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Staré příběhy královského města…

Připravujeme:
Bílina – lázeňské město!
Historie, tradice i současnost…

Po starostech!
Asi je lepší lhát a krást,
než mluvit pravdu a být
poctivý – říkám si lakonicky, když vidím to
pinožení bezpáteřních.
V jednom krušnohorském městečku se během několika měsíců
změnilo politické vedení. Stačilo málo – jen
špetka pletich, něco
z pomluv, dávka chamtivosti a hodně drzosti.
A ejhle. Ti, co u občanů
prohráli v podzimních volbách na plné čáře, jsou opět ve
vedení města. Známe to z historie – za mnohými politickými zvraty stála zrada. Jako stín, čekajíc na příležitost, kterou pak nenasytně využila. Bílou horou počínaje a pádem
vlády uprostřed předsednictví EU nekonče.
Čtenář si vzpomene na roztodivné názorové i politické obraty v našem parlamentu, ikony zrady i jidášství Melčáka,
Pohanky anebo Snítilého. Každá obec, každé městečko mají tyto tragikomické figury, které jsou ochotny propůjčit
se kdykoli k čemukoli, jen když z toho něco budou mít.
I u nás na vsi se nyní ukázaly. Necelé čtyři měsíce po volbách, když se po zádech druhých doplazily na pomyslný
vrchol, bez skrupulí zmuchlaly volební programy i sliby
a zadupaly své předchozí partnery do neudržované, zablácené příjezdové necesty místního nevyužívaného „Karavan Campu“.
V jedné studii se píše o tom, že i kdyby byl člověk neposkvrněný, najde se nejméně 15% vykuků, kteří ho pošpiní. Vyšší koncentrace těchto bytostí v nejmenovaném
horském městečku nasvědčuje tomu, že nerovný přístup
k občanům, snaha po vlastním prospěchu na úkor většiny
a ignorování základních etických přístupů je bolavým důsledkem nečestného, korupčního a egoistického chování
těch, kteří se dlouhodobě na této mravní či morální dekadenci podíleli či podílejí.
Abych neskončil příliš pateticky, poměr mezi dobrem
a zlem je 50 na 50! To je dobrá zpráva pro dobro a špatná pro zlo. Nejen pro to, ať stojíte na té správné straně,
vážení občané, politici, estéti, zemědělci, dělníci, umělci
i pracující inteligence, neboť nejměkčí polštář na světě je
čisté svědomí. Idealista? Kdepak, jen věřící pragmatik.
Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB
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FRÝDLANT V ČECHÁCH

Patnáct let adrenalinu

Ing. Dan Ramzer,
starosta Frýdlantu v Čechách

Dan Ramzer je výrazný, charismatický komunální
politik. Je otcem syna Jana a nedávno narozených
dcer Karolíny a Laury. Mezi jeho záliby patří cyklistika, lyžování, cestování, literatura i vodáctví.
Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze
a na Technické univerzitě v Liberci si doplnil pedagogické minimum. Mimo jiného byl i ředitelem
Středního odborného učiliště Frýdlant a později
i sloučené Střední hospodářské školy Frýdlant. Ke
konci předchozího volebního období zažil životní
zatěžkávací zkoušku – povodně, ale také volby…
Jak se daří, pane starosto?
Děkuji za optání, dobře.

Foto: Město Frýdlant, Dan Ramzer

Nelze se nezeptat na zkušenost s živlem, který podstatně zasáhl do života občanů Frýdlantu
a okolí, ale předpokládám, že i do vašeho. Mohl
byste popsat první informaci o hrozbě živlu a také
váš bezprostřední pocit?
První informace přišla 7. srpna po čtvrté hodině
ráno. Když jsem dorazil do centra města okolo sedmé ráno, věděl jsem, že je zle. Pak už na pocity nebyl čas. Šlo o lidské životy. Tak jsme dělali vše, co
s velmi omezenými prostředky šlo, aby nikdo nezahynul. Bohužel se to v jednom případě nepodařilo.
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Vaše další kroky se vlivem kombinace odstraňování následků povodní a politické soutěže v říjnových komunálních volbách musely často diametrálně lišit, jak jste se s těmito napjatými okamžiky
vyrovnával?
Žádné mé kroky se nelišily. Nehraji na efekt a na
adrenalin jsem za více jak patnáct let v komunální
politice zvyklý.
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Patříte mezi tři oceněné osobnosti v celém Libereckém kraji, které obdrží pozlacenou stužku
Prevence HIV/AIDS od nestátní, nevládní organizace. Toto ocenění máte obdržet za férový a důrazný postoj k prevenci drog. Zejména váš podíl
na osvětě v regionu a značnou energii vysvětlovat
dalším starostkám a starostům i zastupitelům, že
drogy jsou nebezpečím pro občany, byl příkladný
a hodný úcty a poděkování, je podle vás těžké přesvědčovat politiky o potřebě podpory protidrogové
prevence?
Téměř všichni, tudíž i politici, nebezpečí závislostí
podceňují. Je to věcí podvědomí, které se negativní
informace pokouší stále vytěsňovat. Pak se peníze
vynaložené na protidrogovou prevenci hůře prodávají veřejnosti a voličům než sponzorské dary na
sportovní stánky nebo koncerty hvězd.
Co děláte, když neděláte starostu? Jak odpočíváte?
V poslední době neodpočívám, omdlívám. K velké
nelibosti mých blízkých. Rád bych našel víc času na
cyklistiku, právě teď na jaře je venku moc hezky.
Jakou knihu jste v nedávné době četl a pokud, tak
čím vás zaujala. Jaký film nebo žánr se vám líbí
a máte nějakého koníčka, kterému se věnujete
nebo chcete věnovat?
Poslední román jsem přečetl na dovelené na Krétě
před třemi lety. Filmy stíhám na DVD. Mám rád válečné filmy, nejraději dokument nebo dokumentární
drama. Rád lyžuji, hraji trochu na kytaru a jezdím na
kole.
Co vás štve?
Povrchnost, závist a zbabělost.

LIBERECKÝ REGION - OSOBNOSTI

Co vás naopak potěšilo?
Že jsem díky povodním poznal hodně statečných,
pracovitých a šikovných lidí.
Máte nějaký oblíbený citát nebo přísloví?
Dvě: „Kdo se bojí, sere v síni!“ a „Je potok mělký
slyšet do daleka, leč řeky hluboké si plynou tiše!“
Jak složité bylo povolební vyjednávání ve Frýdlantu?
Dohoda, že se čtyři volební uskupení chtějí dohodnout, trvala den. Koaliční smlouvu jsme uzavřeli dva
týdny po volbách.
Co by podle vás pomohlo v rozvoji mikroregionu Frýdlantska a jakým způsobem lze rozvoje dosáhnout?
Kdyby každý z nás pochopil, že nám nikdo nepomůže, pokud si nebudeme chtít pomoci sami.
Co byste chtěl popřát či sdělit spoluobčanům?
Popřát: Úsměv, štěstí a dobrou vůli.
Děkuji za rozhovor
Žaneta Benešová
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Přes hory přes doly s Hodačem
a Sudkem
Jan Hodač je fotograf z Mostecka, který jistě zaslouží pochvalu za svůj vlastenecký přístup. Dokumentovat a vystavovat fabriky, rekultivovaná
místa a důlní lokality severních Čech, odkud pochází a kde žije, na tom se neodváží postavit kariéru každý fotograf. Na druhou stranu nelze popřít,
že jeho práce, naposledy prezentované projektem
HORY DOLY, jsou pro mnohé vnímatele mírně kontroverzní. Často i proto, že Jan Hodač se nespokojí
se syrovým dokumentem, ale „dovolí“ si jej opepřit
i možnostmi dnešní digitální techniky.
Byť by nedostal zelenou od všech fanoušků klasické
fotografie, jeho snímky mají dostatek příznivců, a to
i v řadách těch, kteří jsou fajnšmekry fotografické
historie. Jan Hodač totiž právě v projektu HORY DOLY
přišel s myšlenkou jít po stopách Jana Sudka. Po
stejných stopách, kterými tento známý fotograf kdysi dokumentoval severočeskou krajinu a uveřejnil ji
ve své poslední knize „Smutná krajina“. „Součástí
projektu je exkluzivní kolekce velkoformátových
panoramatických fotografií, které zachycují nynější
podobu a atmosféru míst, jež před 50 lety inspirovala k tvorbě slavného fotografa Josefa Sudka,“ uvedl blíže Jan Hodač. „Domnívám se, že titul Smutná
krajina získala kniha až později, sám umělec Josef
Sudek tuto krajinu jako smutnou nevnímal, spíše
krasosmutnou, fascinující a plnou dynamiky, kterou
bylo pro umělce tohoto formátu atraktivní dokumentovat,“ míní dále Jan Hodač, který se proto snaží na
dílo Sudka v nejlepší možné podobě navázat za použití moderních digitálních technologií. „Možná se tak
podaří zpětně poodhalit skutečný pohled umělce na
náš kraj,“ dodává.
Paralela se Sudkem je ale jen jeden z pozoruhodných momentů, které jsou smyslem fotoprojektu.
Ten sám o sobě navazuje na předešlé cykly KRUŠNÉ HORY MYSTICKÉ a FABRICA BOHEMICA. Formou
triptychu se aktuálně prezentovaly mimochodem na
půdě rektorátu ústecké Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně a nejnověji od 24. března ve veřejně přístupných prostorách Českého statistického úřadu
v Praze, kde se vernisáž konala dokonce za spoluúčasti vzácného hosta Jana Saudka. Výstava zde
potrvá do konce dubna.
Ústeckou výstavu zahajovala ještě rektorka UJEP Iva
Ritschelová. „Jeho práce si nesmírně vážím a jsem
ráda, že jsem ještě ve funkci rektorky mohla tuto výstavu zahájit. On vedle sebe dokáže spojit na jedné
straně fabriky a s tím tu nádhernou přírodu, kterou
zde máme,“ uvedla na vernisáži. „Já jsem také obdivovatel jeho fotografií, protože se snaží tak trochu
změkčit fakt, že některé provozy poškozují životní
prostředí. Jan Hodač je známý tím, že fotografuje industriální objekty, ať už jde o fabriky nebo povrchové
doly,“ vyjádřil se i radní pro Ústecký kraj Radek Vonka, který má mimo jiné ve své kompetenci cestovní
ruch a tedy obraz Ústeckého kraje v očích turistů.
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Jan Hodač sám celý svůj projekt nazývá originální
obrazovou dokumentací proměn severočeské krajiny, nebo také jako unikátní industriálně-krajinářský
projekt. „Vychází z mojí dlouhodobé koncepce vizuálního vnímání severočeské krajiny, podobně jako
tomu bylo u předchozího mezinárodně úspěšného
projektu Fabrica Bohemica,“ podotýká. Cílem je formou uměleckých velkoformátových fotografií představit fenomén rozsáhlé přeměny severočeské krajiny, která je úžasným svědectvím o působení člověka
v krajině, a to v evropském měřítku, což podle slov
Jana Hodače oceňují výrazně i zahraniční návštěvníci jeho výstav. Důležitou součástí je monitorování
následné rekultivace až po finální etapy, jakými jsou
zejména jedinečné napouštění obřího Mosteckého
jezera. Více fotografií lze vidět na www.hodac.cz
a www.hory-doly.com.
Text: Lucie Bartoš

