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A (ne)bude hůř!

Když jsem do tohoto vydání časopisu AMB hledal téma, chtěl 
jsem, aby bylo pozitivní. Nastupuje jaro, a to je vždy dobrá zprá-
va pro lidi, přírodu, optimisty i pesimisty. Začnu tedy krátkou 
exkurzí do zahraničí. Novým prezidentem USA se stal Barack 
Obama. Gazprom pustil životodárný plyn. Skončila interven-
ce v Gaze. Barel ropy stojí 45 dolarů. Cena elektřiny klesá. 
Ustupující zima předurčuje, že po chladném období by mělo 
nastoupit oteplování. Nejsem žádný škarohlíd, a tak se pouš-
tím do hledání pozitivních témat i v naší zemi.

Začnu NERVem, tedy ustavením Národní Ekonomické Rady 
Vlády, která chce řešit prohlubující se ekonomickou a s ní 
i nastupující sociální krizi. Pozitivní je i snaha, nikoli jen výsle-
dek – říkám si. Krizi totiž nelze řešit bez spolupráce s ostatními 
státy a bez nutné změny myšlení uvnitř domácích ekonomik. 
Ať chceme, nebo ne, naše světy jsou propojené. Stejně jako 
naše osudy a s nimi i naše peněženky. Příkladem je tahoun 
našeho průmyslu – automobilky. V Česku vyráběné opěrky do 
německých aut se bez odbytu jen těžko prodají. A auta se zase 
budou hůře prodávat lidem bez práce. Přestanou-li se prodá-
vat auta, zastaví se jejich výroba. Zastavená výroba vyprodu-
kuje další nezaměstnané. Nezaměstnaný člověk nemá na 
splácení dluhů bankám. Banky nepůjčí peníze automobilkám 
bez odbytu. A kruh hospodářské recese se uzavře. Evropané 
pocítí dopady krizí globálních ekonomik na vlastní kůži.

Pozitivní na celém tom procesu je předpoklad, že i nečas jed-
nou skončí. Stejně jako odchází zima a po ní přijde jaro. Jed-
nou odezní i tolik skloňovaná recese. Louky se začnou zelenat. 
Výroba se rozjede naplno. Přičiněním spekulantů bude barel 
ropy stát zase nad 100 dolarů a ekonomové, státníci i obyčejní 
lidé mohou bilancovat. Začnou se kupovat auta, byty a domy 
a splácet dluhy. Drtivá většina lidí si oddechne. Celý ten kolos 
bank, burz, automobilek, šachet, obchodu, služeb a spotřeby 
se opět nastartuje.

Těm vnímavým se potvrdí, že všechno je relativní. Svět je jedna 
velká nejistota. Budou si víc vážit hodnot nemateriálních. Přá-
telství, rodiny, zdraví, práce, slušnosti, cti.
Krize by mohla vyčistit kalné vody bankovního sektoru, rozdý-
chat takové technologie, které jsou zaměřené třeba na obno-
vitelné zdroje. Může dát našim životům jiný nebo větší smysl. 
A to je myslím docela optimistická prognóza i velká příležitost. 
Protože: „Mohlo by tu být i hůř!“

Lubomír Šlapka
ředitel 
vydavatelství AMB
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Ženy politiku zjemňují
Frauen sind Vorteilhaft in der Politik

Byla jsem velmi zvědavá, jaká ve skutečnosti je 
– ta energická, rychlá a rozhodná žena, která 
stanula v čele krajské samosprávy Ústecké-
ho kraje. Zastupuje kraj navenek, podepisuje 
za něj smlouvy, přímo ve své kompetenci má 
všechny postupy krizového řízení, řeší legisla-
tivně právní záležitosti a komunikaci s veřej-
ností. Vychovala své potomky a teď se stará 
o děti svého přítele. K tomu – jako každá žena 
– potřebuje čas na péči o svůj vzhled. A aby 
toho nebylo dost, dojíždí osmdesát kilometrů 
do úřadu, což znamená asi dvě hodiny cesto-
vání denně. Tvrdí ale, že Chomutov neopustí. 
Taková je prostě Jana Vaňhová.

Máte za sebou první týdny v nové funkci, 
jak je hodnotíte? 
Daří se plnit, co jsme slíbili lidem, kteří nás zvolili. 
Hradíme už za ně poplatky ve zdravotnictví a do 
fi nále se blíží příprava projektu stipendií pro stu-
denty učňovských oborů a příspěvky na jízdné 
pro všechny studenty v kraji. A hlavně jednáme 
o nových investorech v zóně Triangle. K tomu se 
také musíme snažit pomoci těm, kteří už tam 
jsou, aby nepropouštěli, a o to samé se pokusit 
s ostatními fi rmami v kraji.

Překvapilo Vás něco v novém postavení, 
nebo jste si jen potvrdila, že politika není 
jen pro muže.
To není otázka pohlaví, to je o tom, jaké máte 
schopnosti.

Zastupujete křehkou polovinu lidstva 
v krajské radě plné mužů. Nemáte strach, 
že Vás při některých jednáních doslova 
převálcují?

Ich war sehr neugierig, wie sie wirklich aus-
sieht – diese energische, entschlossene Frau, 
die an der Spitze der Kreisverwaltung der 
nordböhmischen Region steht. Sie vertretet 
diese Region nach außen, sie unterschreibt 
die Kontrakte, direkt in ihre Kompetenz fallen 
alle Methoden des Krisenmanagementes, sie 
löst im Gesetz verankernde Gelegenheiten und 
führt Kommunikation mit der Öffentlichkeit. 
Sie hat ihre Kinder erzogen, und jetzt erzieht 
die Kinder ihres Freundes. Und noch dazu – wie 
jede Frau – braucht auch Zeit für eigene Pfl ege 
und ein gefälliges Äußere. Und nicht zu letzt 
– sie fährt täglich achtzig Kilometer ins Büro, 
es heisst, jeden Tag minimal zwei Stunden un-
terwegs zu sein. Sie behauptet aber, sie möch-
te Stadt Chomutov nie verlassen. So ist einfach 
Jana Vaňhová. 

Sie haben die ersten Arbeitswochen vor-
bei. Wie werten Sie diese abgelaufene 
Zeit ab?
Es gelingt uns zu erfüllen, was wir unseren 
Wählern versprochen haben. Die Gesundheits-
gebühren müssen die Einwohner nicht mehr 
bezahlen, es wird von uns entrichtet. Zum Finisch 
nähert sich die Vorbereitung der Studienbeihilfe 
für die Studenten an den Lehrlingsschulen, wei-
ter bereiten wir Beiträge für alle Studenten in 
unserem Kreis vor. Und vor allem lösen wir die 
Frage der neuen Investoren in der Zone Triangle. 
Was das betrifft, wir bemühen uns den bisherige-
ren Firmen zu helfen, die Arbeitentlassungen zu 
verhindern und wir versuchen uns auch, das sel-
be mit anderen Firmen im Kreis machen sollen.

Waren Sie – jetzt in der neuen Position 

rozhovor s hejtmankou
Ústeckého kraje 
Janou Vaňhovou
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V krajské radě nejsem sama, jsme tam dvě ženy. 
Kromě mne ještě Jana Ryšánková. Pokud mohu 
mluvit i za ni, mužských kolegů se rozhodně nebo-
jíme. Za sebe rozhodně mohu dodat, že nemám 
potřebu s muži bojovat a měřit si s nimi síly. Vždy 
jsem s nimi dokázala vyjít, aniž bych ztratila na 
autoritě, nebo abych se nechala převálcovat.

Jedná se Vám s některými muži lépe jen 
proto, že jste žena, nebo na Vás mají nao-
pak přísnější metr?
Většina žen ve vysoké politice má zkušenost, že 
muži na ně mají větší nároky a případné chyby 
hodnotí daleko přísněji, než kdyby je udělal muž. 
Tam, kde ale muži sahají k ostřejším slovům, 
dokáže být něžné pohlaví klidné. Ženy tak poli-
tiku určitě zjemňují. Navíc jsou mnohem méně 
ješitné a nemají problém se skrýt v pozadí ve 
jménu dobré věci. Je prostě možné zůstat ženou 
a uspět na politickém kolbišti. Naopak si myslím, 
že je potřeba, aby v politice bylo co nejvíce žen, 
které se jako ženy chovají.

Jak vlastně vypadá váš pracovní den? 
Nemusela jste opustit některé zájmy nebo 
koníčky?
Na to se těžko odpovídá. Každý den je úplně 
jiný. Povinností spojených s funkcí hejtmanky je 
opravdu hodně. K tomu je ještě dost i těch, kte-
ré mi přináší postavení místopředsedkyně ČSSD. 
Někdy jsou dny, kdy pracuji a jednám v kancelá-
ři, a jindy jezdím po kraji na nejrůznější setkání 
a jednání. A koníčky? Jsem žena, a tak je mým 
koníčkem pochopitelně rodina.

Nepřemýšlíte o tom, že byste se přestěho-
vala do Ústí nad Labem?

– überrascht, oder haben Sie sich bloß 
davon überzeugt, dass die Politik nicht nur 
für die Männer ist?
Was das betrifft, so steht nicht richtig die Frage: 
Männer oder Frauen, die Frage soll lauten: Wis-
sen und Können.

Sie vertreten in dem Kreisrat, wo größeren-
teils die Männer sind, die holde Weiblich-
keit. Befürchten Sie sich nicht , dass sie 
Sie bei verschiedenen Besprechungen, 
sozusagen, nachwalzen werden? 
Im Kreisrat bin ich nicht alleine, wir sind dorthin 
2 Frauen. Außer mir ist hier noch Jana Ryšánko-
vá. Soweit ich in ihrer Namen sagen sollte, wir 
haben keine Angst vor unseren Kollegen, und 
was mich betrifft, ich kann auf jeden Fall ergän-
zen: ich brauche nicht gegen die Männer käm-
pfen und mit ihnen die Kräfte messen. Ich konn-
te mit ihnen immer auskommen, ohne dass ich 
meine Autorität verloren zu haben oder ich sollte 
mich „nachwalzen“lassen.

Sind die Behandlungen mit den Männern 
besser nur für den Fakt, dass Sie eine Frau 
sind, oder umgekehrt – sind sie strenger 
auf Sie gerade darüber, dass Sie die holde 
Weiblichkeit repräsentieren? 
Meisten Frauen haben in der Hochpolitik sol-
che Erfahrungen, dass ihre Fehler beträchtlich 
strenger genommen werden als es üblich bei 
Männern gibt. Wo die Männer zu den harten 
Worten greifen, sind die Frauen ruhig und zart. 
Die Frauen sind sicher vortelhaft in der Politik. 
Und noch etwas dazu – sie können weniger eitel 
sein, sie haben kein Problem im Hintergrund 
sich zu verstecken, im Name des guten Dinges 

Důležité je pro mne řešení pro-
blémů ve zdravotnictví, snížení 
dopadu krize na obyvatele kraje 
a využití potencionálu v oblasti 
cestovního ruchu pro vznik 
nových pracovních míst
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tím, že jsou klidnější tam, 

kde muži sahají k ostrým 
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Neuvažuji o tom, že bych se tam stěhovala. 
Chomutov přece není tak daleko, aby se nedalo 
dojíždět.

Budete vstřícná k médiím, nebo za sebe 
raději necháte mluvit někoho jiného?
Do resortu hejtmana spadá už i ze zákona komu-
nikace s médii a já se před nimi rozhodně nemí-
ním uzavírat. Na druhou stranu je třeba si uvě-
domit, že působnost kraje je skutečně obrovská 
a není v silách jednoho člověka vyjádřit se ke 
všem tématům. 

Co nejdůležitějšího Vás čeká v nejbližší 
době?
Kromě řešení problémů zdravotnictví považuji za 
velmi důležité snížit dopad fi nanční krize na oby-
vatele kraje. Jako účinný nástroj vidím projekty 
podporované penězi z evropských strukturálních 
fondů. A také přivedení nových investorů do zóny 
Triangle, kde též tvrdě bojujeme proti propouš-
tění. Pomoci mohou také investiční akce kraje. 
Obrovský a dosud téměř nevyužívaný potenciál 
pro vznik nových pracovních míst má například 
oblast cestovního ruchu. 

Velmi pozorně vnímané je zdravotnictví. 
Jak je tomu s poplatky? Co a komu platí 
kraj?
Hradíme poplatky za všechny občany Ústec-
kého kraje, kteří se nechají ošetřit v krajských 

natürlich.Es ist einfach möglich als Frau zu sein 
und gleichzeitig auf dem politischen Kampfplatz 
zu bleiben und Erfolg haben. Ich denke aber, es 
ist sehr notwendig – in der Politik sollte mehr 
Frauen engagiert sein, und als die Frauen sich 
zu verhalten.