Foto: Jan Hodač, z kolekcí: HORY DOLY,
FABRICA BOHEMICA, KRUŠNÉ HORY MYSTICKÉ

KULTURA
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Hudba v klášteře
Osek je překrásné malé hornické městečko,
které leží na úpatí Krušných hor.
Středověký rozvoj Oseka je svázán s rozvojem rudné důlní činnosti, podporované i zakladateli města, významným šlechtickým
rodem Hrabišiců, později pánů z Rýzmburka, 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.
Osek však každoročně žije i hudbou. Zajímavé koncerty jsou pořádané Spolkem
přátel kláštera Osek ve spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice, Festivalem
Mitte Europa a Městem Osek v exkluzivních prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie cisterciáckého kláštera v Oseku.
Svoji tradici mají v Oseku i oslavy Velikonoc v duchu původních tradic i různé další
kulturní akce.
(PI)
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Hudební sezóna: kulturní akce 2011
8. 5. Koncert pozounové hudby - Brass Connection
německé církevní sdružení hudebníků pod taktovkou Matthiase Schmeiße.
22. 5. Koncert Sboru Poupata při ZŠ Maršovská
Teplice
47. ročník Hudebního festivalu Ludwiga van
Beethovena 2011
5. 6. Trio Amadeus: v oseckém klášteře již vystupovalo a pro mimořádný úspěch u posluchačů jej
organizátoři opět do Oseka pozvali.
Hudba autorů: G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart,
G. Bizet, A. Schreiner, G. Rossini, B. Kovacz, A. Dvořák, P. Jeanjean, J. Fučík.
19. 6. Quartetto con flauto: toto kvarteto již mohli
obdivovat posluchači v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Německu, Holandsku, Dánsku, Španělsku, USA
a v roce 2007 také v Japonsku.
Na pořadu jsou díla barokních, klasicistních i současných skladatelů: J. D. Zelenky, L. Hurníka, K. Stamice, L. van Beethovena, J. J. Quantze.
3. 7. Festival Mitte Europa
Soubor Musica Alta Ripa byl založen v roce 1984
v Hannoveru. Soubor se vyznačuje vysokou uměleckou kvalitou, bohatstvím barev a atraktivním repertoárem. Od svého založení do současnosti hostuje
na světových pódiích nejen v Evropě, ale i v zámoří
a je nositelem mnoha ocenění, v nedávné době obdržel již poněkolikáté prestižní cenu ECHO Klassik.
Benedetto Marcello (1686 -1739)
Sonáta II G-Dur
Antonio Vivaldi (1678 -1741)
Concerto emoll pro zobcovou flétnu, dvoje housle
a basso continuo, RV 108
Pietro Antonio Locatelli (1695 -1764)
Sonáta DDur pro dvoje housle a basso continuo op.
8 č. 8
Antonio Vivaldi
Sonáta dmoll pro dvoje housle a basso continuo »La
Follia«, op. 1, č. 12
Francesco Mancini (1672-1737)
Sonáta dmoll pro zobcovou flétnu, dvoje housle
a basso continuo
24. 7. Varhanní koncert – Peter Kleinert, SRN
(Frauenstein)
4. 9. Duchcovský pěvecký sbor
18. 9. Koncert chrámové hudby oseckých autorů
pod uměleckým vedením Jana Zástěry
2. 10. Fontána – Sbor ZŠ Maršovská (škola s rozšířeným hudebním vzděláním) sbormistr Mgr. Brynda
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16. 10. Krušnohorský pěvecký sbor Teplice
sbormistr Petr Benda
AMB březen 2011

Koncerty začínají vždy v 16 hodin

Tradice Velikonoc
Tentokrát na téma: Pestrobarevné Velikonoce se
zvířátky
16. – 17. a 23. – 24. dubna od 10 do 17 hodin ve
vstupním areálu oseckého kláštera
Co pro vás máme připraveno?
Zdobení kraslic různými technikami, naučíte se plést
pomlázky, můžete nakoupit přírodní i keramickou
dekoraci na ozdobení bytu, pro děti košíčky na hodování, ochutnáte tradiční velikonoční pokrmy, které se připravují přímo před vašima očima ve staré
kuchyni. Dům dětí a mládeže zde opět otevře svou
dílnu s výstavou a prodejem keramiky. V sobotu 23.
dubna hledání ztracených pohádek.
Těšíme se na vás
Výstava je prodejní a nevybíráme vstupné
informace: itc@osek.cz , tel.: 417 822 138
www.osek.cz
Dále připravujeme:
Květen: Radek Hořejší, Petra a Jiří Wolfovi „Duchcovská mlha“ - obrazy a moderní plastiky
Červen: „Pojďte s námi do cirkusu“ DDM Osek výstava keramiky
Červenec: Divadlo Julie Praha - Jaroslav Chmelík
- výstava obrazů
Srpen: Kristýna Folprechtová - vitráže, podmalba
na dřevě a skle
20. – 21. 8. Osecké slavnosti
27. 8. Osecké léto: Benátská noc
Září: KLOF - Klub oseckých fotografů, výstava fotografií
Říjen: Tým 88 - tepličtí výtvarníci (L. Kavanová)
Listopad: Výstava starých kočárků
29. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
ADVENT - vstupní areál Oseckého kláštera
Prosinec: Vánoční tradice 10., 11. a 17., 18. prosinec - zájezd Vánoční trhy

V nadcházející sezóně v rámci prohlídek kláštera
připravujeme:
– rozšíření prohlídkového okruhu o další místnost –
hovornu mnichů
– 27. května na Noc kostelů můžete přijít na večerní
prohlídku, jednáme o dalších nočních prohlídkách
Těšíme se na vaši návštěvu!
Bližší informace: itc@osek.cz, tel.: 417 822 138,
www.osek.cz
AMB březen 2011
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OBCE ÚSTECKÉHO KRAJE

Starosta u prezidenta

Zdeněk Valenta,
starosta obce Březno

Zdeněk Valenta
a místostarostka obce Březno
Mgr. Zdeňka Buzková na
Pražském hradě

V roce 2010 získala obec Březno u Chomutova
prestižní titul „VESNICE ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU
2010“ a s titulem související Zlatou stuhu v rámci Ústeckého kraje. Za tímto oceněním se ukrývá
velké množství práce, plánování a realizace investičních akcí, řešení bytové výstavby, budování
klidové zóny, sportovišť a organizace kulturního
a společenského života. Jak je zmíněné ocenění
vnímáno v rámci celé České republiky, svědčí i přijetí starosty a místostarostky obce Březno prezidentem České republiky Václavem Klausem.

Foto: Obec Březno

O tom, jak toto setkání probíhalo i jak ocenění
ovlivní další práci obyvatel a zastupitelů obce,
jsem hovořil se starostou Března panem Zdeňkem
Valentou.

10

Ne každému se podaří setkat se s prezidentem republiky osobně. Co setkání předcházelo?
Nebylo to jenom o setkání s prezidentem, ale celý
den, 8. prosince 2010, byl pro nás dnem, kdy jsme
se setkali se zástupci třinácti krajských vítězů z celé
republiky a s vrcholnými představiteli ČR. Dopoledne
jsme převzali v Senátu ČR ocenění, po třinácté hodině nás přijal prezident ČR. V odpoledních hodinách
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nám předala pamětní list předsedkyně Parlamentu
ČR paní Miroslava Němcová a v podvečer proběhla
schůzka s předsedou vlády Petrem Nečasem. Tento
den byl jakousi tečkou za celým ročníkem soutěže.
Všichni jsme si velice vážili pozornosti, s jakou se
nám věnovali představitelé našeho státu. Je vidět,
jak záslužnou a zároveň prestižní akcí je soutěž
O nejlepší vesnici roku.
Jaká je organizace takového rozhovoru?
Samotná návštěva u pana prezidenta na nás udělala úžasný dojem. Po příchodu na Hrad nás přivítal
vedoucí kanceláře prezidenta a seznámil všechny
zúčastněné s vlastním průběhem setkání. V přijímacím sále jsme stáli tak, aby pan prezident viděl
na všechny zástupce vítězných obcí a organizátory
soutěže. Poté již vstoupil do sálu prezident republiky a pronesl uvítací proslov. Následně se představili
zástupci obcí. Pro mě a místostarostku obce Mgr.
Zdeňku Buzkovou to znamenalo možnost představit obec a kraj, který reprezentujeme. Ve vedlejším
sále, již bez přítomnosti tisku, jsme hovořili o problémech, které komunální politika a řízení jednotlivých
obcí přináší.

OBCE ÚSTECKÉHO KRAJE

Představitelé oceněných obcí
v přijímacím sále Pražského
hradu.

O co projevil pan prezident největší zájem?
Zajímal se hlavně o to, jak je vůbec možné organizovat tak velkou soutěž, které se účastní 362 obcí
a jak je vůbec možné vybrat z takového množství ty
nejlepší. Hodnotil vysoce to, jak tato soutěž podporuje venkov. Zajímal se, jak se v jednotlivých obcích
žije. Já osobně jsem hovořil o tom, jak se pohraničí
změnilo jen k lepšímu, a pozval jsem všechny přítomné k návštěvě našeho kraje. Cítil jsem, ale je
to jen můj pocit, že si ještě většina lidí v ČR myslí,
jak tady můžeme žít v těch mlhách a špinavém průmyslovém světě. Upozornil jsem na to, že i zde jsou
krásná a pozoruhodná místa. Pan prezident tato
slova přijal a souhlasně přikyvoval. Na závěr našim
občanům napsal věnování do knihy Modrá nikoli zelená planeta. No a za obec jsme mu předali ručně
kovanou kostku ke hře Člověče, nezlob se, kterou
zhotovili umělečtí kováři z firmy KOVEX se sídlem
v naší obci. Tímto dárkem byl velice potěšen.
Z Března do Prahy je přece jen trochu daleko. Jak
vnímáte zájem Hradu o soutěž Vesnice roku?
Mohu potvrdit, že na Hradě jsou o této soutěži velice dobře informováni a kladně hodnotí přístup obcí.
Bylo zde řečeno, jak každým rokem je náročnější

a náročnější se v této soutěži prosadit, jak úroveň
života na vesnici roste. Probíraly se ale i negativní
jevy současného života na vesnici - satelitní městečka. Tyto satelity nemají ale se životem na vesnici nic
společného.
Každý titul zavazuje. Co znamená pro vás a vaši
obec?
Určitě každý titul zavazuje, ale je dobře, že nesvazuje. Cítím, jak jsou občané Března hrdí na to, že jsme
se loňského roku stali vítězi. Soutěž nám napomohla utužit spolupráci všech, kterým není život v naší
obci lhostejný. Takových lidí je u nás většina a my ve
vedení obce si takových lidí nesmírně vážíme. Budeme pokračovat v investiční výstavbě, v podpoře
školství, ve zkrášlování prostředí v obci i přilehlých
osadách. Toho chceme dosáhnout novou výsadbou
zeleně - vlastními silami - a samozřejmě budeme
podporovat rozvoj společenského a kulturního života. Za tuto činnost a za obnovu starých místních zvyků nás celostátní komise ocenila čestným uznáním.
(PI)
Za rozhovor poděkoval: František Dočekal
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Uhlí versus bombardéry
Dolní Litvínov

Dolní Litvínov ležel na severozápad od
Mostu. Rozkládal se podél Bílého potoka
asi 1 km jižně od města Litvínova a těsně
sousedil s jižněji položeným Lipětínem.
Východně od Dolního Litvínova ležela Louka, jihozápadně pak Záluží. Název obce
měl zřejmě původ v německém osobním
jméně Liutwin - Litvín. Známe jej ve tvaru:
Niderleutmansdorf, Nieder - Leitensdorf
a česky Doleynij Litwinow, Doleyssi Litwinow, Dolnij Litwinow. Přívlastek „Dolní“
odlišovalo obec od zmíněného města Litvínova, do roku 1949 nazývaného „Horní“.
Když se řekne Litvínov, vybaví si sportovní příznivci nejmenší město, kde se hraje
nejvyšší hokejová soutěž v České republice a které přineslo našemu a světovému
hokeji hokejisty zvučných jmen.
Méně známá část Litvínova s názvem
Dolní Litvínov dala zase české energetice tuny uhlí, kvůli nimž byla nakonec
zbourána.
Nedalekou obec Záluží zase „proslavila“
chemická továrna, přes kterou v podstatě
v dnešní době vede příjezdová komunikace z Mostu právě do Litvínova. Na konci 2.
světové války bylo Záluží společně s továrnou, která v následné mírové době dostala
jméno na počest československo-sovětského přátelství, poškozeno nálety spojeneckých bombardovacích svazů. Co nedokázaly bombardéry a válka, završil rozvoj
petrochemického průmyslu, a tak hornická
kolonie i obec samotná zanikly dvacet let
po válce, v době bouřlivého rozvoje těžby
uhlí a jeho zpracování.

Ves Dolní Litvínov byla původně zřejmě samostatným statkem, který vlastnili v roce
1398 Petr a Hanuš Grossové, který byl
v manském poměru k hradu Osek a až do
roku 1459 se přízviskem neodlišovala od
Horního Litvínova. Jelikož v roce 1398 prodal Boreš mladší zmíněný hrad spolu s 25
manstvími míšeňskému markraběti, není
vyloučeno, že se tak stalo i v případě Dolního Litvínova, neboť na historické scéně
se poprvé objevuje právě až v roce 1459.
Tehdy, kdy byl hrad Osek a další majetek
připojen zpět k Českému království. Zároveň byl v tomtéž roce králem Jiřím z Poděbrad Horní i Dolní Litvínov udělen v léno
neznámé osobě.
V roce 1515 vlastnil Dolní Litvínov rod
Šénů ze Šénu, z nichž poslední, Kryštof,
zemřel v roce 1572. K roku 1580 je uváděn v Dolním Litvínově Mikuláš Hýzrle
z Chodů. Nedlouho poté jej připojili Lobkovicové ke statku Dolní Jiřetín a v roce 1608

pak spolu s Horním Litvínovem začlenili
do panství Duchcov. Ještě k roku 1618 je
v Dolním Litvínově zmiňována tvrz, není
však známo, kde stála. V roce 1642 získali
Dolní Litvínov v rámci zmíněného panství
Valdštejnové, kteří jej vlastnili až do reformy v roce 1848.

V polovině 18. století měl Dolní Litvínov 21
hospodářů, 2 ševce, krejčího a tesařského
mistra. V roce 1787 bylo v obci 47 domů.
Do roku 1833 se rozrostl Dolní Litvínov na
52 domy, v nichž žilo 248 obyvatel. Byl tady
vrchnostenský dvůr, ovčín, výrobna potaše,
myslivna, 2 mlýny a papírna.
Po celé 19. století se obyvatelé Dolního
Litvínova věnovali i nadále hlavně zemědělství, ale hledali své uplatnění i v rozvíjejícím se textilním průmyslu sousedního
Horního Litvínova nebo v hornictví, kdy za
prací docházeli na důl Tegetthoff u Záluží
či Pluto v Louce. Nejvyššího počtu obyvatel
dosáhl Dolní Litvínov v roce 1921, kdy tady
stálo 101 domů a v nich žilo 1 495 osob.
V roce 1947 byl Dolní Litvínov definitivně
přičleněn k Hornímu Litvínovu, od roku
1949 se stal městskou částí Litvínov II.
Obec Dolní Litvínov byla zlikvidována kvůli
těžbě uhlí spolu s vesnicí Růžodol v letech
1957–1959.
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Záluží

Obec Záluží se rozkládala asi 6 kilometrů
severozápadně od Mostu. Na jihovýchodě
se nalézaly Kopisty, na jihozápadě Dolní
Jiřetín, východně od Záluží pak vesnice
Růžodol.

Foto ze sbírky Josefa Švece, reprofoto Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace

Český název obce byl zřejmě odvozen z její
polohy „za luhem či louží“, bažinatým místem (jezerem). Německou podobu jména
Maltheuern snad dali obci osadníci hovořící dolnoněmeckým dialektem.
Z pravěkých nálezů v okolí Záluží lze zmínit
výskyt křemence opracovaného do podoby pěstního klínu, pocházejícího údajně
ze starší doby kamenné (250 000 - 40
000 př. n. l.) a 3 kusů kamenných sekyrek
z mladší až pozdní doby kamenné (5500 2000 př. n. l.).
Ves Záluží se poprvé objevuje v listině Boreše z Rýzmburka z roku 1333, kterou prodává svůj hrad Kostomlaty a k němu příslušející vesnice, mimo jiné též „Meltner“.
Jednalo se však o prodej jen části vsi, neboť další díl s poplužním dvorem a tvrzí patřil nadále jako manství k hradu Rýzmburk
a během konce 14. a 1. poloviny 15. století
byl v držení drobné šlechty (1393 - 1394
Ramfolt z Bontensee, 1419 Hanuš z Polenska, 1454 Hanuš Gerhengros). Ve 2.
polovině 15. století bylo manství připojeno k mosteckému hradu, k němuž v roce
1512 připadl i zbytek vsi náležející dosud
ke kostomlatskému zboží.
V roce 1535 bylo Záluží prodáno Jiřímu
Hartičovi z Hartiče a roku 1613 propuštěno Rudolfem II. z manství a zapsáno do
zemských desek. V roce 1623 byla ves
Hartičům zkonfiskována a během dalších
let několikrát prodána. V roce 1713 získal
Záluží Jan Josef z Valdštejna a připojil je
ke svému panství Duchcov - Horní Litvínov.
V polovině 17. století bylo v Záluží jen 10
sedláků a 14 chalupníků. Po třicetileté válce zde zůstalo pustých 16 chalup, v obci
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však fungoval pivovar a šenkovna. O sto
let později bylo v Záluží napočteno 34 hospodářů a dále kovář, bednář, tesař, kolář
a mlynář. V roce 1846 stálo v Záluží již 66
domů s 374 obyvateli.
Bouřlivý rozmach obce však nastal v poslední čtvrtině 19. století s výstavbou
místní sklárny a zejména se vznikem řady
dolů v okolí obce (1880 Viktoria, 1891
Radetzky - od roku 1919 Kolumbus, 1905
Neuschacht - od roku 1907 nazývaný
Tegetthoff, od roku 1919 Herkules a v roce
1951 přejmenovaný na Vítězný únor). Nejvyššího počtu obyvatel v Záluží (4 051)
bylo dosaženo v roce 1910 a poté v roce
1930 (3 867 osob, obývajících 271 domů).
Od roku 1939 začal v blízkosti obce vyrůstat chemický závod na zpracování uhlí, za
války byly v jeho okolí postaveny pracovní

a zajatecké tábory. Záluží bylo v letech
1944 až 1945 několikrát postiženo spojeneckým bombardováním.
Část obce byla postupně likvidována už
v letech 1956–1960, převážná většina Záluží však byla zbourána kvůli výstavbě provozu Petrochemie podniku CHEZA v letech
1974–1975.
Zdroj: Publikace Zmizelé domovy, vydané Okresním muzeem v Mostě a Státním
oblastním archivem v Mostě v roce 2002,
autor PhDr. J. Sýkorová.
Úvod: František Dočekal
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Co je důležitější než růst HDP díl 1.
pracuje. Většina ostatních by možná brala větší plat,
v cizí zemi by se ale dostala do pozice ukrajinského
dělníka u nás. Krizi si musíme vyřešit tady a sami.
Co jsme si nadrobili, to si také sníme.
Během zmíněné kampaně jsem zahlédl slogan
„My odejdeme, vy zajdete“. Není tohle už v rozporu s etikou?
Já jsem žádný takový slogan neviděl. Trochu mi to
připomíná: „Uchvátí-li Tě, zahyneš!“. Nevěřím, že by
se nějaký lékař k podobné hrozbě snížil.
Je české zdravotnictví nemocné?
Politici spoustu let mluví o krizi zdravotnictví a potřebě reformy. Zatím se ale žádnému ministrovi nepodařilo ji uskutečnit. Zdravotnictví je totiž jen forma,
kterou se realizuje medicína. Reformátoři přitom vycházejí z předpokladu, že veškerá poskytovaná péče
je kvalitní, účelná a přesně indikovaná, jenom na ni
chybějí peníze. To je zásadní omyl. V krizi je především medicína. Obrovská spousta vyšetření a léků je
ordinována úplně zbytečně. Pouhá snaha o změnu
formy – „re-formu“ zdravotnictví – nestačí. Nutná je
změna medicínského myšlení a medicínské praxe.
Lékař je člověk,
který podává léky,
o nichž ví jen
velmi málo,
k léčbě nemocí,
o nichž ví ještě
méně, lidem, o nichž neví
vůbec nic.
Voltair