Wie sieht eigentlich Ihr Arbeitstag aus? 
Haben Sie Ihre Vorlieben und Hobbys ver-
lassen müssen?
Diese Frage ist schwer zu beantworten. Jeden 
Tag ist ganz anders..Der Pfl ichtigkeiten, die mit 
meiner Tätigkeit im Büro verbunden sind, ist gan-
ze Reihe. Neben der amtlichen Funktion bin ich 
als Stellvertreterin der ČSSD tätig. (Tschechis-
che sozial – demokratische Partei). Manchmal 
kommen die Tage, in denen ich im Büro arbeite, 
andersmal nehme ich an den Treffen und Behan-
dlungen im Kreis teil. Und Hobbys? Ich bin eine 
Frau, also mein grösstes Hobby ist selbstver-
ständlich meine Familie.

Überlegen Sie vielleicht nach Ústí nad 
Labem umzuziehen?
Ich habe nicht vor, nach Ústí nad Labem 
umzuziehen. Chomutov ist doch nicht so weit von 
Ústí nad Labem, also kein Problem täglich zur 
Arbeit zu fahren. 

Erwartet Sie etwas sehr Wichtiges in der 
nächsten Zeit?

Když spojuji práci 

hejtmanky se stranickými 

povinnostmi, zůstává 

mým jediným 

koníčkem rodina.
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zdravotnických zařízeních. To znamená v pěti 
nemocnicích, jedné psychiatrické léčebně a dvou 
nemocnicích následné péče. Společnost Krajská 
zdravotní, pod kterou spadají čtyři krajské lékárny, 
řeší problematiku poplatku tak, že svým zákazní-
kům poskytuje třicetikorunový bonus. Pokud vím, 
už k tomu začali přistupovat i další lékárníci.

Budete se snažit zachránit nadregionál-
ní onkologické centrum v Chomutově, na 
jehož vybavení přispěli i sami pacienti ve 
veřejných sbírkách?
Ihned po tom, co se objevila informace o rušení 
centra, jsme poslali ministru zdravotnictví dopis 
žádající změnu jeho rozhodnutí. Odejmutí statu-
tu ministerstvem sice neznamená konec centra, 
to ale přijde o obrovskou spoustu peněz, a tím 
i o možnost provozovat nejmodernější technolo-
gie. Můžeme, bohužel, jen protestovat a křičet, 
o statutu zdravotnického zařízení však rozhodu-
je pouze ministerstvo. Pokud ale své rozhodnutí 
nezmění, poklesne úroveň péče o onkologicky 
nemocné pacienty, jichž máme z celé republiky 
nejvíce. 

Děkuji za rozhovor.

Jana Urbanová

Außer den Problemen im Gesundheitswesen, 
die wir gerade lösen, ist, meiner Meinung nach, 
die Verminderung der Auswirkung gerade ver-
laufender Finanzkrise auf unsere Einwohner im 
Kreis. Als sehr wirksames Instrument sehe ich 
persönlich die Projekte, die fi nanziell von den 
europäischen Fonds unterstützt werden. Und die 
neuen Investore, die in die Zone Triangle bringen 
sollten. Hier kämpfen wir zurzeit auch hart gegen 
die Entlassung der Arbeiter. Dabei könnten die 
Investitionseinsätze des Kreises behilfl ich sein. 
Riesiger und bis jetzt ungenutzter Potentional 
für Entstehung der neuen Arbeitsplätze hat zum 
Beispiel der Fremdenverkehr. 

Mit großer Aufmerksamkeit wird das 
Gesundheitswesen aufgefasst. Wie sieht 
es mit den Gebühren aus? Was und wem 
bezahlt der Kreis? 
Wir übernahmen die Verpfl ichtung zur Zahlen 
für alle Einwohner des Kreises Ústí nad Labem, 
die sich in den Kreissanitäreinrichtungen sich 
behandeln lassen. Es bedeutet – in fünf Kran-
kenhäusern, in einer psychiatrischen Heilanstalt 
und in zwei Krankenhäusern der nachfolgenden 
Pfl ege. Die Kreisgesundheitliche Gesellschaft 
(Krajská zdravotní), in der vier Apotheken sich 
befi nden, löst gerade Problematik der Gebühr 
so, dass sie ihren Kunden einen Bonus im Preis 
dreißig Kronen anbieten. Soweit ich weiss, ande-
re Apotheken sind damit auch begonnen.

Werden Sie sich auch bemühen , das über-
regionale onkologische Zentrum zu retten, 
dessen Ausrüstung auch viele Patienten in 
den öffentlichen Spenden unterstützten?
Als sich die Information über die Zentrum-
saufl ösung erschien, haben wir dem Gesund-
heitsminister einen Brief geschrieben, in dem wir 
um Veränderung seiner Entscheidung geboten.
Die Absetzung des Statuses von dem Ministe-
rium bedeutet nicht Beendigung der Tätigkeit, 
aber das Zentrum kommt um riesigroßes Geld, 
und in der unletzten Reihe auch um die Mög-
lichkeit die modernsten Technologien auszu-
üben. Wir dürfen nur rufen und protestieren. 
Über Statut der Sanitäreinrichtung entscheide, 
leider bloß das Gesundheitsministerium. Im Falle 
der anlehnenden Haltung des Ministeriums wird 
das Pfl egeniveau um die onkologisch erkranken-
den Patienten niedriger gemacht. Diese Patien-
ten halten leider in unserem Kreis Primat in der 
Tschechischen Republik. 

Ich danke sehr für das Gespräch. 

Jana Urbanová

Mezi moje priority patří 

záchrana nadregionální-

ho onkologického centra 

v Chomutově.
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Helena Růžičková 
a její pestrobarevné šaty

Když jsem byl před několika lety u Heleny Růžič-
kové na přátelském posezení, žil ještě její manžel 
Jiří. V útulném přízemním bytě v Praze, který 
voněl láskou, tolerancí a neobyčejnou vitalitou, 
jsem se tak na pár hodin stal součástí života 
herecké legendy.

Paní Helena seděla v křesle, které patřívalo Jirko-
vi, jejímu synovi, jenž v té době již nebyl na tomto 
světě. Všude kolem bylo množství obrazů, rozto-
divných předmětů a fotografi í. Byla to nádherná 
soukromá galerie, která vypovídala o obrov-
ské náklonnosti fanoušků a fanynek, kteří paní 
Helenku milovali stejně jako já. Charisma této ve 
všech ohledech velké dámy naplňovalo její obý-
vací pokoj i nás – její hosty – neopakovatelnou 
atmosférou klidu, smíření a dobra. Už tenkrát při-
jímala zdravotní potíže s nadhledem a humorem. 
Hovořila se zaujetím o podpoře jednoho dětské-
ho domova i o svém životě a přátelích.

Nikdo z přítomných tehdy netušil, že se neza-
držitelně blíží konec ženy, která podstatnou část 
svého života věnovala rozdávání humoru, lásky 
a pomoci bližním.

Málokdo zná příběh o jejích pestrobarevných 
šatech v duhových barvách, o kterých říkávala, 
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že jsou odrazem jejího pohledu na svět, na lidi 
v něm žijící i na duchovní hodnoty, které z naší 
společnosti rychle vyprchávají jako pára z hrnce 
paní Škopkové ve fi lmu Slunce, seno…

Paní Růžičková vítala jinakost, hladila ji, bránila 
ji a usmiřovala ji. Radovala se z toho, že společ-
nost není černobílá, že zde žijí tlustí vedle hube-
ných, plešatí vedle vlasatých, tmaví se světlými, 
věřící s nevěřícími, gayové s heterosexuály, vysocí 
s malými, ženy s muži, akademici s dělníky, židé 
s křesťany... To vše představovaly její šaty, z nichž 
každá barva byla tak odlišná, a přesto v celku 
splývala do optimistické, nekýčovité, nadějné 
kompozice, která zasvěceným dávala naději, že 
dobro, humor a víra pomohou překonat mnohé 
životní překážky.

Kdykoli od té doby spatřím duhu nad Mostem, 
Krušnými horami či jinde, vidím paní Helenku 

a její čistý postoj k lidství, toleranci, lásce a životu. 
Moc bych si přál, aby tato duha zůstala v srdcích 
co nejvíce lidí, možná by se mnohým pak lépe žilo 
s trampotami, které nás tak často obklopují. Na 
viděnou v oblacích, paní Helenko.
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Vítejte v královské Kadani

Chceme vás srdečně pozvat na návštěvu tohoto 
malebného města. Mnoho čtenářů si může říct: 
proč zrovna město Kadaň? Odpověď je jedno-
duchá. Návštěvníci zde stráví příjemné chvilky 
či dovolenou v půvabném městě pod Krušnými 
horami. Jak je již v Kadani dobrým zvykem, má 
vám vždy co nabídnout.

Pro ty, kdo dávají přednost poklidné procházce 
městem či návštěvě památek, je otevřena Rad-
niční věž, která je vysoká 53,7 m. Pochází ze 
14. století, postavil ji stavitel Petr Hündt. Radnič-
ní věž je návštěvníkům zpřístupněna od května 
do září, v sobotu a neděli v 10, 13, 15, 17 a 19 
hodin.

Dále můžete navštívit kadaňskou rozhlednu. 
Objekt rozhledny se nachází na vrcholu Svatého 
kopce nad městem Kadaní v nadmořské výšce 
390 m n. m. Z původní rozhledny zůstal docho-
ván kamenný sokl, vstupní schodiště a betonové 
sloupy. 

Zapomenout byste rozhodně neměli na nejvý-
znamnější památku – františkánský klášter, kte-
rý byl pro svou historickou hodnotu Ministerstvem 
kultury ČR zařazen v roce 1995 mezi národní kul-
turní památky. Od roku 1999 v prostorách fran-
tiškánského kláštera sídlí městské muzeum – 
www.muzeumkadan.cz.

radniční věž
rozhledna
Katova ulička

A kdo má rád kuriozity, měl by rozhodně navštívit 
Katovu uličku. Její délka je 51 metrů, šířka v nej-
užším místě 66,1 cm.
Jako část Sokolovské ulice je registrována agen-
turou Dobrý den v Pelhřimově jako nejužší ulice 
v České republice.

Bližší informace:
Informační centrum a galerie Josefa Lieslera
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Tel./fax: 474 319 550
E-mail: galerie@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz
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františkánský klášter 
s kostelem 
14. sv. Pomocníků
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VZDĚLÁVÁNÍ

Škola základ života

Moderní doba. Progresivní technologie, nové 
výrobní postupy, automatizace. Nové trendy 
v obchodování a fi nančnictví, používání výsled-
ků vývoje a výzkumu v zemědělství, lékařství, 
dopravě, energetice, průmyslu. Robotizace, 
miniaturizace a využití „šlágru“ dnešní doby 
– nanotechnologií. Výčet rozličných termínů je 
nekonečný. Mají ale jedno společné – vzdělání 
a s ním související možnost získání lukrativní-
ho zaměstnání. Bez vysokoškolsky vzdělaných 
lidí se neobešla žádná doba, ta dnešní je logic-
ky potřebuje nejvíce. K největším „baštám“ 
vzdělanosti patří hlavní město Praha a krajská 
města, ale díky prozíravé politice mosteckých 
politiků mohou zájemci o vyšší vzdělání navště-
vovat fakulty vybraných vysokých škol i v Mostě 
a Litvínově. 

Doba internetu sice umožňuje snadnou dostup-
nost informací, ale vysoké školy využívají k získá-
vání studentů i klasické způsoby. Úzké propojení 
vzdělanosti a zaměstnanosti symbolizuje spolu-
práce Okresní hospodářské komory Most s mos-
teckým úřadem práce. Tyto instituce uspořádaly 
28. a 29. ledna 2009 v hotelu Cascade v Mostě 
již čtvrtý ročník akce s názvem Prezentace regi-
onálních vysokých škol. Vysoké školy různého 
zaměření zde předestřely spektrum jimi vyučova-
ných oborů a způsob samotného studia na svých 
pracovištích, z nichž některá mohou studenti 
navštěvovat i na severu Čech, např. v Mostě nebo 
Litvínově. 

V Mostě se představila Vysoká škola báňská 
–Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola che-
micko-technologická v Praze, Fakulta životního 
prostředí Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně 
Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií 
Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Vysoká 
škola fi nanční a správní, o. p. s., České vysoké 
učení technické v Praze a Česká zemědělská uni-
verzita v Praze.