MUDr. Jan Hnízdil, narozen 1958; studium medicíny na Karlově univerzitě ukončil v roce 1984. Asistent na katedře tělovýchovného lékařství Fakulty tělovýchovy a sportu UK, v letech 1994–2004
vedoucí lékař rehabilitačního oddělení Fakultní
polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
a externí pedagog III. lékařské fakulty UK pro problematiku dopingu a sportovní zátěže. V současné
době pracuje v Centru komplexní péče v Dobřichovicích u Prahy. Autor několika odborných knih,
publicista.
Už několik měsíců na nás potenciální pacienty doslova útočí zprávy o tom, kolik lékařů hodlá odejít
za lepšími ekonomickými podmínkami do zahraničí. Je oprávněná úzkost občana, že se v Česku
zhorší zdravotnická péče?
Zdravotnictví je náročná profese. Srovnání platů
soudců a lékařů bije do očí. Vůbec se nedivím, že
jsou kolegové rozzlobení. Hrozby odchodu většího
počtu lékařů do zahraničí se ale neobávám. Mohl
by totiž padnout mýtus o nepostradatelném a všemocném zdravotnictví. Mohlo by se ukázat, že
spousta lidí lékařskou péči vůbec nepotřebuje. Když
v sedmdesátých letech minulého století stávkovali
lékaři a sestry v Izraeli, snížila se v „postižených“
oblastech úmrtnost na polovinu. Podobně tomu bylo
v hlavním městě Kolumbie Bogotě. Během dvaapadesáti dnů trvající stávky tam klesla úmrtnost o pětatřicet procent.
Jak ale je možné, že profese lékaře je společností
tak uznávaná a současně tak špatně honorovaná?
Kdo za to může? Kdo udělal z doktorů mizerně placené otroky? Politici? Pojišťovny? Komora? Ale ne!
Otroky jsme ze sebe nechali udělat my sami. Systém
založený na nesmyslném hromadění výkonů nám
dlouho vyhovoval. Teď doplácíme na shovívavosti vůči korupci a plýtvání. Je zbabělé svalovat vinu
na jiné nebo hrozit odchodem. Těch pár špičkových
lékařů, o které je v zahraničí zájem, tam už dávno
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Čím tedy podle vás stůně medicína?
Nemoc má tři hlavní příznaky: atomizace, objektivizace a podcenění významu vztahu lékař-pacient. To
všechno okořeněné neviditelnou rukou trhu. Začnu
atomizací. Lékařská věda oddělila tělesné a duševní
pochody, atomizovala člověka na jednotlivé orgány,
tkáně a skupiny buněk, aby se sama rozpadla na
specialisty dílčích oborů. Díky tomu dosáhla převratných objevů, současně se z ní ale úplně vytratila
schopnost posoudit detailní informace v souvislostech životního příběhu konkrétního pacienta, schopnost komplexního psychosomatického přístupu.
Naučili jsme se dokonale rozumět chorobám, ale
přestali jsme rozumět lidem. Pacient se pro nás stal
„žlučníkem, apendixem, infarktem“. On je ale bezradným člověkem v těžké životní situaci. My bychom
ji měli pochopit a těžkým obdobím ho provést…
Naznačujete, že na řadě je objektivizace medicíny?
Biologická medicína vychází z předpokladu, že každá zdravotní porucha má nějakou objektivní příčinu,
kterou lze pomocí vyšetřovací techniky odhalit a zásahem zvenčí – léky, operací, fyzikálním působením
– léčit. V roce 2001 ale zveřejnil časopis British Medical Journal závěry studie, během níž vědci zkoumali zdravotnickou dokumentaci 60 tisíc pacientů,
vyšetřených ambulantními specialisty v letech 1993
až 2001. Vybrali 361 těch, kteří stáli zdravotnický
systém nejvíc peněz. Ve studii se poprvé objevil
termín „nevysvětlitelné choroby“. Jde o situaci, kdy
se do ordinace dostaví člověk s typickým tělesným
problémem – bolestí hlavy nebo zad, bušením srdce, svíráním žaludku, únavou, závratěmi, nevolností
– a je pro něj opakovaně vyšetřován za použití nejmodernější techniky. U téměř 40 % pacientů se ale
nepodařilo objektivně zjistit, co jim vlastně je. Tyto
obtíže jsou totiž somatizací neboli ztělesňováním
složité, neřešené životní situace. Člověk je bezradný, žije ve stresu a tělo časem začne problém řešit
po svém – nemocí. Pro biologicky vzdělaného lékaře
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je to hypochondr, simulant nebo případ pro psychiatra. On ale skutečně trpí. Jenom to nemůže objektivně dokázat.
Pomohla by tady změna vztahu lékař-pacient?
Moderní medicína se odehrává „mimo“ vztah. V neosobním prostředí velkých nemocnic pacient nezná
lékaře a lékař nezná pacienta. Neví nic o jeho povaze, osobnostních zvláštnostech, způsobu života,
starostech a radostech, o tom, jak důležité jsou pro
určení správné diagnózy. Netuší, že hlavní roli má
v medicíně vztah vzájemné důvěry. V rozpacích a nejistotě pacienta odesílá na různá vyšetření „k vyloučení“ objektivní příčiny a ordinuje zbytečné léky. Ne
proto, že by to stav pacienta vyžadoval, ale proto, že
jeho stonání nerozumí a chce být za všech okolností
„krytý“.
A jakou terapii byste ordinoval?
Klíčovou úlohu hraje vzdělání. O tom zatím žádný
ministr nemluvil. Lékařské fakulty by měly mediky
vzdělávat nejen v biologických, ale i v psychosociálních oborech. Naučit je komplexnímu, psychoterapeutickému přístupu k pacientovi, umění navázat
s ním kvalitní vztah a zasadit zdravotní obtíže do
souvislostí jeho životního příběhu. Taková změna by
ale byla katastrofou pro medicínsko-farmaceutický
komplex. Jeho zisky totiž závisí na tom, kolik lidí se
léčí, ne na tom, kolik se jich uzdraví. Jsem proto přesvědčený, že stávající systém zdravotnictví se reformovat vůbec nedá. S největší pravděpodobností jej
čeká úplný rozklad.
Mám před sebou publikaci JAK VYROBIT PACIENTA, autory jsou Jan Hnízdil a Jiří Šavlík. Nezní
titul krátkých úvah nad praktikami v některých
ordinacích docela potměšile vůči vašim kolegům
lékařům?
To určitě nebylo cílem. Mohl bych napsat stohy knih
o skvělých lékařích, zázračných lécích a neuvěřitelných úspěších, kterých dosahuje moderní medicína.
Na příbězích pacientů jsem chtěl upozornit na limity
a nebezpečí, která přináší úzce biologický pohled na
nemocného člověka a obchodně průmyslové pojetí
medicíny.

Foto: archiv AMB

Ze stejných ordinací slyšíme, že doktor dnes víc
času musí věnovat úřadování, místo aby léčil –
a potom že ho ještě čekají návštěvy u nemocných…
Tak tomu opravdu je. Mnohem větší důraz se klade
na pečlivé „zúřadování“ než na to, jestli byla návštěva u lékaře pacientovi k něčemu užitečná. Nedávno
jsem četl zajímavou studii vyšetřovacích postupů
u pacientů s bolestmi zad, kterou provedli ve Švédsku. Prakticky každého lékaři automaticky posílali
na rentgen páteře. Aby něco nezanedbali. Ukázalo
se ale, že bez znalostí životního stylu pacientů může
rentgenový snímek jen velmi málo přispět k objasnění diagnózy. Neočekávaný a pro léčbu významný
nález se totiž vyskytl jen u jednoho z 2500 rentgenovaných pacientů. Ti zbývající byli „lege artis“ snímkováni úplně zbytečně. Pokud by se lékař s pacientem
blíž seznámil, rychle by pochopil, jakou informaci
jeho bolest zad přináší. Vyšetření, léků i administrativy by rázem ubylo. Sami jsme na tuto hru přistoupili
a také za to zaplatíme.
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čejné valení kuličky úkonů a bodů!
To není jen vina lékařů. Na tom stojí celý systém. Já
na kolegu, kolega na mě. Kdo přestane valit kuličku,
ordinovat vyšetření, předepisovat léky, rychle z něj
vypadne. Zažil jsem to sám na sobě. Po promoci
jsem nastoupil na rehabilitační kliniku Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze. Stereotypní Denně za
mnou přicházeli pacienti s různými bolestmi. Posílal
jsem je na různá vyšetření, ordinoval léky. Pacienti
se sice léčili, ale neuzdravovali. Jejich stonání jsem
vůbec nerozuměl. Pak jsem se setkal s kolegou Šavlíkem, zakladatelem české psychosomatiky. Když
jsem se ho zeptal, jaký obor to vlastně dělá, řekl mi:
„Zatímco ostatní lékaři léčí choroby, já radím lidem,
co mají udělat pro to, aby se uzdravili.“ To se mi zalíbilo. Pochopil jsem, že každá nemoc je informace
o tom, že člověk dělá ve svém životě nějakou chybu. Začal jsem se o pacienty zajímat, ptát se jich
na způsob života, radosti a starosti. Otevřel se mi
nový obzor. Stonání pacientů už bylo srozumitelné,
dokázal jsem jim poradit. Ti, kteří pochopili, se začali uzdravovat. To byl můj konec. Přestal jsem valit
kuličky úkonů a bodů a moje pracovní místo bylo
z „úsporných důvodů“ zrušeno.
Souvisí s tím jiný váš výrok: „Pacient neodejde
z ordinace spokojený, dokud nedostane recept,
není to jeho chyba, tak jsme si ho my doktoři vychovali.“
Lékaři se chovají k pacientům mechanisticky, pacienti se chovají mechanisticky sami k sobě. Tak
nás to naučili na lékařských fakultách, tak jsme to
my naučili naše pacienty. Když jsem pracoval na
ambulanci kliniky fakultní nemocnice, často jsem
si připadal jako mechanik v autoservisu. Pacient tam přijel se svým tělem a nadiktoval závady:
„Záda mám zablokovaná – tak je odblokujte. Vrže
mi v koleně – dejte tam injekci maziva. Zkontrolujte
tlaky a tuky...“. Pak odložil svoje tělo a čekal, až ho
zdravotničtí mechanici opraví. Běda, když se oprava
nepovedla. „To byl asi špatný doktor, neposlal mne
ani na rentgen, nenapsal drahé léky. Musím zajet
do kvalitnějšího servisu, do lepší nemocnice,“ řekl si
pacient. Ti lidé vůbec nechápou informační hodnotu
nemoci a svůj podíl na ní. Jak člověk žije, tak také
stůně, pokud způsob života nezmění, nemá šanci se
uzdravit.
Autor: Jan Nouza
Pokračování příště.