Rozvoj vzdělanosti je pouze jednou možností, 
jak změnit nepříznivou výši nezaměstnanosti na 
severu Čech. Ale jistě stojí za námahu ji využít.
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Lovosice – historie a současnost

Lovosice uchvátí každého, kdo se zajímá o archeolo-
gii a historii. Celá oblast Lovosic je jedno obrovské 
archeologické naleziště. Nálezy dokazují, že zde lidé 
žijí nepřetržitě již 8 tisíc let a zdejší území obývalo 
mnoho kultur, od prvních neolitických zemědělců až 
po Kelty, Markomany a Slovany. Díky své strategické 
poloze jsou Lovosice významným dopravním uzlem. 
Kromě nákladního říčního přístavu na Labi má měs-
to i výborné spojení s Prahou a Německem. Měs-
tem také prochází železniční koridor Praha–Dráž-
ďany. Město má velmi dlouhou průmyslovou tradici 
a během posledních let tu začaly působit nové zahra-
niční fi rmy z oblasti elektrotechnického a strojíren-
ského průmyslu.

Lovosice jsou vynikající základnou pro výlety do 
celého labského údolí a do CHKO České středohoří 
a v jeho okolí najdeme několik dominant a zajíma-
vých míst.

Dominanta Lovosicka – Lovoš 
Souměrný kužel Velkého Lovoše a Malý Lovoš, 
místně zvaný též Kybička, se tyčí ve výškách 
335–570 metrů n. m. Ke kopci se můžeme vydat 
z Lovosic nebo Malých Žernosek Oparenským 
údolím. Po výstupu na vrchol oceníme příjemnou 
restauraci a terasu s výhledem do kraje. Z kopce 
dolů můžeme pokračovat přes Císařské schody 
ke zřícenině hradu Oparno, odtud je to kousek na 
zastávku vlaku. 

Zřícenina hradu Oparno
Hrad založil Smil z Vchynic v 1. polovině 14. stole-
tí, avšak již v roce 1502 byly obvodové zdi v rozva-
linách a dnes si můžeme prohlédnout pozůstatky 
hradeb včetně příkopů a valů, poměrně zachova-
lé jsou zde sklepy, zajímavé je i předhradí. V úbo-
čí hradního vrchu je patrné sesouvání svrchních 
vrstev zeminy a v okolí je hodně pozůstatků po 
pravěké a středověké těžbě porfyru.

Naučná stezka Lovoš
Výchozím bodem je vyústění Oparenského údolí 
v Malých Žernosekách. Pohodlná celoroční trasa 
s výškovým rozdílem zhruba 420 metrů měří asi 
8 kilometrů a je na ní zřízeno 11 zastávek. Zna-
čenými turistickými stezkami je volně propojena 
s naučnou stezkou Borečský vrch. Trasa končí 
v sedle Lovoše. Stezka je zaměřena na botani-
ku, zoologii, ekologii a geologii. Stezka je určena 
především pro pěší turisty se střední náročností 
a čas, který budete potřebovat, je asi 4 hodiny. 
Ze sedla vedou dva okruhy – malý přes znělcovou 
Kybičku a velký přes čedičový Lovoš.

Milešovka – nejvyšší hora Českého středohoří 
Na vrcholu Milešovky (836,6 m n. m.) vznikla ve 
20. letech 19. století jedna z prvních horských 
restaurací v Čechách. V roce 1905 byla na vrcho-
lu zřízena nejstarší horská observatoř na našem 
území a u ní pak 19 metrů vysoká rozhledna 
s věží a vyhlídkovým ochozem. Pravidelná denní 
meteorologická pozorování a měření se zazname-
návají od jejího otevření. Dvakrát ročně, obvykle 
v březnu a v září, observatoř pořádá „dny otevře-
ných dveří“, kdy je zdarma poskytován odborný 
výklad s prohlídkou měřicích přístrojů. 

Více informací:
Informační centrum Lovosice
Osvoboditelů 109/12
410 30 Lovosice
tel.: +420 416 536 677 
fax: +420 416 533 494
e-mail: info@meulovo.cz
www.lovosice.com

Te
xt

, f
ot

o:
  M
ěs

to
 L

ov
os

ic
e,

 a
rc

hi
v 

AM
B



12 AMB březen 2009

ROZHOVOR

Být neporazitelným silákem, obdivovaným 
v rodné zemi i po celém světě, podat si ruku 
s Arnoldem Schwarzeneggerem – co by za to 
dala většina z těch, kteří jednou vzali do ruky 
činky a lehli na posilovací lavici. Všech těch, 
kteří dlouhé roky odříkání a dřiny snili právě 
o tom, až se z nich stane – strongman.
Tohle všechno se podařilo mosteckému rodá-
kovi, kterého dnes můžete potkat i v docela 
„obyčejné“ posilovně, kam si chodí rozhýbat 
tělo před zvedáním neuvěřitelně těžkých závaží 
nebo jen radit těm začínajícím, jak na to. O tom, 
jaká vede cesta mezi světovou elitu v silovém 
trojboji a strongmany, jsem si povídal s mostec-
kým silákem a neobyčejným člověkem, Zdeň-
kem Sedmíkem.

Standardní, omšelá, ale důležitá otázka: Jak 
Zdeněk Sedmík s činkami začínal a jak ses 
vůbec k tomuto netradičnímu sportu dostal?
Na začátku mojí sportovní kariéry bylo judo, kde 
jsem jako kluk dosáhl až na bronzovou příčku na 
Mistrovství ČR a ČSFR. Bohužel jsem musel s tím-
to sportem skončit, „stopku“ mi vystavilo zranění 
zad. Později jsem se na policejní škole k posilová-
ní vrátil a odtud již vedla má cesta ke kulturistice 
a silovému trojboji. Moje sportovní kariéra byla 
poměrně rychlá a v roce 1997 jsem se stal junio-
rským mistrem světa v mrtvém tahu. 

Jak se dostane junior mezi světovou elitu 
dospělých?
Kdysi někdo řekl, že sportovní úspěch se skládá 
z několika málo procent talentu a zbytek je tvrdá 
práce. V tomto odvětví je sice talent zčásti nahra-
zen základní tělesnou dispozicí, o to víc ale platí 
ta druhá část myšlenky. Zvedání činek obecně 
a silový trojboj vůbec je jen o dřině, odříkání, živo-
tosprávě a také o tom, jak srovnané to máš v hla-
vě ty i trenéři, kteří tě vedou. Ti, kterým musíš 
bezmezně důvěřovat a bez nichž nikdy na vrchol 
nedosáhneš.

Jaké jsou tvoje největší sportovní úspěchy?
O judu jsme již hovořili. V silových sportech jsem 
juniorským mistrem světa v mrtvém tahu z roku 
1997. V roce 2000 jsem získal zlatou medaili 
v benchpressu na mistrovství Evropy v trojbo-
ji, v roce 2004 jsem skončil třetí na mistrovství 
světa v Kapském Městě v Jihoafrické republice, 
jsem několikanásobným medailistou z MS a ME 
v silovém trojboji, 20násobným mistrem České 
republiky v silovém trojboji a benchpressu. Vlast-
ním tituly Nejsilnější muž – Strongmann – České 
a Slovenské republiky 2006 a 2008, účastním 

se světových pohárů – Arnold Classic a Cham-
pions League a jsem vítězem např. GP Maďarska 
a Řecka. První soutěže Arnold Classic strongma-
nů jsem se zúčastnil v americkém Colombusu 
ve státě Ohio jako silový trojbojař a od té doby 
soutěžím jak v silovém trojboji, tak na světových 
pohárech jako strongman. Tyto soutěže jsou 
ve světě velice populární a pro diváky v České 
republice je přenáší i televizní kanál Eurosport. 
V roce 2002 jsem se zapsal dokonce i do tabulek 
historie světového silového trojboje tím, že jsem 
zdolal hranici 1 000 kilogramů a druhým nejlep-
ším historickým výkonem v benchpressu 280 
kilogramů.

Kolik dovede zvedat strongman tvojí úrovně?
Mými nejlepšími výkony je 1 040 kg v trojboji, 
v bechpressu mám „osobák“ 302,5 kg, v dřepu 
390 kg a mrtvém tahu 360 kg. Díky těmto výko-
nům mě dosud v České republice nikdo neporazil. 

Co mě hrozně zajímá – setkání s Arnoldem 
Schwarzeneggerem, kterého normální smrtel-
ník zná jenom z televize… Jaké to bylo, tvoje 
pocity a postřehy?
Arnold je velice příjemný a charismatický člověk, 
vyzařuje z něj obrovská pohoda. Měl jsem mož-
nost s ním strávit dva dny a musím uznat, že je 
s ním obrovská zábava. Je to úplně obyčejný člo-
věk, jako ty nebo já. Po chvilce máš pocit, jako 
by ses bavil s nějakým běžným člověkem na ulici. 
Je to borec, který pro sport udělal velké množství 
práce a stále dělá, je na správném místě a v USA 
ho lidi mají pomalu za boha. Překvapilo mě, jak 
byl ke mně vstřícný a kolik informací o mně věděl. 
Byl jsem velice rád a potěšen, že mě sám oslovil 
a vysekl mi pár poklon za můj výkon na soutěži. 
Pocity byly samozřejmě nádherné, sice se vše 
nepodařilo, jak jsem chtěl a očekával, ale celkově 
jsem byl spokojený.

Jaké podmínky mají čeští strongmani k trénin-
kům?
V tom je právě kámen úrazu. Kdyby naši soupeři 
viděli, v jakých primitivních podmínkách trénuje-
me, nevěřili by vlastním očím!

Proč, vždyť posilovny zažívají obrovský boom 
a je jich v každém městě několik?
Není posilovna jako posilovna. Strongmani potře-
bují jiné nářadí a prostory k tréninkům. Představ 
si třeba, co by se stalo, kdybych praštil s činkou 
naloženou několika sty kilogramy o plovoucí pod-
lahu komerčního „fi tka“! Potřebujeme jiné osy, 
jiná závaží, stojany, ale hlavně vhodnou podlahu, 

Z Mostu ke Schwarzeneggerovi

Klidná hlava, 
relaxace – chcete-li 
být úspěšní, musíte 

umět i odpočívat.
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která vydrží nešetrné zacházení. To, co pro nás 
naopak není důležité, je teplo, světlo, nepotřebu-
jeme komfort ani sprchy obložené kachličkami. 
Strogmani nejsou tak zhýčkaní jako manažeři, 
trávící v posilovnách volná odpoledne při prota-
hování svalů.

A podmínky v tvém rodišti, v Mostě?
To je kapitola sama o sobě. Dva roky už chodím 
po úřadech, prosím o slyšení a přesvědčuji radní 
o tom, že Most potřebuje tělocvičnu pro profesio-
nální sportovce, tak doufejme, že to konečně 
tento rok klapne a posilovna se postaví. Byla 
by hlavně pro atlety, kulturisty, silové trojbojaře, 
strongmany a další aktivní sportovce. O mě už ani 
tak nejde, já už jsem bezmála na vrcholu svých 
možností, a i když moje výkonnost stále stoupá, 
má kariéra vrcholového sportovce za několik let 
skončí. Založili jsme oddíl silového trojboje Sport-
centrum Most, kde vychováváme mladé siláky, 
kteří mají předpoklady stát se ještě úspěšnější-
mi, než jsem třeba já. Tonda Orlický ve svých 16 
letech měří 190 centimetrů a váží 107 kg. V dře-
pu „dělá“ 230 kg, v benchpressu 150 kg a mrt-
vém tahu 260 kg! O tom se mi v jeho letech ani 
nesnilo! Má obrovské ambice, velký potenciál 
a skvělé tělesné předpoklady. Byla by velká ško-

da nechat tento talent zahálet nebo jej úplně od 
tohoto sportu odradit jenom tím, že nebude mít 
kde trénovat. 

Co všechno musí udělat mladý strongman, aby 
se dostal mezi světové siláky?
Všechno se dá stručně shrnout do několika bodů. 
Patří mezi ně přísná životospráva, dřina, odříkání 
a hlavně dobrá psychika, se kterou je všechno 
propojeno. Musí mít v hlavě srovnáno, čeho a jak 
chce dosáhnout, poslouchat své tělo, pracovat 
nejen na rozvoji síly a pružnosti celého těla, ale 
hlavně na perfektní technice provádění cviků. Bez 
té to prostě nejde, byť by měl síly na rozdávání. 
Má-li svého trenéra, musí mu slepě důvěřovat, na 
začátku kariéry to jinou cestou nejde, když nemá 
zkušenosti. Jakmile se něco z těchto základních 
věcí zanedbá, hrozí úrazy z přepínání a špatných 
technických postupů a návyků, které se obtížně 
odstraňují. Naopak špatný trenér může mladé-
ho borce zničit. Abych byl i já dobrým trenérem 
a mohl své zkušenosti předávat dál, rozhodl jsem 
se mimo jiné pro studium na Univerzitě J. E. Pur-
kyně, kde druhým rokem studuji pedagogiku.