Nejen čekárnami oněch ordinací jde ale hlas, že
lékaři si vzájemně posílají pacienty na všemožná
– a nezřídka zbytečná – vyšetření, že je v tom obyAMB březen 2011
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Land art – příroda pod rukama estétů

Foto: ZUŠ Moskevská Most

Zelené parky Mostecka mají jedinou vadu na kráse. Chybí v nich
úchvatný land art, který zvládají
zdejší mladí lidé zabývající se uměním pod křídly Základní umělecké
školy Moskevská v Mostě. Přírodní
umělecké výtvory, lahodné oku,
které zůstávají nepřenositelným
uměním v kousku přírody, předvedli bohužel zatím jen v německém
Oederanu. Připomeneme-li, že
i u nás je v rozmachu zahradní architektura a lidé dnes připomínají
a ve svých domovech a zahradách
aplikují zásady čínské harmonie
prostoru „feng-šuej“, předpokládám, že nebude trvat dlouho, aby
propojením land artu a zahradní
architektury vznikaly i v našem
kousku severních Čech novodobé
Semiramidiny visuté zahrady.
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Nápadité splynutí přírody a člověka se zachováním
uměleckého přístupu si před časem vyzkoušeli i žáci
mostecké umělecké školy, kteří své výtvory, zdokumentované na fotografiích, právě vystavují ve foyeru školy v Moskevské ulici. „Rozhodli jsme se, že
výsledky práce našich žáků na téma land art bude
součástí aktuální jarní výstavy naší školy, která se
instaluje v druhé polovině března,“ potvrdila ředitelka Základní umělecké školy Moskevská v Mostě
Romana Pavlíčková. Práce mladých umělců a jejich
pedagožky Jany Fabianové vznikala loni, společně
s německými studenty v Oederanu. „Strávili jsme na
německé straně tři dny,“ okomentovala Jana Fabianová dobu, po kterou vznikaly desítky neotřelých
přírodních kompozic. Bylo to poprvé, co se ona i žáci
umělecké školy pokusili o tento typ umění.

Ale jedno po druhém. Visuté zahrady Semiramidiny
jistě jsou leckterému ze čtenářů pojmem známým.
Jeden ze sedmi divů světa je také někdy označován
jako Visuté zahrady babylónské. Traduje se, že je pro
královnu Semiramis nechal vybudovat Nabuchodonozor II., a to v období kolem roku 600 před naším
letopočtem. Terasy paláce měly jeho vyvolené připomínat její zelenou Médii. Šlo zřejmě o střechovitou
konstrukci s umělým zavlažováním, tedy funkční
dílo, které bylo zároveň estetickou záležitostí. Přestože neexistují nezvratné důkazy o tomto mega land
artu, archeolog Robert Koldewey v Babylóně vykopal
zbytky kamenné stavby, která bývá mnohdy s visutými zahradami ztotožňována.
Kromě starověkého divu jsou to dále parky s bludišti, precizně opečovávané francouzské zahrady
nebo čínské a japonské klášterní zahrady, které jsou
předobrazem nejen dnes tak rozkvétající krajinné
architektury, ale právě land artu jako uměleckého
směru, který v 60. letech minulého století vznikl
v USA. Práce s přírodninami, ale také s kameny či
skalními fragmenty je něčím mezi zahradním uměním, krajinnou architekturou a výtvarným stylem.
V land artu se pracuje se skulpturami a objekty z organických i anorganických materiálů. Zazelenění jinak strohých míst nebo umělecký přechod z ateliéru
do přírody není skutečně nutné hledat jen v historii.
Byť civilizace občas odsouvá zelené fragmenty přírody kousek dál od našich domovů, současně se tím
jakákoliv přirozenost stává možná ne ještě vzácností, ale rozhodně atraktivitou.

Foto: archiv ZUŠ Most

Lidé dnes chodí do galerií a muzeí o něco méně
ě než
ukané
dříve. Zelenou získá vše, co je nové, neokoukané
tí našenebo vše originální, co se může stát součástí
n do výho domova. Přijměte tak nyní pozvání nejen
stavních prostor mostecké „lidušky“, ale i na jarní
gazínu tak
procházku do přírody. Díky našemu magazínu
m: land art,
můžete učinit alespoň pouhým pohledem:
pokud pracuje s neživými materiály, je sice uměleckým dílem pouze dočasným, o to více vděčí za svou
udržitelnost umění fotografickému.
Text: Lucie Bartoš
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100 let Městského divadla v Mostě

Mostečtí radní
vyhlásili na počest
významného výročí
letošní rok Rokem
100 let Městského
divadla v Mostě

Mosteckému divadlu je neuvěřitelných 100 let.
Právě na podzim roku 1911 byla slavnostně otevřena divadelní budova v původním historickém
městě. Tu dnes už bohužel nenajdeme, protože
byla kvůli uhlí zbourána spolu s celým královským
městem. Současné divadlo je nejen nejatraktivnější stavbou soudobého Mostu, ale díky své unikátnosti nabízí divadelníkům spoustu možností.
A oni jich umějí využívat a nabízet svým divákům,
a zdaleka nejen místním, báječné kulturní zážitky.
Mostecké divadlo je navíc jedním z posledních v kraji, kde pracuje stálý profesionální divadelní soubor.
A to by bez dlouhodobého osvíceného přístupu vedení města Mostu, které divadlu nejen fandí, ale
především jej významně finančně podporuje, nebylo
možné.

Divadelní budova otevřena v roce 1911
Přelomem v historii mosteckého divadelnictví byla
výstavba nové divadelní budovy, kterou si vynutilo
německé měšťanstvo pro svou zábavu a která byla
postavena podle projektu architekta Alexandra Grafa. Slavnostní otevření se uskutečnilo 30. září 1911.
Rozvoj divadla významně přibrzdila 1. světová válka.
Avšak velké změny v uspořádání země a vznik Československa umožnily hraní českých her na prknech
Mosteckého divadla. Velká chvíle přišla 4. dubna
1919, kdy se v Mostě uskutečnilo divadelní představení českých ochotníků. Většina představení byla
však bohužel ještě v němčině. S hospodářskou krizí
přichází i krize divadelnictví. A dalšímu rozvoji divadla bránila také následná okupace Němci.
Rozmach českého divadla přichází po válce

Z historie mosteckého divadelnictví
O divadelnictví na Mostecku máme první písemnou
zprávu již z roku 1681, kdy zástupce ředitele potvrzuje převzetí peněz pro společnost Tehdejší divadlo
či spíše atrakční představení artistů a kejklířů, které
se konalo na bývalém předměstí Václavice. Začátkem 18. století usilovali studenti o založení divadelního kroužku. Po celkovém rozmachu průmyslu,
a tím pádem i navýšení počtu obyvatel města počíná 80. - 90. léty vzrůstat ochotnická činnost - samozřejmě se tehdejšímu mocnářství toto divadelnictví
příliš nezamlouvalo, a nebylo tehdy vlastně kde
hrát. Divadlo se stěhovalo po soukromých domech
a mělo nemalý význam v boji za českou školu, vzdělávání a identitu. Vznikalo a zanikalo tehdy mnoho
divadelních spolků.
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V roce 1945 přichází do divadla stálý činoherní soubor a zpěvohra. V roce 1948 se mění charakter divadla, které se přejmenovává na Divadlo pracujících,
a návštěvnost roste. Ovšem zaujatost a podjatost
režimem také. Tehdejší divadlo zde tvoří kolektiv
lidí okolo Lubomíra Poživila a Zdeňka Buchvaldka.
Vznikla zde spousta divadelních představení rozmanitých žánrů od klasiky až po tehdy současné hry.
Přelom v divadelnictví znamenala úplná likvidace
starého města kvůli těžbě uhlí pod starým Mostem.
Ovšem všechno zlé je i pro něco dobré. Novou divadelní budovu, která byla postavena v 80. letech dvacátého století, zdobí několik výjimečností a je určitě
dokladem umění tehdejších architektů a stavařů.

Nejzajímavější budovou současného města je právě divadlo
V období, kdy neměl umělecký soubor k dispozici
divadelní budovu, přesunula se jeho činnost na pět
a půl roku do kulturního střediska Máj, kde v provizoriu vzniklo spoustu pozoruhodných představení.
Nová divadelní budova je výjimečná a to nejen svou
velikostí, ale i akustikou, jevištěm širokým 21,5 metrů, hlubokým 27 metrů a dvěma mimostřednými
točnami o průměru 18 a 11 metrů. Taktéž pohyblivé
portálové věže dodávají scéně na variabilitě. Vznikla
tedy divadelní budova, která umožňuje kultivovaný
zážitek ve vysoce společenském prostředí. Je jakýmsi symbolem nového města a nadějí, že toto město
najde svoji identitu i po zničení jeho kulturní minulosti.
Výjimečným okamžikem v novodobé historii je příchod generace mladých herců spolu s režisérem
Zbyňkem Srbou v sezóně 1986/1987. Tito mladí
spolu se stávajícím souborem a režiséry vytvořili
výborný kolektiv, ve kterém vznikla spousta výjimečných inscenací. Současně vzniká kolem loutkáře Jiřího Středy i soubor Divadla rozmanitostí. Po
sametové revoluci v roce 1989 se začíná utvářet
současná podoba teď již Městského divadla v Mostě a přichází nejmladší generace nyní již pedagoga
Zbyňka Srby, která začíná psát moderní dějiny mosteckého divadla.
Oslavy stého výročí mosteckého divadelnictví
K připomenutí zmíněné události chystá Městské
divadlo v Mostě spolu s mosteckým magistrátem
řadu drobných i větších akcí, kterými bude po celý
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rok 2011 průběžně připomínat svoji bohatou tradici
a její četné peripetie a rovněž své současné působení.
Přichystány jsou výstavy ve foyer a komorní besední
pořady v Divadelním klubu. V březnu se uskutečnila repertoárově pestrá přehlídka Young for Young,
chystá se realizace dokumentárního snímku a vydána bude publikace, která tuto historii literárně
zpracovává.
Vyvrcholením oslav stého výročí otevření historické
budovy Městského divadla v Mostě bude slavnostní
premiéra úspěšného českého muzikálu Noc na Karlštejně spojená s premiérou zmíněného dokumentu
a křtu knihy. Samozřejmou a podstatnou součástí
všech těchto akcí jsou premiéry titulů zařazených
do dramaturgického plánu na sezonu 2011 a to jak
v činohře, tak v Divadle rozmanitostí.
(PI)
Text a foto: Městské divadlo v Mostě

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Biokoridor a biocentrum v Chotěšově
Na podzim roku 2009 odstartovala s pomocí akciové společnosti Lafarge Cement realizace významného ekologického projektu – „Územní systém ekologické stability Chotěšov, I. etapa“ – založení biocentra a biokoridorů v obci, která se nachází s sousedství
cementárny. Projekt si klade za cíl zvýšení ekologické rovnováhy v daném území, posílení
přírodní vegetační složky v krajině s protierozním i krajinotvorným efektem. Hlavním přínosem projektu je obnova schopnosti krajiny vzdorovat větrům od západu, zachycovat
velké množství prachu a udržet vláhu potřebnou pro zemědělství.

„Počátky projektových plánů sahají až poloviny minulého století. Už v této době krajinářské studie
potvrdily, že území je silně ovlivněno agrární a další
činností člověka. Intenzifikace zemědělské výroby
a meliorační narovnání drobných vodotečí během
poválečného období přinesly další nežádoucí homogenizaci krajiny. V obhospodařovaných plochách
chybí louky, pastviny či jinak neobdělávaná území.
V devadesátých letech přešla obec od úvah k reálným plánům na revitalizaci krajiny a zahrnula je do
územního plánu. Projekt začala obec cíleně připravovat od roku 2000. Během náročné předprojektové a projektové přípravy byly vypracovány dvě změny
v územním plánu. Ve změně číslo dvě dospěla obec
k nynější podobě rekultivačního plánu,“ řekl Václav
Starý, starosta obce Chotěšov.
Biocentrum a biokoridory
Lokalita o rozloze 18 hektarů, na níž vznikne biocentrum a biokoridory, se nachází na severním okraji
obce Chotěšov. Realizaci provádí firma H-rekultivace
Chomutov. V dalších dvou etapách projektu bude rekultivované území rozšířeno na jih o 12 hektarů a na
východ od Chotěšova o 20 hektarů. První realizační
krok představuje obdělání půdy frézováním, vláčením a válením a založení trávníků. Vlastní výsadba
rostlinných společenstev proběhne ve třech fázích
v letech:
• založení biocentra - 2009
• založení biokoridoru K - 2010
• založení biokoridoru L - 2011
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Biocentrum bude zatravněné území s pásy složenými ze stromů a keřů. Na jeho hranicích zůstanou zachovány stávající remízky. Na celém území biocentra a biokoridorů se zachová původní síť cest, která
bude sloužit občanům Chotěšova i návštěvníkům
k procházkám. Počítá se i s místními cyklostezkami.
Biokoridor K dosáhne na hranici dobývacího prostoru lomu cementárny, až se těžební činnost přiblíží
k obci, k čemuž by mělo dojít asi v roce 2030.
Výsadba stromů a keřů
Práce spojené s výsadbou by měly být završeny
v roce 2012. V letech 2012–2016 bude realizace
projektu pokračovat cílenou, odbornou údržbou
a zušlechťováním zkultivovaných ploch. Poté převezme péči sama obec Chotěšov. Plánované biocentrum pojme celkem 51 870 sazenic stromů
a 11 538 sazenic keřů. Biokoridor K byl osázen
v loňském roce 4 420 stromy a 8 840 keři. Počet
stromů určených pro biokoridor L dosahuje počtu
3 890 kusů a počet keřů se vyhoupl na 7 780 kusů.
Soubor vybraných lesních kultur tvoří dub zimní
a letní, habr obecný, lípa srdčitá, javor klen, jasan
ztepilý, třešeň ptačí, z keřů je to líska obecná, svída
krvavá, brslen evropský, kalina obecná, dřín jarní,

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

střemcha evropská a slivoň trnitá. Plochu biokoridoru vymezí pásy větrolamů složené z keřů a listnatých
stromů s vhodným tvarem koruny. Vysazené dřeviny
budou oploceny speciálním drátěným pletivem, které umožní průnik vzduchu a současně ochrání stromy před zvěří a také před nenechavci. Výběr stromů,
který zahrnul všechny původní typy, schválily všechny příslušné orgány.
Dopady na životní prostředí
Rozrůstající se zeleň zásadním způsobem ovlivní
biodiverzitu a sníží prašnost celé lokality, dále zadrží
vláhu, a tím zlepší podmínky pro regionální zemědělství. Větry vanoucí od svahů Hazemburka a od obcí
Černice a Úpohlavy ve volné krajině, které dosud při-

Financování
Financování projektu, jehož hodnota přesáhne 17
milionů korun, kombinuje několik zdrojů. Největší
část financí – celkem 90 % z uznatelných nákladů,
bude složena z několika zdrojů:
• 85 % pokryjí prostředky z Evropského fondu
regionálního rozvoje (ERDF).
• 5 % poskytne stát v rámci Operačního programu Životní prostředí, který administruje
Státní fond životního prostředí.
• 10 % z uznatelných nákladů a náklady neuznatelné budou financovány z daru Akciové
společnosti Lafarge Cement, která podporuje ekologickou aktivitu obce finanční částkou větší než 4 miliony korun.

Do konce roku 2011 by v rámci první etapy projektu Územní systém ekologické stability (ÚSES) měl
být po biocentru a biokoridoru K založen biokoridor
L. Během následujících 36 měsíců do roku 2014
proběhne další péče o rekultivované území, která
zahrnuje sečení trávy, údržbu korun stromů a dosazování uhynulých rostlin. Tím však povinnost údržby
pro obec nekončí. Teprve v roce 2022 bude možné
ponechat na přírodě, aby si poradila sama.
(PI)
Zdroj: Lafarge Cement Journal

nášejí v jarních měsících k Chotěšovu mračna prachu, zadrží během několika let vzrostlé větrolamy
složené z více než 60 tisíc stromů a 28 tisíc keřů.
Větry již nebudou vysušovat vláhu, takže si příroda
uchová přirozené zásoby vytvořené z dešťové vody.
„Negativní účinky větrů na přírodu v regionu potvrdila také studie Výzkumného ústavu rostlinářského
z počátku devadesátých let, která se zabývala územím Lounska až k Chotěšovu. Obec Klapý začala
s výsadbou stromů a zřizováním rybníků před rokem
2000 a již se prokázaly příznivé dopady na životní
prostředí, takže dále zvětšuje rekultivované plochy.
Aktivity obce Klapý jsou pro nás inspirací,“ informoval Václav Starý.
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Co nového na horách

Svazek obcí v regionu Krušných hor (SORKH) vznikl 1. června 2001 na základě Smlouvy o vytvoření
dobrovolného svazku obcí uzavřené mezi jedenácti obcemi v regionu Krušnohoří. Mezi jeho členy
patří Litvínov, Meziboří, Lom, Horní Jiřetín, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Klíny, Český
Jiřetín, Brandov, Hora Svaté Kateřiny a Nová Ves
v Horách. Hlavním cílem SORKH je společný postup při naplnění úkolů ve všech oblastech veřejného života obcí. Mimo jiné v oblasti vzdělávání,
sociální péče, zdravotnictví, kultury, systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území a dalších. Předsedou SORKH
byl opětovně zvolen Martin Klika, se kterým jsme
hovořili o budoucnosti tohoto sdružení.

návazných na návštěvnické služby. Bude podporovat
zahraniční spolupráci, zejména v oblasti životního
prostředí, vzdělávání a regionálního rozvoje. Sídlo
destinační agentury bude vybudováno v obci Klíny.
Jak spolupracujete s okolními městy, Litvínovem
a Mostem?
Jsme partnery Úřadu práce Most v projektu Mikroregiony Mostecka - Budoucnost patří kvalifikovaným.
Dalšími partnery v tomto projektu jsou Sdružení obcí
Most-Jih a Sdružení obcí Srpina. Cílem tohoto projektu je snižování rozdílů v zaměstnanosti venkovských a městských oblastí okresu Most.
Jakých dalších projektů se letos SORKH zúčastní?

Hlavním důvodem vzniku SORKH bylo nalezení
společných zájmů jednotlivých členských obcí
a vyhledávání vhodných dotačních titulů pro jejich
realizaci. Přibyly k těmto důvodům nějaké další?
Ano, Svazek se stal jedním ze zakládajících členů
Destinační agentury Krušné hory o. p. s. Jedná se
o ucelený projekt, jenž bude nabízet návštěvníkům
Krušných hor veškeré dostupné služby jako např.
rezervační systém na ubytování, odborné publikace,
informační materiály, mapy atd.
Destinační agentura Krušné hory o. p. s. bude podporovat šetrnou turistiku včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací
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Momentálně se nacházíme ve stádiu přípravy a práce na projektu Cílený marketing k rozvoji cestovního
ruchu v Krušných horách. Jedná se o projekt z Regionálního operačního programu.
O jaký objem financí v těchto projektech běží?
V tomto programu projektu se jedná až o 4 miliony Kč.
Čím jsou projekty zajímavé a co si od nich slibujete?
V tomto projektu se jedná o zcela jiný obnos finančních prostředků, než s jakými jsme pracovali

PŘEDSTAVUJEME

doposud a kterými jsme byli limitováni. Cyklomapy
například vyšly v nákladu 3 tisíc výtisků a strhl se
o ně takový zájem, že kdybychom měli dvojnásobek
výtisků, byly všechny rozebrány. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali a ještě více i rozšířili možnosti
prezentace Krušnohorského regionu našim i zahraničním návštěvníkům. Z tohoto důvodu počítáme
i s vícejazyčnou verzí chystaných informačních materiálů. A co si od toho slibujeme? Zvýšený zájem
o náš kousek země spojený s vyšší návštěvností.
Vyšší návštěvnost znamená pro horské obce finanční přínos a zaměstnanost.
Bude se SORKH zabývat například dalším zvýšením turistické atraktivnosti regionu Krušnohoří?
Ano, v letošním roce připravujeme dotisk a tvorbu
nových cyklomap Svazku obcí v regionu Krušných
hor. Pro velký úspěch všech našich turistických publikací na Mezinárodním veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO v Brně a veletrhu Holiday World 2011
Praha uvažujeme nad zimní verzí publikací, kde budou zmapovány běžecké trasy a sjezdovky Krušnohorského regionu.
Tyto plány můžeme realizovat díky opětovné podpoře společností Severočeské doly a. s., Litvínovská
uhelná a. s. a Net4gas s. r. o.
S jakými regionálními partnery svoji činnost provozujete?
Kromě zmíněných Sdružení obcí Most-Jih a Sdružení obcí Srpina spolupracujeme s Hospodářskou
a sociální radou Mostecka, Partnerským spolkem
Litvínov o. p. s., městem Litvínov a dalšími partnery.
Jakým způsobem je možné dozvědět se o vaší aktuální práci?
O naší práci se můžete dozvědět na našich stránkách www.litvinovsko.eu, nicméně v současné době
začínají práce na zcela nových stránkách, neboť stávající již nesplňují naše požadavky.