Co ještě stíháš mezi školou, tréninkem a sou-
těžemi?
Každý se musí nějak živit, krásné je, když máš 
vlastně povolání jako koníčka. Dělám instrukto-
ra fi tness centra, sestavuji jídelníčky a tréninko-
vé plány pro efektivní cvičení pro formování těla 
(bodybuilding), mohu využít svých zkušeností 
a poradit při redukci hmotnosti. Našel jsem také 
zalíbení v golfu, který už není jen sportem pro 
bohaté, neboť já moc bohatý nejsem, poradím 
s golfovým vybavením a chtěl bych v budoucnu 
cvičitele golfu a také se aktivně zapojit do soutěží 
a něco občas vyhrát. Nyní se chystám k budová-
ní obchodní sítě v Německu zaměřené na prodej 
značkových zdravých produktů a doplňků stravy 
zn. Vitalmax pro sportovce všech kategorií – od 
amatérů až po profesionály.

Ještě k otázce, budou-li mít sportovci konečně 
„svoji“ posilovnu…
Myslím si, že je vše na dobré cestě. Město Most 
slíbilo podporu a vybudování, tak snad to dopad-
ne dobře. Našli jsme si vhodné místo na Zimním 
stadionu v Mostě, kde je však pouze holá zem. 
Výhodou tohoto místa je, že právě z těchto důvo-
dů není využito ke komerčním účelům. Musíme 
ale sehnat sponzora nebo přesvědčit vlastní-
ka k vybetonování celého prostoru, pokud nám 
to umožní. Gumové pásy a ostatní záležitosti si 
už snad nějak seženeme. Smutné je, že právě Fo
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Síla není vše 
– nauč se naslouchat 
svému tělu i svému 
trenérovi!

Zvedat možné 
i nemožné – tudy 
vede cesta mezi 
strongmany!
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ROZHOVOR

vhodné nářadí se válí nevyužito v místní hale fot-
balového stadionu, kde místo toho, aby sloužilo, 
jenom reziví, tedy aspoň ta větší část. Je to ško-
da, určitě by ho někdo koupil pro lidi, ne?

A zpátky k budoucím silákům. Co doping, bobu-
le, anabolika, stereoidy či jak se to vlastně jme-
nuje…?
Kdo chce něčeho dosáhnout, musí na tyto věci 
zapomenout. Tyto prostředky mění fyziologii těla, 
které rychleji vyspěje, ale komplexně jej neroz-
víjí tam, kde je třeba. Sport se má dělat čistě 
a s radostí, která je o to větší, přijde-li úspěch. 
Přehnaná touha po něm a ambice jsou největšími 
nepřáteli sportu. Je třeba umět i prohrávat a o to 
víc poctivě trénovat. V dnešní době se zejména 
v asijských zemích rozvíjí tzv. genetický doping. 
Více se používají přírodní látky a tělo je uměle 
geneticky šlechtěno za určitým účelem, je při-
způsobováno větší zátěži, rychlosti a dynamice. 
Jedná se o umělé vytváření delších nebo naopak 
kratších končetin, mohutnějších svalů a tkání. 
Nejedná se sice o klasický doping, ale to už přece 
nemá se sportem nic společného! Přestože jsou 
dnes sportovci hlídáni od začátku své kariéry, má 
každá olympiáda a mistrovství světa své hříšníky. 
Proč myslíš, že jsou navzdory vědě, lepším trénin-
kovým podmínkám, modernímu náčiní a mate-
riálům některé rekordy platné i několik desetile-
tí? Proč jsou dnes hokejisté, atleti, vzpěrači na 
vrcholu až ve 35–40 letech? Kde jsou mladé 
talenty a jejich rekordy? Ty časy různých progra-
mů a speciálních příprav v zahraničí jsou pryč 
a nesmíte zapomínat, že co dřív bylo povoleno, je 
třeba už dnes zakázáno. Dnes je prostě jiná doba 
a sportovec je sám sobě lékařem. Nemůže při 
nemocech užívat stejné léky jako „normální“ lidé 
a do ordinace chodí se seznamem toho, co mu 
lékař nesmí předepsat. Musí být stále k dosažení 
ke kontrole, je pořád hlídán a vše jej nutí k tomu, 

aby na sobě pracoval poctivě, bez pomoci jiných 
látek, které třeba užívá nesportovec, a tím i tělo 
dostává o to více na frak. Tato situace neplatí 
jen v silových sportech, to samé platí pro tenisty, 
cyklisty, fotbalisty, jde o celé spektrum sportov-
ních odvětví. Další fi losofi ckou otázkou zůstává 
skutečnost, že ne všichni mají stejné podmínky 
k přípravě, jiné podnebí, prostředí, dosažitel-
nost vhodné výživy. I v tomto je všechno bohužel 
o penězích a ne o nějaké spravedlnosti.

A nakonec: Co bys chtěl popřát svým nástup-
cům?
Do starého železa nepatřím, ani se tam zatím 
nechystám. Teď mám v plánu zasadit strom, 
postavit dům a zplodit syna, ale až jednou ode-
jdu, chtěl bych za sebou nechat kus poctivé prá-
ce – fungující oddíl s dobrou členskou základnou, 
technickým zázemím a vybavením. Vyměnil bych 
všechny tituly Sportovec roku, které jsem v Mostě 
získal, za pár čtverečních metrů dobré tréninkové 
plochy, vstřícnost a porozumění lidí, kteří o tom 
rozhodují. Nemůžeme přece jen protěžovat něk-
teré sportovní oddíly a sportovce jen kvůli tomu, 
že hrají extraligu nebo jiné vysoké tuzemské 
soutěže. Nebo snad tyto kluby někdy hrály mis-
trovství světa, Evropy nebo poháry na světové 
úrovni? Náš obor není žádnou popelkou, má svoji 
historii, světové úspěchy a hlavně nadějné mladé 
sportovce, kteří můžou být příkladem a vzorem 
pro mládež. A o to jde asi nejvíc. Ve své „silácké“ 
posilovně rádi přivítáme i všechny ostatní spor-
tovce, nemusíme tam trénovat jen my, a když se 
vše podaří, budou je od nás z posilovny Fitness 
Zimák dělit pouze jedny dveře, které budou stále 
otevřeny. 

Za tituly si toho moc nekoupíš, ani se jich nenajíš. 
Mně by naplnění toho, o čem tady spolu píšeme, 
docela stačilo…

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal

Mezi elitu vede jen 
jedna cesta – roky 
odříkání a poctivá 

dřina…

Svaly samy o sobě nejsou nic 
– důležitá je pružnost a hlavně 
technika.
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Kdo nejezdí na 
veletrhy, jako
by nebyl…

Proto jsme i my, zástupci časopisu AMB, časopisu 
o cestování, turistice, volném čase, životním sty-
lu a aktuálním dění v obcích, městech a krajích 
České republiky nemohli scházet na prestižních 
veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 
2009 v moravské metropoli a HOLIDAY WORLD 
2009 v hlavním městě České republiky. Setkali 
jsme se zde prakticky se všemi, kteří již dávno 
pochopili, jak obrovský přínos v různých oblas-
tech lidské činnosti se skrývá za pojmy cestování 
a turistika. 

Kulturní památky, přírodní zajímavosti, sporto-
viště, muzea, lázně, přírodní skanzeny, vinařství 
a pivovarnictví – to jsou jen některé z možnos-
tí, jak do regionů vhodnou a účelnou prezenta-
cí přilákat návštěvníky. Turisté využívající dnes 
pro poznávání krás různé formy dopravy, ať už 
automobilu, kola nebo běžek, jsou všude vítáni. 
V destinacích, kam se je různými způsoby podaří 
přilákat, totiž utrácejí nemalé fi nanční prostředky 
a jsou vítaným zdrojem pro zaměstnávání obyva-
tel hlavně v oblasti služeb.

Nejezdíte na začátku roku do Brna a Prahy na 
veletrhy cestovního ruchu? To jako byste ve svě-
tě turistiky a cestování opravdu neexistovali! Na 
těchto vrcholných akcích, které jsou zařazeny 
mezi nejvýznamnější veletrhy ve střední Evropě, 
se setkávají největší hráči tuzemské i zahraniční 
turistiky. 

se kterou časopis AMB vydáváme a distribu-
ujeme čtenářům. Snažili jsme se přesvědčit 
i ty nejmenší obce a sdružení o tom, že i jejich 
projekty si zaslouží pozornost a prezenta-
ci. To samé platí o zástupcích velkých měst 
a krajských úřadů, se kterými jsme se shodli 
na potřebě neustálého zlepšování úrovně 
komunikace mezi nimi a těmi, kteří se k nim 
obracejí o pomoc – obcemi, menšími městy 
a občany. Z jednání se zástupci komerčních 
společností vyplynul poznatek, že i v době 
dnešních celosvětových i tuzemských ekono-
mických problémů pozitivně vnímají možnost 
prezentace v časopisech stejného zaměření, 
jako má AMB. Obchodním partnerům a obča-
nům zde chtějí prezentovat projekty, jimiž 
nepropagují své služby nebo výrobky, ale vše, 
co dělají např. pro okolní obce, děti, mládež, 
rodiny s dětmi či seniory…

I na letošních „cestovních“ veletrzích několi-
krát zaznělo „nemáme peníze“, „nemůžeme“, 
a tudíž – „nemáme zájem“! Staré pořekadlo 
praví, že je jednodušší vymýšlet důvody, proč 
něco nemůžu nebo nechci udělat, než hledat 
způsoby, jak se to udělat dá. 

Vydavatelství AMB
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Nenechali jsme si tyto dvě prestižní akce ujít 
z prostého důvodu. V Brně i Praze jsme jednali 
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 grafi ckou fi losofi i, 

09 Prestižní veletrhy cestovního ruchu 
GO a REGIONTOUR 2009 
HOLIDAY WORLD 2009

GO a REGIONTOUR 
BRNO, HOLIDAY 
WORLD jsou Mekkou 
českého a středoev-
ropského cestování.
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VOLNÝ ČAS

Skalnatý vrch Bořeň, součást Českého středoho-
ří, je národní přírodní rezervací s význačnou fl órou 
a faunou. Bořeň (539 m n. m.) je místo dalekého 
rozhledu a tvoří výraznou dominantu zdejšího 
kraje, viditelnou již ze vzdáleného okolí. 

Nalézá se na okraji Českého středohoří asi 2 kilo-
metry na jih od města Bílina. Relativní výška nad 
krajinou je až 300 metrů a z jeho vrcholu jsou 
jedinečné rozhledy do nitra Českého středohoří 
a na hradbu Krušných hor. Nedaleko restaura-
ce a chaty na úpatí vrchu je vyhlídka Kančí zub, 
odkud je pěkný výhled na kotlinu směrem k Mos-
tu i na samotný vrcholek kopce. Bořeň je jednou 
z nejvýznamnějších nepískovcových oblastí v Čes-
ké republice. Nabízí rozmanité možnosti stěnové-
ho, spárového i komínového lezení. Kvůli výskytu 
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České středohoří 

– podivuhodná příroda 

pro turisty, fotografy 

a horolezce

chráněných druhů v národní přírodní rezervaci 
Bořeň zde platí některá časová omezení ve zdolá-
vání vybraných horolezeckých tras. Převažují zde 
dlouhé výstupy všech obtížností. V severním pro-
storu jsou několikadélkové výstupy velehorského 
rázu, a to většinou vyšší obtížnosti. V poslední 
době přibyla k velkému množství starších spáro-
vých výstupů i řada stěnových výstupů v podobě 
nových cest či volných přelezů původně technic-
kých cest. Většina klasických a nových cest je 
osazena expanzními kruhy nebo nýty, přesto je 
nutné mít i vlastní jisticí prostředky (friendy, vklí-
něnce atd.). Skobování je zde zakázáno. Bořeň je 
národní přírodní rezervací, a platí zde tudíž různá 
omezení a zákazy. K přístupu pod jednotlivé skal-
ní útvary je nutné zásadně používat označené 
horolezecké stezky nebo slanění. (PI)

Národní přírodní 

rezervace Bořeň 

– chráněná fl óra a fauna

Výhled na České 

středohoří z Milešovky
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Autem po horách
Krušnohorský automobilový okruh je dlou-
hý 92 km. Putování začíná ve městě Litvínov, 
odkud trasa dále vede na vrcholky Krušných 
hor, a končí opět v Litvínově. Na okruh se lze 
napojit kdekoliv, nejblíže ve směru Most–Cho-
mutov–Vysoká Pec. Horská část začíná v Lit-
vínově, odkud cesta pokračuje směrem Klí-
ny–Mníšek. Vyznačená automobilová trasa vás 
provede městečky a vesničkami, které spojuje 
obdobná minulost – těžba nerostného bohat-
ství, ať už stříbra, měděných a železných rud, 
nebo později uhlí. 