V loňském roce jsme dostali finanční prostředky od
dvou významných společností a to Severočeské doly
a. s. a Net4Gas s. r. o. Díky těmto prostředkům jsme
pokřtili Cyklostezku Nová Ves v Horách – Jeřabina
včetně tisku brožury s mapou. Dále pak byly na
podzim vydány publikace: Katalog sociálních služeb
Litvínovska, Katalog Litvínovska pro rodiny s dětmi,
Cyklotrasy Svazku obcí v regionu Krušných hor a obnovili jsme publikaci Krušnohorský automobilový
okruh včetně dopravního značení trasy.
Celkový objem vynaložených finančních prostředků
dosáhl přes 1 milion Kč, což by bez podpory společností Severočeské doly a. s. a Net4Gas s. r. o. nebylo
možné dosáhnout.

V loňském roce jsme se zúčastnili ve spolupráci
s Litvínovskou uhelnou a. s. exkurze na Uhelné safari v rámci projektu Zpřístupnění hnědého uhlí pro
další generace.
(PI)
Za rozhovor poděkoval: František Dočekal

AMB březen 2011

Foto: SORKH, archiv AMB

Jaký byl rok 2010 v SORKH?
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Fenomén jménem bowling
Bowling má dlouhou, bohatou a zajímavou historii a dnes je jedním
z nejpopulárnějších sportů na světě.
Britský antropolog sir Flinders Petrie
objevil v roce 1930 sbírku předmětů
v dětské hrobce v Egyptě, kterou je
možné hypoteticky považovat za herní náčiní primitivního bowlingu. Kdyby byla tato hypotéza správná, vedly
by první stopy bowlingu až do dob
3200 před naším letopočtem, předchůdce této hry existoval už ve starověkém Egyptě, hry s kuželkami se
hrály již ve starém Římě.
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První televizní přenos se uskutečnil v 1950, k televizi se přidalo i rádio, kdy s vysíláním přišla jako první
stanice NBC a mužské i ženské soutěže v bowlingu
se stávaly stále populárnější.
Dnes hraje bowling bezmála 100 milionů lidí ve více
než 90 zemích po celém světě…
Hraje se pro potěšení a zábavu v bowlingových centrech a chcete-li se podobat hráčům házejícím jeden
„strike“ za druhým, můžete jej hrát i soutěžně. Postupně se naučíte používat excentrické koule, které
na speciálně namazané dráze umějí zatáčet tak, jak
to vidíte v televizních přenosech a třeba se jednou
i z vás stane bowlingový šampion.
V České republice je možné hrát bowling závodně na základě licence České bowlingové asociace
(ČBA) nebo rekreačně, kdy jsou závodníci evidováni
v Amatérské bowlingové lize. Ta je určena pouze pro
rekreační amatérské hráče. Struktura soutěže je
rozdělena na několik výkonnostních stupňů (1. liga,
2. liga, 3. liga, přebory a divize). Družstva složená

Foto: Bowlingový Club Most Benedikt, archiv AMB

Existují údajně důkazy o tom, že bowling byl ve formě poplatné tehdejší době módní v Anglii už roku
1366 za vlády krále Edwarda III. a je téměř jisté, že
bowling byl populární i za vlády krále Jindřicha VIII.
Vývoj bowlingu také zřejmě ovlivnily další podobné
společenské hry, jakými byly italské bocce nebo
francouzské či britské pétanque. Do Ameriky hru
dovezli angličtí, holandští a němečtí osadníci, hra
měla v různých komunitách jiná pravidla i parametry koulí. Teprve za nějaký čas se v Americe tehdejší známé varianty postupně sjednotily do bowlingu
hraného na trávě.
Zástupci různých amerických bowlingových klubů se
setkali 9. září 1895 v Beethoven Hall v New Yorku,
byla ustanovena bowlingová asociace, která domluvila pravidla soutěže a začaly se hrát první turnaje,
Ženská národní Bowlingová asociace byla založena
ve St. Louis v roce 1917. Do roku 1905 se používalo k výrobě koulí velmi tvrdé dřevo ze stromu latinského názvu „lignum vitae“, vyskytujícího se pouze
v pobřežních oblastech Střední Ameriky, nazývaného také jako „strom života“, které však postupně
nahradily umělé hmoty.
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převážně z firemních či rodinných hráčů hrají své zápasy ve svém regionu, do kterého se přihlásí.
O tom, že nadšení a obětavost sportovců, organizátorů, sponzorů, trenérů a rodičů v regionálních bowlingových centrech dokáže svědčí i fakt, že mnoha
úspěchů dosahují v bowlingových soutěžích dospělí
hráči i junioři Bowlingového Clubu Most Benedikt,
kteří mají ideální zázemí i tréninkové podmínky
v bowlingovém centru sportovního areálu Benedikt
v Mostě. Junioři mají možnost trénovat za účasti
zkušeného trenéra a jsou jim k dispozici profesionální bowlingové dráhy.
Svoje sportovní umění dokázali mladí mostečtí hráči
na posledním Mistrovství České republiky juniorů,
které se konalo o víkendu 26. - 27. 2. 2011 v bowlingovém centru Bowland Olomouc. Toto mistrovství
bylo rozděleno na čtyři kategorie, kdy v každé kategorii bojovali zvlášť chlapci a dívky. Celého mistrovství se zúčastnilo více jak 80 hráčů z celé republiky.
V kategorii do 18 let se juniorským mistrem repub-
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liky stal mostecký Jaroslav Lorenc ml., druhé místo
obsadil jeho oddílový spoluhráč Michal Mužík, vicemistrem České republiky se stal Jan Jeníček a vicemistryně Eliška Žofková.
V seniorské i juniorské kategorii vlastní hráči Bowlingového Clubu Most Benedikt v uplynulých letech několik titulů mistrů republiky v soutěžích jednotlivců,
dvojic i družstev. Patří mezi ně Jan Čepelák, Lukáš
Hurych, Jaroslav Lorenc ml. a Michal Mužík.
Letošní úspěchy mosteckých mladých hráčů jsou
důkazem toho, že i v malých sportovních klubech
lze vychovávat nadějné a úspěšné hráče. Předpokladem je nesmírně důležitá výchova hráčů již od
předškolního a školního věku.
Přejeme všem členům Bowlingovému Clubu Most
Benedikt do dalších let hodně úspěchů!
Text: František Dočekal, zdroj Wikipedie a internetové
servery
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Exekuční excesy

Požádali jsme o stanovisko Ministerstvo spravedlnosti ČR:
Od 1. listopadu 2009 je účinná novela exekučního
řádu (ve Sbírce zákonů ČR ji najdete pod číslem
286/2009 Sb.), která přinesla instituty, jež pomáhají předcházet excesům spočívajícím v soupisu movitého majetku při vymáhání pohledávek.
V první řadě je nutné říci, že současná právní úprava vede exekutory k tomu, aby peněžité pohledávky
přednostně vymáhali jinými způsoby než prodejem
movitých a nemovitých věcí. Exekuční řád stanoví
přiměřenost exekuce na finanční plnění, přičemž
prioritní je způsob přikázáním pohledávky z účtu,
srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského
zástavního práva. Zajistit majetek k provedení exekuce lze pouze v rozsahu vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů
exekuce.
Exekutor nebo jím pověřený vykonavatel nesmí věc
sepsat, pokud je na místě nepochybně prokázáno,
že věc povinnému nepatří. Pokud není skutečný
vlastník věci přítomen nebo není schopen vlastnictví
prokázat na místě např. dokladem o koupi, dodacím
listem apod., může tak učinit i dodatečně v zákonné
lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu věci dověděl.
V případě, že již došlo k soupisu movitých věcí exekutorem, se před vylučovací žalobou, kterou zmiňoval i deník Právo, využije nový institut vyškrtnutí věci
ze soupisu (§ 68 exekučního řádu). Institut spočívá v tom, že pokud sepsal exekutor věc patřící třetí
osobě, může soudní exekutor na návrh osoby, které
svědčí právo k věci, sám rozhodnout o vyškrtnutí
věci ze soupisu. Exekutor je povinen vždy vyškrtnout
věc ze soupisu v případě, že s tím souhlasí oprávněný nebo pokud vyjde v průběhu provádění exekuce
najevo, že povinnému věc nepatří nebo patřit nemůže. Exekutor je povinen rozhodnout do patnácti dnů
od podání návrhu. Návrh není zpoplatněn.
Jinak pokud se prokáže, že exekutor při výkonu exekuční činnosti porušil zákon a tímto jednáním způsobil účastníkům řízení finanční škodu, může státní
správa, která je za jisté úkony exekutora odpovědná
(dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) uplatnit vůči exekutorovi
tzv. regres, tj. vymáhání vzniklé škody. K tomu se
váže zákonná povinnost exekutora mít uzavřenou
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu.
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Jinou věcí je preventivní předcházení excesů při
výkonu exekuční činnosti prostřednictvím státního
dohledu. Ministerstvo spravedlnosti ČR spolupracuje s kontrolní komisí Exekutorské komory ČR při
kontrolách exekutorských úřadů a při vyřizování
stížností na postup soudních exekutorů. Základním
smyslem spolupráce je optimální zaměření omezených kapacit obou subjektů (v bezproblémových
případech může vykonat dohled pouze ministerstvo
nebo komora, naopak v závažných případech provádíme společnou kontrolu přímo v sídle exekutora).
Vzhledem k množství prováděných exekucí (stovky
tisíc ročně) bylo nezbytné zvýšit počet osob, které
mohou provádět kvalifikovaný dohled nad činností
exekutorů. Předseda okresního soudu může operativně získat znalosti o rozhodovací praxi exekutora či
jeho postupech v exekučních věcech, a zajistit tak
systematický dohled nad výkonem exekuční činnosti. Prostřednictvím dohledu prováděného předsedou
soudu lze nejúčinněji předejít zejména opakovaným
pochybením a nesprávné praxi konkrétního exekutora.
Exekutor je soukromý podnikatel – stát mu však
svěřil do rukou poměrně rozsáhlé pravomoce,
přičemž selhání či pochybení exekutorů by měla
řešit profesní organizace – Exekutorská komora
ČR. Ta ale v mnoha případech tak nečiní. Otázka:
Jaké možnosti má tedy občan, který byl rozhodnutím exekutora poškozen? A jak je ošetřeno, aby
exekutoři nesli za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Mnoho exekuovaných osob se svého práva
nemůže domoci už jen proto, že nemají peníze ani
na poplatek, o advokátech a dalších výdajích pro
sepsání žaloby ani nemluvě. Otázka: Je si ministerstvo spravedlnosti vědomo toho, že právo a jeho
vymáhání soudní cestou je pro část občanů v ČR
nedostupné?
Exekutor odpovídá ze zákona za škodu tomu, komu
ji způsobil při výkonu své činnosti. Tímto způsobem
odpovídá i za své zaměstnance. Rovněž je za činnost exekutorů odpovědný přímo stát, neboť na ně
přenesl část výkonu veřejné moci.
Již během svého předchozího funkčního období připravil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil úpravy exekučního řádu zpřísňující dohled nejen nad činností
exekutorů, ale i Exekutorské komory ČR. V exekučním řádu je zakotvena tzv. kárná odpovědnost exekutora, exekutorského koncipienta a exekutorského
kandidáta. Pokud jde pouze o exekutora, ten může
být kárně stíhán, poruší-li povinnosti stanovené
právním nebo stavovským předpisem či usnesením
Exekutorské komory ČR a naruší-li svým chováním
důstojnost exekutorského povolání. Exekutorovi lze
za kárné provinění uložit kárné opatření ve formě
napomenutí, pokuty, ale i odvolání z exekutorského úřadu, v důsledku čehož nesmí být exekutor po
dobu následujících pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání jmenován exekutorem. Exekutoři
tedy za svá rozhodnutí nesou plnou odpovědnost.