Tento průvodce se základní orientační mapkou 
se vztahuje ke komunikacím a značkám, rozmís-
těným po celé délce trati s odkazem na jednotlivé 
odbočky. Slouží k upřesnění a k lepší orientaci po 
okruhu, hlavně na rozcestích a před odbočkami, 
směřujícími k jednotlivým zajímavostem. Čísla 
na značkách upozorňují na vybraná místa auto-
okruhu a stejným číslem je označen příslušný text 
v průvodci. 

Tento zajímavý okruh vznikl z iniciativy Sdružení 
obcí v regionu Krušných hor ve spolupráci s býva-
lým Okresním úřadem v Mostě a Krušnohorskou 
iniciativou. Projekt výrazně podpořil západovlám-
ský Spolek volného času Flandry a společnost 
pro ekonomický a sociální výzkum a konzultace 
WES Flandry. Značení automobilového okruhu 
a doprovodná brožura vznikly za fi nanční podpo-
ry Vlámského společenství v rámci spolupráce 
s Českou republikou. Kontakt zprostředkovala 
Regionální rozvojová agentura, a. s., Most. (PI)
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Kamennou rozhlednu nebo 
naučnou stezku – to vše najdete na 
trase Krušnohorského autookruhu.

Rozhledna Hora Svaté Kateřiny.

Krásnou přírodu, historic-
ké památky, rozhlednu, 
horské muzeum, přehra-
dy – to vše nabízí trasa 
autookruhu.

Informace o autookruhu od samotného 
počátku doprovází poutavá grafi ka 
litvínovské malířky Sylvy Prchlíkové.

Hraniční přechod Mníšek

Přehrada Křižatky
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ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL

Způsoby smíchu vhodné téměř 
kdekoliv a kdykoliv

Stres a smích

Můžete, pokud to okolnosti dovolí, použít praktic-
ky kterýkoliv ze způsobů smíchu. Předem uvažuj-
te o stresových situacích, které vás čekají. Pře-
mýšlejte o tom, co je na nich humorného, naučte 
se jim smát. Uvažujte o tom, jak by se zachoval 
v takové situaci někdo, o kom víte, že má smysl 
pro humor.
Výhody: Smích vás do značné míry chrání před 
negativními důsledku stresu. Vhodné do deště 
a nepohody.
Rizika: Smích snižuje svalové napětí, smát se 
není vhodné v situacích, kdy potřebujete plnou 
fyzickou výkonnost.

Snižte svůj práh pro smích

Můžete se vědomě rozhodnout, že se budete 
smát při méně směšných podnětech než za nor-
málních okolností. Jinými slovy to znamená zvýšit 
citlivost vůči tomu, co lze použít jako důvod ke 
smíchu. Řekněme, že vás obvykle rozesmějí psi 
s dlouhými chlupy. V budoucnu se smějte i střed-
ně ochlupeným psovitým šelmám, ovšem za před-
pokladu, že se vás nechystají právě kousnout.
Výhody: Ve vašem životě tak přibude smíchu.
Rizika: Minimální.

Tiše se smát v srdci

Soustřeďte se na okamžik do hloubky hrudníku 
a do jeho středu ve výši srdce. Tiše se tam usmě-
jete. Možná se při tom trochu pohnou i koutky 
vašich úst nebo se rozzáří oči, ale to není pod-
statné. Cvičení zkoušejte opakovaně, a jestliže se 
vám podaří, zapamatujte si výsledný pocit. Příště 
už to půjde snáz. 
Výhody: Jemné, nenápadné, srdečné.
Rizika: Patrně žádná.

Směšný dovětek

K jakémukoliv slovu přidejte žertovný dovětek 
(např. dovětek „cha-cha-cha“). Např. dostane-
te poštou upomínku, místo rozladění si řeknete 
„upomínka, cha, cha, cha“.
Výhody: Dá se použít i ve stresu.
Rizika: Pokud budete praktikovat v duchu, mini-
mální. Při vyslovování nahlas je na místě obezřet-
nost, většina lidí se upomínkám nesměje a moh-
lo by jim to být divné.

Paradoxy

Nacházejte humor v paradoxech života. Jistý 
výzkum veřejného mínění v České republice pro-
kázal, že většina obyvatel si přeje pravicovou vlá-
du, která bude zvyšovat sociální dávky a důchody 
(pro pravici program ne právě typický). Nebo sta-
tistici zjistili, že zlí zubatí žraloci zabíjí mnohem 
méně lidí než hodné včeličky a ještě daleko méně 
lidí než elektrické svíčky na vánočních stromcích. 
K paradoxům patří i rčení jako „svatá válka“ nebo 
to, že někteří lidé se ve volném čase štvou a roz- Fo
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MUDr. Karel Nešpor, CSc.
(* 24. srpna 1952, Karlovy Vary)
Český psychiatr, který v roce 1976 ukončil studia na Lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 1981 vykonal atestaci z psychiatrie, 
v roce 1984 pak specializační atestaci pro obor léčení návykových 
nemocí a roku 1987 završil dlouhodobý výcvik v psychoterapii. Od 
roku 1991 vede primariát mužského oddělení závislostí Psychiat-
rické léčebny Bohnice a také přednáší na Subkatedře návykových 
nemocí Institutu pro další vzdělávání zdravotníků. V roce 1992 získal 
vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.).
Do roku 2006 působil ve funkci vědeckého sekretáře Společnosti 
návykových nemocí České lékařské společnosti, byl koordinátorem 
Evropského akčního plánu o alkoholu SZO pro Českou republiku. 
Mimo to se zabývá jógou, relaxačními technikami, studiem smíchu 
a psaním básní.

Říká se, že je kořením života. Většinou jej používáme 
v menší míře a nezacházíme s ním tak, jak bychom 
měli. Jak a proč vzniká smích, jak jej používat a k čemu 
je vlastně dobrý, nám vysvětluje odborník na slovo vza-
tý – MUDr. Karel Nešpor, CSc., český psychiatr, jogín 
a básník…
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čilují ještě víc než v práci.
Výhody: Nové důvody, proč se smát.
Rizika: Minimální.

Nacházejte humor v každo-
denních záležitostech
Časně ráno za šera, když jsem si v podřepu 
obouval boty, se náhle odněkud vynořila souse-
dova jezevčice Terezka, olízla mi obličej a pak se 
otřepala tak energicky, že jí psí známka cinkala 
o obojek. Smál jsem se tomu dobrých pět minut. 
Rozveselit vás mohou nejen psi (a někdy i jejich 
pánové a paní), ale třeba i kos, svižně se koupa-
jící v louži. A směšnostmi se hemží i náš lidský 
svět. Situační humor můžete vytvářet i záměrně 
a udělat čas od času něco nelogického, směšné-
ho nebo nečekaného. 
Výhody: Najdete tak spoustu dobrých záminek, 
proč se zasmát.
Rizika: Snad, kdyby si někdo vyložil váš smích 
osobně a vztáhl ho na sebe.

Nadsázka

Nějakou příliš vážně se tvářící záležitost můžete 
v duchu ještě nafouknout do naprosté absurdity. 
Výhody: Tento způsob často používají dovední 
diskutéři, aby zesměšnili prakticky cokoliv, co 
jejich oponent řekne.
Rizika: Oponent se může pořádně naštvat a pak 
vám to nějak vrátit. Lidé často nesnášejí, když se 
žertuje na téma jejich zvyků, diet nebo plánů, jak 
zachránit lidstvo.

Vysmát se strachu, 
lenosti, smutku atd.
Většině z nás se určitý typ negativních myšlenek 
(např. bezdůvodný strach o zdraví dětí nebo pří-
buzných) opakovaně vrací. Své úzkostné myšlen-
ky si můžete uvědomit a pozdravit je se smíchem 
jako staré známé.
Výhody: Pomáhá dobrému vnímání sebe sama 
a vytváření odstupu od negativních myšlenek.
Rizika: Minimální, smějte se pouze myšlenkám, 
ne sobě.

Nahradit hněv, úzkost 
apod. humornou fantazií
Používejte humor a smích v situacích, kdy jste dří-
ve reagoval hněvem. Tak v předvíkendové frontě 
v samoobsluze, která se zastavila, protože někdo 
z nakupujících zapochyboval o správnosti součtu 
svých 43 položek, si můžete vymýšlet humorná 
vysvětlení, proč si tak počíná. Třeba celé dětství 
hladověl a nyní si chce za své peníze dopřát co 
nejvíc. Nebo se mu tělnatá paní pokladní nato-
lik zalíbila, že se s ní chce tímto způsobem blíže 
seznámit a zároveň vyzkoušet, je-li dost trpělivá, 
aby to s ním vydržela. Podobně používejte humor, 
smích a nadsázku v situacích, které vyvoláva-
ly úzkost nebo smutek. Sókrata navštívila před 
popravou jeho choť Xantipa a naříkala: „Oni tě 
odsoudili úplně neprávem!“ Sókratés jí odpově-
děl: „Byla bys raději, kdybych byl odsouzen po 
právu?“
Výhody: Budete vnitřně svobodnější.
Rizika: Možná tak naštvete někoho, kdo by rád 
viděl naštvané vás.

Tvořivý humor

Dívejte se na věci z různé stránky. Jak např. ovliv-
ní výsledek vašeho „důležitého“ jednání chod 
dějin? Můžete dávat osobám, předmětům v okolí 
i pracovním projektům veselá jména. Např. když 
pracuji se svými pacienty závislými na alkoholu 
nebo drogách, obvykle označuji veškerá místa, 
kde se nabízejí alkohol nebo drogy, jako „brlohy“, 
což většinou vyvolává spíše smích než vyslovený 
odpor.
Výhody: Tvořivost se hodí v mnoha směrech.
Rizika: Než své nápady řeknete nahlas, uvědom-
te si, jestli je to vhodné.

Publikováno s laskavých svolením 
MUDr. Karla Nešpora, CSc., redakčně kráceno.
Plné znění: www.drnespor.eu
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Smích a dobrá nálada 

je nejlepším lékem na 

deprese a stres.

smích 
opravdu 

léčí!
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Na shledanou v Oseku

Všímavé oko návštěvníka 
potěší zajímavé detaily.

Osek je překrásné malé hornické město, které 
leží na úpatí Krušných hor. Rozvoj Oseka je svá-
zán s rozvojem rudné důlní činnosti, podporova-
né i zakladateli města, významným šlechtickým 
rodem Hrabišiců (později Rýzmburků), sídlícím 
na mocném gotickém hradě Rýzmburk. Město 
má množství přírodních zajímavostí i historic-
kých a kulturních památek, s nimiž návštěvníky 
seznamuje Naučná stezka přírodou a dějinami 
Oseka.

Cisterciácký klášter Osek 

– perla severních Čech
Nepřehlédnutelnou dominantou města je cister-
ciácký klášter, který, jako národní kulturní památ-
ka, významně přesahuje regionální charakter.
Cisterciácké opatství Osek s kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie bylo založeno koncem 12. sto-
letí. Největší přestavby se klášter dočkal koncem 
17. a začátkem 18. století, kdy dostal svou ny-
nější 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 
charitní domov pro řádové sestry. Roku 1991 byl 
klášter navrácen řádu cisterciáků.

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

V letošní sezóně nabízíme návštěvníkům prohlíd-
ku nově zpřístupněných prostor klášterního kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie.

Kdo jsou cisterciáci?

Ještě v 10. století byly kláštery v latinské círk-
vi sjednoceny pod řeholí sv. Benedikta, takže 
existoval pouze jeden řád, a to benediktinský.
V 10. století vzniklo asi nejznámější reformní hnu-
tí 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 zís-
kalo 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 ten-
to fakt umožnil vznik dalšího reformního hnutí 
v rámci hnutí clunyjského. Nová reforma toužila 
také po obrodě klášterního života, ale terčem kri-
tiky nového hnutí bylo bohatství a přepych. Proti 
němu stavěli intenzivnější vztah k Bohu a hlub-
ší 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 kláš-
teře 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.

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 spo-
lečnosti. Cisterciáci v historii vynikali objemem 
praktických činností (zemědělství a hospodářství, 
stavitelství a další řemesla). Mniši konali zpočát-
ku sami i těžkou fyzickou práci, později zaměst-
návali bratry laiky – konvrše (latinsky fratres 
converses = konvrgi) a světský personál. Konvrši 
byli truhláři, řezbáři, krejčí, knihvazači a kováři. 
Zpravidla provozovali řemeslnické dílny, užívali 
prostory oddělené od mnichů – jídelnu, ložnici, 
latríny a svůj chór. Také v Oseku bývala už v před-
husitské době početná komunita konvršů.

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 odvoze-
no od sekání a mýcení lesa. Založení oseckého 
kláštera je svázáno s legendou, dle níž stoletý 
dub překážel výstavbě kláštera, která byla naplá-
nována 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 vzta-
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Osecký klášter – dílo, kte-

ré překonalo věky, studna 

plná historických skvostů 

z období románského, 

gotického a barokního.

Místo klidu, ticha a Boží 
přízně.

hů vstoupil nový činitel, města. To bylo nové spo-
lečenství s jinými problémy, ekonomickými vztahy 
a potřebami, což nutně znamenalo úpadek star-
ších řeholních hnutí. Dalším prvkem, který pomo-
hl odsunout cistercký řád do pozadí, byly i vnitřní 
problémy řádu. Část klášterů nepřežila husitské 
války a během 15. století zanikla. Ostatní kláš-
tery byly zrušeny Josefem II. roku 1785. Tím se 

 
Program kulturních akcí březen – červen 2009
Březen:    2 8.–29. 3. Velikonoční tradice – galerie ITC Osek

4.–5. 4. Velikonoční tradice – galerie ITC Osek
Duben:  16. 4. Mima Akasaki – výstava fotografi í japonské fotografky
Květen:     17. 5. Varhanní koncert se zpěvem, účinkuje sólistka SD Opava Olga Procházková

 31. 5. Klavírní recitál s hudbou – koncert, účinkuje sólista ND Ostrava 
 Miroslav Urbánek

Červen:   Součástí 45. ročníku Festivalu L. van Beethovena 2009 jsou koncerty:
   7. 6. Trio Amadeus, Martina Kociánová, 16.00 hod., klášter Osek
 21. 6. Žesťový kvartet, Š. Heřmánková – soprán, 16.00 hod., klášter Osek
 23. 6. Alena Burešová – výstava – sklo, závěsy, keramika – galerie ITC Osek

Červenec:     5. 7. Největší událostí v oblasti vážné hudby v Oseku je koncert v rámci festivalu 
Uprostřed Evropy – klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16.00 hod.

  Orchestr Concerto Brandenburg – renomovaný německý komorní orchestr, který 
 je častým hostem na všech významných evropských festivalech.
Program:   skladby od Antonia Vivaldiho, mimo jiné z jeho slavných „Čtyř ročních období“, 

 a od Georga Friedricha Händela.

Další informace:
Tel.: 417 822 138, Mobil: 777 735 714, E-mail: itc@osek.cz, www.osek.cz

stalo, že se dnešních dní dožily pouze kláštery 
v Oseku a Vyšším Brodě…

Informační a turistické centrum Osek
Nachází se přímo v areálu kláštera, v místní gale-
rii se pořádají výstavy a kulturní akce města a je-
jí pracovníci poskytují i průvodcovské služby po 
oseckém klášteře cisterciáků.
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Automobily dravé i hravé

Kdykoli jsem ve svých klukovských letech zasle-
chl jméno Král, vybavily se mi před očima nádher-
né aerodynamické stroje, české spidery, formule 
i krásně oblé tvary bugin. Tenkrát jsem se s nimi 
setkával při televizních přenosech i na starém 
mosteckém okruhu, vedoucím přímo po měst-
ských ulicích a později po okruhu, vytvořeném 
na nově postaveném koridoru pod Hněvínem. 
Teprve potom začala éra místního moderního 
autodromu a nových závodních speciálů, ale toto 
jméno opravdového „krále“ designu jsem nikdy 
nezapomněl. Vrylo se mi do paměti jako symbol 
něčeho naprosto překračujícího rámec své doby 
a československého automobilového průmyslu, 
odsouzeného v době totality a RVHP k tvorbě uni-
formních škodovek, jejichž obsah nesměl překro-
čit číslo 1 300 m3… Byl tak neobvyklým člověkem, 
že jeho uměleckým návrhům motorových krasav-
ců neodolala ani cenzura, zavrhující tehdy vše 
krásné, ladné a moderní, co jen trochu zavánělo 
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proradným kapitalismem. A tak jsme v tehdejším 
Světě motorů mohli vidět vedle usmívajícího se 
Františka Šťastného a jeho Jawy i skici úžasných 
modelů, které by se po našich silnicích mohly pro-
hánět, nebýt železné opony, žigulíků, wartburgů 
a trabantů, a za které by se nemohl stydět ani 
tehdejší západní svět. 

Jeho jméno jsem zaslechl po dlouhých letech 
porevoluční prozápadní euforie a internetu zno-
vu teprve nedávno a hned mi bylo jasné, že tuto 
výstavu musím navštívit…

Neobvyklou výstavu díla legendárního automo-
bilového designera Václava Krále, jeho syna 
Jiřího a jejich žáků představuje Oblastní muze-
um v Mostě ve spolupráci se STUDIEM DESIGN 
KRÁL. Ve velkém výstavním sále uvidí motorističtí 
fandové exkluzivní technické ilustrace a modely 
různých fází vývoje zajímavých vozidel a vozítek, 

Geniální, 

nadčasový 

a všestranný

– to byl Josef Král!

Nástupci krále 

designu pokračují 

v jeho díle svými 

neobvyklými modely.

Studie Felicia navazuje na klasický 
kabriolet značky Škoda z konce 50. let.

 
design by Jan Hrbek
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Václav Král 
*1936 – †2005

Nemusíte být ani motoristickým příz-
nivcem, abyste znali jméno českého 
legendárního génia, který se celý život 
věnoval technické ilustraci, propagač-
ní grafi ce a později i stavbě závodních, 
sportovních prototypů, průmyslových 
vozítek a hraček, které mu získaly 
obdiv i respekt daleko za našimi hrani-
cemi. „Guru českého automobilového 
designu“, jak je často nazýván, dvacet 
let aktivně závodil v motocyklových 
a autokrosových závodech a po okru-
zích proháněl formule. 

Málokdo již ale ví, že od roku 1994 
vyučoval design dopravních prostředků 
na ČVUT v Praze a v jeho díle pokraču-
je i syn Jiří s jejich žáky. V jejich tvorbě 
najdeme i neobvykle řešené návrhy 
různých vozítek pro tělesně postižené, 
tříkolek a buggin pro děti i dospělé, 
pásových a obojživelných vozidel. Byl 
všestranným konstruktérem a designé-
rem. Z jeho dílny vycházely návrhy na 
laminovací stroje, obří postřikovače, 
jemnořezné pily, skříně počítačů, vrtač-
ky, různé druhy motorů, výrobky pro 
domácnost a hračky. Byl také velkým 
propagátorem „fi losofi e spotřebitelské 
skromnosti“ v dopravě, ze které vzešla 
malá a úsporná vozítka, a byl prvním ini-
ciátorem soutěže pro mládež o nejmen-
ší spotřebu paliva.

VOLNÝ ČAS

Aerodynamika, úspora 

paliva, ladné křivky karo-

sérií, funkčnost – krédo 

i záruka úspěšného 

celoživotního díla.

Víte, že třeba i tak všední 

věci, jakými jsou kryty 

počítačů, design vrtaček 

a hraček, prošly rukama 

Josefa Krále?

Cílem studie Typhoon 
je navázat na slavnou 

historii osobních 
automobilů Tatra.

 
design by Jan Hrbek, Jaroslav Větvička

Maddog je univerzální 
dopravní prostředek 

hlavně pro volný čas.
 

design by Jan Hrbek

Zeus studie 
dálkového tahače

 
design by Jan Hrbek

které ve své době i v době současné budily a budí 
zasloužený obdiv. Najdeme zde i fotografi e desig-
nových skvostů se jmény Tatra MTX V8, Tatra 
Prezident, Innotech Mystero nebo Dioss Rebel, 
které obstojí i v konkurenci věhlasných návrhá-
řů designu takových vozů, jako jsou Pininfarina, 
Porsche či Ferrari. Z jeho dílny pochází i závod-
ní automobily známé značky Metalex i karoserie 
závodních vozů formule Easter, Mondial, Škoda 
Buggy a Spider, návrhy tříkolky Laurin&Klement, 
motocyklu Jawa Athena, obřího nákladního pře-
pravníku i autobusu ZlinLiner.

S jeho „Supertatrou MTX V8“ vytvořil Stanislav 
Bold na bývalém letišti Hradčany u Ralska první 
český historický rychlostní rekord. Vůz s osmivál-
covým motorem Tatra o objemu čtyři litry tehdy 
dosahoval výkonu 320 koní a na konci cílové rovi-
ny jel rychlostí 260 km/hodinu.

Výstava je doplněna skutečnými vozy od formule, 
spideru, tříkolky, solármobilu až po terénní buggy. 
Jak praví pozvánka na tuto výstavu: najdete zde 

to, co jste na silnici nikdy nemohli potkat. Počí-
naje prvním strojem Václava Krále – spiderem 
Baghira z roku 1978 – a konče prvním samo-
statným dílem jeho syna Jiřího – Národní formulí 
1400 z roku 2008.

Tato poutavá výstava byla slavnostně zahájena 
27. ledna a potrvá do 29. března 2009. Nenech-
te si ji ujít!
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OBCE ÚSTECKÉHO KRAJE

Co čas za 950 let vzal a dal

Podobných obcí najdete v oblasti pod 
Krušnými horami mnoho. Mají podobnou 
historii, stejné problémy a všední starosti. 
Život ve většině z nich navždy poznamenalo 
vysídlení německé části obyvatelstva, roz-
voj a útlum uhelného průmyslu, nezaměst-
nanost...

O tom, jak se žilo a žije v Mariánských Radči-
cích, i o blízké budoucnosti této nenápadné 
obce nedaleko Litvínova jsem si povídal se 
starostkou, paní Vlastou Tůmovou.

Bezmála tisíciletá historie – co se za tu 
dobu v obci změnilo?
Nejdříve trochu té zajímavé historie. Prv-
ní zmínka o obci, známé tehdy jako osada 
lidu Radkových, se dochovala z roku 1057. 
Podle archeologických výzkumů bylo území 
obce osídleno primitivní zemědělskou kultu-
rou již v mladší době kamenné. Nejstarším 
písemným dokladem je královská listina 
z roku 1341. Jméno obce je zde však uve-
deno v německém tvaru Reitschitz. Historie 
obce je spojena s mnišským řádem cister-
ciáků, jehož existence je ofi ciálně datová-
na od června 1196. Místní areál poutního 
kostela Panny Marie Bolestné byl postaven 
v letech 1692–1703, autorem plánů kos-
tela je J. B. Mathey, autorem plánů pres-
bytáře, ambitů a stavitelem celé stavby je 
J. Broggio. Hlavní kostelní oltář pochází z roku 
1910. Kostel s celým poutním areálem byl po 
několik století významným poutním místem 
a kdysi sem proudila procesí věřících z celých 
severozápadních Čech, Plzně a dalších míst. 

Fara byla postavena v letech 1719–1730, auto-
rem plánů a stavitelem je O. Broggio. Své sou-
časné jméno obec získala v roce 1859 nařízením 
rakousko-uherského ministerstva vnitra, které 
původní název rozšířilo na Mariánské Radčice 
– Maria Ratschitz. Obcí procházela ústecko-tep-
lická dráha postavená v roce 1870. V roce 1911 
byla postavena v obci nová školní budova a ještě 
v roce 1930 měla obec Mariánské Radčice 1035 
obyvatel. V minulosti byly Mariánské Radčice 
převážně rolnickou obcí, do novodobé historie se 
výrazně promítla hlubinná i povrchová těžba uhlí.
Po skončení II. světové války se vysídlením Něm-
ců a pozdějším vlivem těžební činnosti v okre-
se Most počet obyvatel snížil až na současných 
437. 

O některých památkách již byla řeč, co zajíma-
vého si ještě můžeme v obci prohlédnout?
V obci je celá řada dalších památek, přemístě-
ných sem z obcí zaniklých při těžbě uhlí i z dal-
ších míst republiky. Za zmínku stojí sloup sv. 
Vavřince, socha sv. Jana Nepomuckého, socha 
sv. Felixe, boží muka přesunutá sem z Holešic, 
socha Madony, dříve stojící v K. Vodě, sokl s relié-
fem Madony z Velkého Března, sloup Nejsvětější 
trojice, boží muka, soubor dvou smírčích křížů 
a oltář sv. J. Nepomuckého, který pochází ze 
zaniklé obce Dřínov.
 
Jak jste jako obec oslavili své „kulatiny“?
Rok 2007 byl pro naši obec rokem významného 
výročí – 950 let od první dochované zmínky o obci. 
Bylo dohodnuto, že toto výročí oslavíme společně 
s naším budoucím sousedem – Severočeský-
mi doly, a. s. Do obce přijelo divadlo, zakladatel 
obce pan Radko a zástupci Severočeských dolů, 
a. s. pod vedením generálního ředitele Ing. Jana 
Demjanoviče. Byla připravena a slavnostně pode-
psána „Dohoda o vzájemné toleranci“ mezi obcí 
a touto těžební společností. Obec ofi ciálně přija-
la od Severočeských dolů první sponzorský dar 
a byla obnovena tradice pořádání Mariánských 
poutí. Na počest této dohody byla na okraji obce 
společně a symbolicky zasazena lípa, aby chráni-
la pomyslné limity těžby. 

Co se vaší obci podařilo v poslední době 
realizovat?
Po ukončení těžby na dole Kohinoor jsme měli 
v obci 43% nezaměstnanost, kdy bylo bez práce 
374 občanů. Dalším problémem obce byla a je 
dopravní obslužnost, neboť řada autobusových 
linek byla zrušena v souvislosti s útlumem těžby. 
Tím se značně zkomplikovala a zdražila dopra- Fo
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Dnešní obec vznikala již 

v mladší době kamenné
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va do zaměstnání i třeba návštěva nemocnice. 
V obci se daří provozovat sběrný dvůr, o který se 
starají naši pracovníci. Finanční podpora pomá-
há obci naplňovat stanovené úkoly – například 
výstavbu a opravy komunikace, úpravu veřejného 
prostranství, dětského hřiště a našich kulturních 
památek. Kromě dlouhodobých sponzorů jako je 
MUS, a. s. a její nástupnické organizace a Che-
mopetrol, dnešní společnost UNIPETROL RPA, 
s. r. o., máme nového sponzora, Severočeské doly, 
a. s. Jsme malá obec a sponzorské dary potřebu-
jeme k rozvoji obce a kulturnímu vyžití občanů, 
kteří se za kulturou do velkých měst bohužel kvůli 
dopravní obslužnosti nedostanou. 

V blízkosti obecních pozemků se nachází dolo-
vé pole Severočeských dolů. Ne vždy se souse-
dé k sobě chovají vzorně. Jaké jsou vaše zku-
šenosti?
Na našem území zatím Severočeské doly netěží, 
dolové pole se k naší obci přiblíží až za několik 
let. Přesto cítíme zájem o další rozvoj naší obce 
a také podporu nejen fi nanční, ale i tu „lidskou“. 
Jednání se Severočeskými doly probíhá v přátel-
ském ovzduší – ne z pozice síly. Proběhly již „pří-
stupové rozhovory“, naši spolupráci provází od 
začátku dobrá komunikace a vstřícnost, je to vel-
ká společnost, která ale jedná i s malými obcemi 
na řešení ochranných těžebních pásem, protihlu-
kových barier, snižování prašnosti atd.

Vnímají pozitivně vaši spolupráci s ne příliš oblí-
benými „uhlobarony“ všichni obyvatelé?
Nutno říci, že v případě Severočeských dolů jde 
o oslovení poněkud hanlivé. Chovají se jako dobří 
sousedé, kteří rádi přiloží ruku k dílu tam, kde je 
potřeba. Dělají to i přesto, že je k tomu nic nenutí 
a nezavazuje. Rozhlédnete-li se okolo sebe, ne 
vždy tak tomu bývá. Není lepší řešit sporné otáz-
ky, které s sebou těžba uhlí přináší, přátelským 
posezením než mediálními útoky a žalobami? 
Ty ve svém důsledku stojí daleko víc fi nančních 
prostředků a úsilí, než když se obě strany pře-
dem dohodnou na pravidlech hry a spolupráci, 
která vede k oboustranné spokojenosti. Není to 
korupce ani jednání z pozice síly. Zeptáte-li se 
v okolních obcích dotčených těžbou Severočes-

kými doly na jejich zkušenosti, nedostanete na 
svou otázku jinou odpověď. Zájem o dění v těch-
to obcích dokládá i skutečnost, že se vrcholní 
představitelé Severočeských dolů zúčastňují pra-
covních schůzek a vidět je můžete i na obecních 
kulturních akcích a oslavách. I to svědčí o jejich 
neformálním zájmu o to, co se u nás děje.

Souhlasíte tedy bez výhrad s pojmem „prolome-
ní limitů“, v poslední době tolik skloňovaným? 
Máme na tuto problematiku s našimi sousedy 
společný názor. Korekce limitů má význam a pří-
nos pro všechny zúčastněné – těžební společnos-
ti, obce a energetickou koncepci státu – pouze 
v tom případě, že nedojde ke zhoršení životního 
a sociálního prostředí v obcích okolo dolů. Pro 
to dělají Severočeské doly maximum a nelze jim 
v tomto ohledu nic vytýkat.

Jak tedy vidíte budoucnost obce?
Bylo zahájeno jednání o nutné ochraně obce 
před negativními vlivy povrchové těžby a stanove-
ní konečné linie těžby a je dobře, že toto jednání 
probíhá v dostatečném předstihu. Navrhovaná 
opatření počítají s výsadbou zeleně, která dle 
odborného posudku dostatečně ochrání občany 
před negativními vlivy povrchové těžby – hlavně 
prachem a hlukem. Jsme rádi, že k této dohodě 
došlo bez zbytečných emocí. Zastupitelé obce pro-
jednali se zástupci těžařů obavy občanů, vyslech-
li si odborný posudek a navrhovaná opatření, při-
jali jsme pozvání na „výlet do budoucnosti“. Naši 
občané se v doprovodu odborníků a zástupců 
Severočeských dolů zúčastnili exkurze do uhel-
ného revíru v Německu, kde již povrchová těžba 
skončila a v místech těžby se dnes napouštějí 
jezera. Tam jsme si udělali představu, jak to jed-
nou možná bude vypadat u Mariánských Radčic. 
To je sice ještě daleká budoucnost, ale ochran-
né prvky se po veřejném projednání a schválení 
začínají budovat a dle dohody budou dokončeny 
do roku 2013. Máme tedy dost času na to, aby 
vysazená zeleň vzrostla a dostatečně ochránila 
občany před negativními vlivy těžby.

Jsem ráda, mohu-li říci, že obec Mariánské Radči-
ce má nejen bohatou minulost, ale dnes již také 
budoucnost. 
(PI)

Za rozhovor poděkoval František Dočekal.

OBCE ÚSTECKÉHO KRAJE
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ZIMNÍ TURISTIKA

Na běžkách Krušné hory shora dolů

Jak trávit volný čas v zimě? Zajímavě, zdravě 
a v přírodě? Fenoménem poslední doby je „běž-
kování“ v bílých běžeckých stopách, vedoucích 
po českých horách, kam masový rozvoj této 
zimní turistiky dorazil nejen z rakouských či 
italských Alp, ale i třeba ze sousedního Němec-
ka, kde se daří již několik let udržovat perfekt-
ně upravené tratě. Je dobře, že tuto možnost 
nabízejí i Krušné hory, které byly v budování 
a údržbě běžeckých tras vždy poněkud pozadu 
za Krkonošemi a Jizerskými horami, kde mají 
zimní sporty přece jen větší tradici. V současné 
době vedou upravené stopy po celých Krušných 
horách a podél nich se rozvíjí i síť ubytova-
cích a stravovacích kapacit. Výjimkou není ani 
Nejdecko.

Krušné hory mohou vyznavači běžeckého lyžová-
ní přejet po jejich hřebeni, ale již druhou sezónu 
také shora dolů, od Božího Daru po Nejdek. Na 
Nejdecku je v letošním roce upravováno celkem 
45 km běžeckých stop. Mezi nejvyhledávanější 
patří trasa N. Hamry–Chaloupky–Jelení a „žlutý“ 
okruh N. Hamry–Chaloupky–N. Hamry. Bezpeč-
ným průvodcem po nejdeckých „bílých stopách“ 
je mapka, kterou zájemcům zdarma nabízí Info-
centrum v Nejdku nebo internetový server města 
Nejdku. Novinkou je aktuální monitoring úpravy 
stop.

„Nejdek a jeho okolí nabízí čtyři základní běžecké 
trasy, které jsou všechny napojené na známou 
Krušnohorskou lyžařskou magistrálu. Za dob-
rých sněhových podmínek zavede zelená trasa 
běžkaře přes Vysokou Jedli až do centra Nejdku, 
v jehož okolí je k dispozici celkem 45 km tratí, 
kde najíždíme stopy pro klasiky i bruslaře. Infor-
mace o aktuálním stavu poskytuje nejdecké info-
centrum.

Orientaci usnadní běžkařům směrovky, které byly 
instalovány podél tras také díky hlavnímu partne-
rovi lyžařských běžeckých areálů v okolí Nejdku 
a Perninku, fi rmě WITTE Automotive. Podrobné 
informace poskytují návštěvníkům také informač-
ní tabule instalované na nejdeckých nádražích 
a nástupních místech jednotlivých tras na Vysoké 
Jedli. K odpočinku podél běžeckých tras zve pět 
přístřešků.

Více informací na www.nejdek.cz 
a www.skihamry.cz.

Příroda Krušných hor

láká své návštěvníky

k aktivnímu odpočinku 

– poznejte ji na běžkách!

Existují místa, která

nepoznáte jinak

než z běžecké stopy.
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Louny – „Perla“ na řece Ohři
Kolem 11.–12. století existovala osada zva-
ná Luna, situovaná v místě dnešního kostela 
sv. Petra, který byl vystavěn v polovině 15. sto-
letí. Východně od této vsi založili Přemyslovci 
v polovině 13. století královské město Lou-
ny, které je nazýváno „Perlou na řece Ohři“. 
V březnu roku 1517 vypukl ve městě zhoubný 
požár. Lounští byli nuceni postavit mimo jiné 
nový kostel. Roku 1538 byla dokončena stavba 
chrámu sv. Mikuláše v pozdně gotickém slohu 
na základě plánů královského stavitele Bene-
dikta Rejta. Chrám sv. Mikuláše není jedinou 
památkou, která stojí v Lounech za zhlédnutí, 
mezi další dochované památky patří také např. 
hradby s baštami a Žateckou bránou, kostelík 
Matky Boží z konce 15. století, Barokní špi-
tál z konce 17. stol., Jiráskovy mlýny a dnešní 
budova radnice. V Lounech si také můžete pro-
hlédnout i kostel sv. Petra, sochu Panny Marie, 
umístěné na morovém sloupu v centru města, 
inundační most se 40 oblouky, který udržoval 
sjízdnou komunikaci Louny–Lipsko v době čas-
tých záplav, a mnoho dalších. 

Louny nabízejí velmi dobré možnosti sportovního 
i kulturního vyžití – městské koupaliště, zimní 
stadion, plaveckou, sportovní a tenisovou halu, 
in-line jezdeckou dráhu, rekonstruované Vrch-
lického divadlo, městskou knihovnu. Jako jed-
no z mála měst mají Louny i kamenné loutkové 
divadlo, lounské kino Svět se navíc zařadilo mezi 
tři kina v České republice s nejmodernější tech-
nikou 3D.

V okolí Loun můžete podnikat zajímavé pěší 
turistické výlety nebo se do zdejší přírody můžete 
vydat na kole. Takto lze navštívit různá zajímavá 
místa, jako je Peruc, Březno, Panenský Týnec 
a mnoho dalších. Vyhledávané jsou také výlety do 
blízké Chráněné krajinné oblasti České středoho-
ří, plné krásné přírody a výhledů ze sopečných 
kopců a zřícenin.

Turistům i občanům je každý den kromě neděle 
k dispozici Městské informační středisko umístě-
né v budově radnice. 

Kostel sv. Petra 
V písemných pramenech je kostel sv. Petra popr-
vé zmíněn roku 1359, pravděpodobně je však 
starší. Podle stavebně-historického průzkumu 
jsou jeho nejstaršími částmi průčelí a loď, kte-
ré mohou obsahovat možná i románské zdivo. 
Dnešní podoba kostela je výsledkem přestavby 
v letech 1456–1463. V 90. letech 19. století 
jej restauroval architekt Josef Mocker. V letech 
1573–1579 vyzdobil portály hřbitovní zdi plas-
tikami místní kameník Vincenc Strašryba. 
V 16. a 17. století byl hřbitov u sv. Petra hlavním 
městským pohřebištěm. Za josefínských reforem 
byl kostel roku 1789 zrušen a odsvěcen a převza-
la ho obec, která jej zprvu pronajímala a pak pro-
dala cítolibskému zbohatlíkovi Františku Hýrovi, 
který v něm plánoval zřízení rodinného mauzolea. 
Od roku 1892 patřil evangelické církvi, dnes je 
opět majetkem města.

Kostel svatého Mikuláše – římskokatolický 
farní kostel
Jedná se o jedno z vrcholných děl české pozdní 
gotiky. Chrám, dokončený roku 1538, je trojlod-
ní, s krouženou klenbou, vnějším opěrným sys-
témem a jehlancovou střechou. Věž chrámu je 
61,5 metrů vysoká, stavebním materiálem je 
pískovec. Uvnitř věže je točité schodiště se 184 
schody. V současné době se v chrámu konají 
bohoslužby a prohlídky, současně jsou zpřístup-
něny vyhlídky z ochozu věže chrámu.

Další informace: 
Městské informační středisko Louny
Mírové nám. 35, 440 23 Louny
Tel.: 415 621 102
e-mail: info@mulouny.cz
http://infocentrum.mulouny.cz

inundační most

Významná technická 
památka byla postavena 
roku 1816 jako ochrana 
důležité silnice vedoucí 
do Lipska před 
záplavami…

kostel Matky Boží
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AKTUÁLNÍ TÉMA

Injekční stříkačky, 
možný zdroj nákazy!

V ulicích měst se povalují odhozené injekční 
stříkačky. Jedná se o letitý problém. Lokality, 
ve kterých se injekce povalují, jsou různé. Počí-
naje trávníky a konče dětskými hřišti či přímo 
areály škol a někdy i školek.

Příčin tohoto jevu není mnoho. Tou hlavní je sku-
tečnost, že injekční stříkačka je volně dostupná 
v prodeji v lékárnách. Kdokoli si tak může zakou-
pit libovolný počet stříkaček. Dalším důvodem je, 
že ne každý toxikoman si chodí vyměňovat injek-
ce do K-centra, kus za kus. A v neposlední řadě 
je pravdou, že se ještě nikdo nezamyslel nad tím, 
jak a kam mizí tisíce injekčních stříkaček od osob 
nemocných, které si aplikují léky nitrožilně.

Proto se občas stane, že se tu a tam povaluje 
injekční stříkačka na zastávce, v parku, na pís-
kovišti či u školy. Největší podíl na tomto nešvaru 
má tzv. skrytá populace toxikomanů, kteří nejsou 
v žádném dostupném léčebném či preventivním 
programu. Tito lidé si aplikují drogu v podstatě 
kdekoli a po aplikaci injekci ihned odhodí. Nemají 
důvod jít do K-centra a špinavou jehlu si vyměnit, 
chtějí zůstat v utajení.

Díky pragmatickému přístupu měst se K-centrům 
a dalším institucím daří čelit infekčním nákazám 
v nedrogové populaci. Kdyby totiž tento systém 
prevence nefungoval a nebyl provázaný, v uli-
cích by ležely desetitisíce oněch nebezpečných 
nástrojů zla. Pro představu, za minulý rok bylo 
libereckým a mosteckým K-centrem vyměněno 
a odborně zlikvidováno(!) téměř 190 tisíc kusů 
injekčních stříkaček. Snad si to uvědomuje kaž-
dý, komu není lhostejné veřejné zdraví, a přijdou 
na to i odpovědné osoby, které namísto opory 
a podpory protidrogové prevence hází klacky pod 
nohy všemu, co se snaží situaci zlepšit.

Lubomír Šlapka, 

ředitel protidrogových center v Liberci a Mostě

Při poranění injekční stříkačkou volejte non stop 
Linku duševní tísně 476 701 444. A při nálezu 
injekční stříkačky Městskou policii. 
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Při poranění injekční 

stříkačkou je potřeba 

vyhledat pomoc. 

Obraťte se proto na nej-

bližší epidemiologickou 

stanici, ta je v každém 

okresním městě.

Rádi vám poradí. 

Ránu nemačkejte, jen 

potřete dezinfekčním 

prostředkem.

Odhozené injekční stříkačky neberte 
do rukou. K nálezu je dobré přivolat 
městskou policii. Jedná se o nebez-
pečný zdravotnický materiál. Ten může 
likvidovat pouze specializovaná fi rma.
Pokud nelze jinak, uchopte injekci pea-
nem či pinzetou a vhoďte do prázdné 
plechovky od piva, šikmo od otvoru. 
Následným sešlápnutím (deformová-
ním) plechu stříkačku uzavřete. Ple-
chovku vyhoďte do kontejneru.
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PŘÍRODA

Jsou okolo nás…
Setkáváme se s nimi na každém kroku. Ve měs-
tech, na venkově, podél cest, v přírodě. Lidé, 
kteří okolo nich chodí bez povšimnutí, je nevní-
mají jako nezbytnou součást našeho života, 
berou je jako úplně všední samozřejmost. Jsou 
staré, mladé, mohutné či útlé. Majestátné svou 
urostlostí i rozverné svými podzimními barva-
mi. Rovné nebo pokřivené, poseté nesčetnými 
jizvami, kterými je poznamenaly dlouhé roky 
jejich života, po nichž z některých zbyly jen deš-
těm a větrem ohlazené pahýly a pařezy. 
Stromy. 

Člověk, který se umí dívat, v nich však nevidí jen 
neživou hmotu vhodnou pouze k topení v krbu 
nebo výrobě nábytku do svého domu. A ten, kdo 
s úctou pohladí jejich kůru nebo se zády opře 
o drsný kmen a poslouchá šum listí i vítr v koru-
nách, cítí ještě něco jiného. Zvláštní klid a pokoru 
ve velebném chrámu přírody, která jej nabíjí něčím 
zvláštním a nepoznaným. Tím, co v moderní době 
hluku, spěchu a peněz nikde jinde neobjeví.

A je úplně jedno, stane-li se to v Krušných horách, 
australské buši nebo deštných pralesech…

Krásu přírody objeví jen 

ten, kdo se umí dívat.

Svoji krásu v sobě ukrývají jak 
stromy, tak i jejich pařezy...
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VOLNÝ ČAS

Proč bychom se netopili 
aneb Třeba je všechno jinak…

Je krásné, že konečně někdo osvícený začal do vysílání české 
veřejnoprávní televize prosazovat něco nového a jiného než 
poněkud slabomyslné a bezduché seriály či fi lmy z prostředí 
lékařských pohotovostí, dálničních a kriminálních služeben 
a nedej bože i jihoamerických rančů. V poslední době uváděné 
a divácky sledované příběhy o tom, že náš drahý čas, darovaný 
nám na tomto světě, se dá trávit i jinak než u moře či řešením 
stupidních a naaranžovaných „story“, jsou posunem kamsi blíž 
k romantice předešlých generací trampů, dobrodruhů a – vodá-
ků. Ať již s „usárnou“ nebo batohem na zádech, na kole, koň-
ském hřbetu, v balónu, malém člunu na Lipně, či v kánoi na krás-
ných českých řekách. Jenom to konečné ztvárnění, autentičnost 
hlavních postav a jakási „opravdovost“ těmto příběhům poněkud 
scházejí…

Josef Šmíd a jeho kniha o vodácké partě, zálud-
nosti řek a vodáckém bohu Melounkovi je slabi-
kářem každého, kdo jednou vzal do ruky pádlo 
a odstrčil kánoi od břehu. Toho, kdo přežil všech-
ny nástrahy počasí, rozmarů řeky i lidí, kterým 
jsou pojmy kamarádství, obětavost a láska k pří-
rodě cizí. Je a navždy pro nás zůstane vodáckou 
biblí, bez ohledu na to, co je v tomto článku dále 
napsáno. Křížák, Sumec, Otouš, Keny a jejich sta-
tečná děvčata byli našimi vzory v době, kdy jsme 
se sjížděním řek začínali. 

O to větší zklamání zažívám teď, po pátém dílu 
seriálu, na který jsme se tolik těšili a kvůli němuž 
jsme posunuli naší malé dceři domácí večerku, 
aby se mohla dívat na to, co ji s námi v dalších 
letech „na vodě“ čeká. Nějak jsme totiž naše 
hrdiny nepoznávali. Jedinou světlou výjimkou byl 
Melounek, který se nám vždy před očima zjevo-
val právě v této seriálové podobě, když nám bylo 
na řekách nejhůř. Také hudba je trochu někde 
„mimo“, neboť příběhy Šmídovy party byly navždy 
spojené s písničkami Samsona a jeho kamará-
dů Huberťáka a Šrouba od „Hoptropáků“, jejichž 
texty moudrost vodáckých příběhů dokreslovaly. 
Známe je za ta léta nazpaměť.

Ale třeba je vše jinak. Možná tento seriál přispěje 
k tomu, že řeky nezaplaví další hejna novodobých 
vodáků v plastových nerozbitných lodích z půjčo-
ven, držících pádla uprostřed jak motyku, snad 
nebudou posilovat svaly pomocí větve s dvě-
ma ešusy jako Lukáš Vaculík a skákat šipky do 
zabaláků pod šlajsnou, kde kromě vody občas 
bývají i zrádné balvany…

Byl bych určitě rád, kdyby třeba jednou i moji kni-
hu vzal do ruky věhlasný scenárista. Nevím ale, 
zda by mě to těšilo, kdybych následně ve fi lmu 
nepoznal sebe a své kamarády. Samotný Melou-
nek je přece jen trochu málo.
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Regionální internetový magazín www.e-regi-
on.cz přináší čtenářům informace o volném 
čase a aktualitách v Podkrušnohoří již desá-
tým rokem. Pokrývá regiony Mostecko, Lit-
vínovsko, Teplicko, Bílinsko, Chomutovsko, 
Kadaňsko, Lounsko, Žatecko a Podbořansko.

 Je mediálním partnerem řady kulturních 
a sportovních zařízení. Pravidelně informuje 
obyvatele i návštěvníky regionu o nabídce mož-
ností pro volný čas. Obsahuje desítky stránek 
o turistických cílech v oblasti.

 Průběžně probíhá aktualizace informací 
a vznikají nové stránky se zajímavými turistic-
kými tipy v regionu. V současné době je připra-
vováno rozšíření o Krušné hory a České středo-
hoří. 

 Čtenáři mohou po stránkách magazínu pro-
cházet buď podle regionů, které je zajímají, nebo 
podle témat, která hledají. Jednou z připravo-
vaných novinek je vyhledávač turistických cílů 
a volnočasových aktivit v regionu. K dispozici 
je již nyní čtenářům vyhledávač programů kul-
turních, společenskýcha sportovních zařízení 
v regionu. Každý měsíc v něm publikuje svůj 
program kolem padesátky kulturních a sportov-
ních zařízení.

 Pravidelně jsou publikovány tipy pro vol-
ný čas a aktuality z regionu, doplněné o krátké 
zprávy. Registrovaní čtenáři mají možnost zdar-
ma inzerovat a přidávat záznamy do firemního 
katalogu, který dnes čítá přes 2 000 záznamů.

 Server využívá nejmodernější technologie. 
Pro návštěvníky samozřejmě není důležité 
vědět, co se děje v pozadí. Ale jistě ocení napří-
klad rychlé zobrazování stránek, i když web 
obsahuje stovky stránek a tisíce článků. Maga-
zín je přístupný i pomocí mobilních zařízení 
jako jsou PDA, PPC a mobilní telefony vyba-
vené internetovým prohlížečem. Poskytovány 
jsou také služby informačních kanálů RSS.

 Provozovatelé serveru chystají stále další 
novinky, takže rozhodně stojí za to, se na stránky 
magazínu www.e-region.cz pravidelně vracet.



Slavík modráček (Luscinia svecica)
Pták je velký jako vrabec, ale štíhlejší. Zdržuje se hlavně na zemi a jeho hlas ve dne zní jako „čak“, „čak“. 
Slavík zpívá dlouho do noci a jeho zpěv zní jako fl étna. Během takové noci plné zpěvu slavík ztratí až 
10 % své hmotnosti. Snůška je 6–7 vajec. Na vejcích sedí sameček i samička, ale během poledne vždy 
sameček. Hnízdění trvá asi 14 dní a stejně dlouho jsou v hnízdě i mlá�ata, která rodiče krmí. Dříve žil 
tento pták jen v jižních a jihozápadních Čechách. Během 15 let aktivního působení Severočeských 
dolů Chomutov v oblasti rekultivací a ochrany přírody začal slavík hnízdit také v Ústeckém kraji, 
a dnes je zde velmi hojný, zejména na mokrých místech rekultivací a v předpolí uhelných dolů. Slavík 
je stěhovavý. V průběhu září a října odlétá do Středomoří. Přestože může letět kamkoli v Evropě, 
v březnu se k nám zase vrací. Proč asi?

foto: Tomáš Bělka