Foto: archiv AMB

Téma exekutoři a zejména pak dílčí úkony v jejich
povolání vzbuzují u drtivé většiny obyvatel spíše
rozpačité a negativní reakce. Například nedávné
tvrzení deníku Práva, že exekutoři nezjišťují vlastnictví majetku v bytě či domě, kde je povinný (exekuovaná osoba) společně s ostatními osobami,
a tudíž je zabavován i jejich majetek, který pak
musí bez nároku na proplacení soudních a dalších
poplatků vymáhat určovací žalobou…
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Odpovědi: Mgr. Tereza Palečková,
ředitelka tiskového odboru, tisková mluvčí
Ministerstva spravedlnosti ČR
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Vládní krize?

Kdepak, jen přeskupování sil!

Vůle by byla, ale chybí vůle
Naší politickou scénou, cloumá jeden skandál za
druhým. Jestli je v ČR někdo, kdo říká, že se ho
politika nedotýká, tak žije jinde. Slušňák Péťa, jak
byl nazýván současný premiér Nečas, prožívá horké chvilky, protože nyní řeší všechno možné, jenom
ne slušnou, korektní a proreformní politiku. Celý
ten zamotaný příběh má několik rovin. Všechny pak
tvoří jasnou linku. Ta odděluje dvě reálie ČR. První
realitou je dlouhodobé privatizování veřejných financí, elitami z pravé i levé části politického spektra.
Druhou je skutečnost, že veřejné zdroje vysychají.
Tento tristní stav, významnou měrou narušila strana
Věcí veřejných. S naivní představou Juraje Jánošíka,
chtěla zastavit nemravné penězovody a nastavit
křišťálově průzračnou, moderně, spravedlivě a slušně pojatou očistnou politiku. No to teda narazila!
Bylo jen otázkou času, kdy všemocné nemocné síly
v podobě bílých límečků a někdy i ponožek, přešly
do ofenzivy. Projekt trojkoalice se začal zadrhávat.
Hodně.
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Kristýnka, lži, mystifikace a švejkoviny
Vláda začala ztrácet důvěru. Nejprve si přestali věřit
ministři. Potom i jejich náměstci a bylo jen otázkou
času, kdy nedůvěra začala rozleptávat i vztahy mezi
poslanci. Člověka, voliče – zamrazí, když slyší Kristýnku Kočí, jak se při kávičce za kilo, s nesnesitelnou lehkostí bytí, chlubí tím – jak to má s Petrem,
Jardou, Standou i Pavlem pod kontrolou. „Spratek
jeden“, řekl by naštvaný řaďák. Ale o jeho názor
nikdo nestojí. „Tohle je příliš vysoká hra“, tvrdí pesimisté. „Nebo nízká!“ kontrují optimisté. Ať tak či
onak, doplácíme na ní my všichni. Nelibé pachy,
které se linou z toho septiku pletich, korupce, intrik
a osobní nevraživosti, zamořují naší zemi stejně nebezpečně, jako Japonsko radiace z Fukušima. Občanská trpělivost je bezmezná.
Kraďte, lžete, uplácejte, pletichařte, tunelujte,
mlžte, korumpujte
Nelze se zbavit pocitu, že čím hůře se člověk chová
k jiným lidem, tím větší profit z toho má. Není to špatně? Není. Naopak, soudě podle počtu skandálů na

POLITIKON

metr čtvereční, je to tak v pořádku. Je přeci normální, že se krade. On to otupělý národ zaplatí, ostatně
řvoucí příklady z praxe jsou už od devadesátých let.
A korupce? Účel světí prostředky, tak o co jde. Míra
trpělivosti občana je nekonečná. Ještě pořád máme
prostor pro chudnutí a ještě pořád je spousta prostoru pro rychlé zbohatnutí. Na úkor všech. Daňový
poplatník je takovou kasičkou. Blbou, ale jistou. Filutové všeho charakteru, spojte se!
Foto: Khalil Baalbaki, Mikoláš Křepelka, archiv AMB

Rozlobený prezident
Do situace se aktivisticky vložil i sběratel protokolárních per V. Klaus. Po dvacetiletém útlumu, došlo
k procitnutí. Je těžké věřit člověku, ohánějícím se
vyšším principem mravním, když od kuponové privatizace, byl posazen tak hodně nízko. Naší politice
chybí morálně čisté elity. Pseudodemokratický systém selhává a to jak ve své podstatě, tak i v předpokladu, že člověk je tvor rozumný.

v plné nahotě vztahy mezi politiky, obchodníky a prostředníky. Ukazuje pravou tvář pokřiveného systému. Poodhaluje v přímém přenosu praktiky i charaktery. Všichni to vidíme na vlastní oči. Můžeme se
stydět anebo si hrát. Hodně rychle se vzdalujeme od
dnes již fosilních principů úcty k Bohu, spravedlnosti a právu. Obří mixér mamonu a spotřeby s ingrediencemi skupinové hlouposti, stráví ve své šťávě
ledacos. Společnost je nemocná. My jsme nemocní.
Antibiotika nezabírají. Je otázkou času, kdy systém
zkolabuje v plném rozsahu. Není divu, že raději
utíkáme k pohádkám a opevňujeme si soukromí.
Ovládá-li dění v naší společnosti Kristýnka, Standa
či Jarda, je to mazec.
PaLuba

Pojďte, pane, budeme si hrát
Jedno pozitivum tato vládní krize jistě má. Rozkrývá
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CESTOVÁNÍ

HOLIDAY WORLD
podvacáté!
Partnerskou zemí prestižního veletrhu HOLIDAY WORLD
2011 se po téměř deseti letech stalo opět Slovensko, které tuto tradiční akci využilo mimo jiné i k propagaci hokejového mistrovství světa v roce 2011 v Košicích a Bratislavě.
K hokejovým hrátkám lákal návštěvníky maskot Goooly na
speciálně vybavené ploše v blízkosti slovenského národního
stánku v levém křídle Průmyslového paláce. Na své si ale přišli nejen příznivci hokeje, ale i všichni zúčastnění z řad odborné veřejnosti. O významu veletrhu svědčí i fakt, že nad
ním převzal záštitu ministr pro místní rozvoj České republiky
Ing. Kamil Jankovský.

V rámci HOLIDAY WORLD 2011 se představilo téměř
700 vystavovatelů zhruba z padesátky zemí světa.
Odborná i laická veřejnost měla možnost porovnat
nabídky a služby téměř 80 cestovních kanceláří.
Mezi tradičními vystavovateli nechyběla velmi silná
sestava zemí ze Středomoří ani exotické země jako
Thajsko, Kuba, Dominikánská republika, Indonésie,
Sýrie, Tunisko, Izrael, Egypt, Jamajka a Maroko. Jako
úplní nováčci se letos na veletrhu HOLIDAY WORLD
představili Vietnam, Filipíny, Korea, Etiopie, zástupce Senegalu a Keňa.
Významnou část vystavovatelů každoročně tvoří české a slovenské regiony ve formě krajů, regionálních
subjektů nebo samostatných měst. K nejrozsáhlejším patří kraje Karlovarský a Ústecký, mezi samostatnými městy potom Příbram, Znojmo a Piešťany.
Návštěvníci měli možnost na veletrhu „procestovat“
celou naši republiku, seznámit se s místními turistickými atrakcemi a příležitostmi trávení volného času
a byl pro ně připraven bohatý doprovodný program.
Ústecký kraj byl zastoupen jednotlivými městy i zájmovými sdruženími, novinkou bylo představení projektu „Brána do Čech“, jehož portál sbíral ocenění
např. i na brněnském veletrhu cestovního ruchu GO
- REGIONTOUR 2011. Od propojení čtyř základních
turistických destinací, kterými jsou České Švýcarsko, Dolní Poohří, České středohoří a Krušné hory,
si Ústecký kraj slibuje rozvoj místní turistiky pod společným heslem „Krásu hledejte doma!“
Text a foto: František Dočekal
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SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Novákovi:
Náš život
je spirála
chudoby,
dluhů
a exekuce

Nové Město pod Smrkem - Mají čtyři děti, příjem
necelých patnáct tisíc korun měsíčně, a navíc dluhy a dům v exekuci. V takové situaci se nachází
rodina Novákových z Nového Města pod Smrkem.
V jejich rozpadajícím se domě je skutečně jen to
nejnutnější – židle, stůl, věšák, pár skříní, lednice a sporák. Ve světnici pak mají kamna na dřevo
a starý televizor.
„V podstatě žijeme ze dne na den a nevíme, jestli
vůbec vystačíme,“ říká Nováková s tím, že nakrmit
čtyři děti a pořídit jim oblečení a pomůcky do školy
je velký nápor na jejich nízký rozpočet. Největším
problémem jsou však pro Novákovy dluhy u nebankovních věřitelů ve výši 300.000 korun a exekuce
na dům. Jak se s tím vypořádají, nevědí. „Bojím se,
že skončíme na ulici a přijdeme o děti,“ řekla Nováková.
Jak k dluhům přišli? Na vině je především špatná
finanční situace a také vlastní naivita, které nyní velice litují. „Potřebovali jsme peníze na barák. Pořád
je potřeba něco opravovat, aby nám to celé nespadlo na hlavu. Navíc jsme naletěli známým, kteří si od
nás půjčili velkou částku a dodnes nám nevrátili ani
korunu,“ uvedla Nováková.
Aby Novákovi vůbec získali nějakou půjčku, museli
se vzhledem ke svým příjmům obrátit na několik nebankovních institucí, jako jsou Provident, Cetelem,
HomeCredit a podobně. Následně se dostali do bezvýchodné spirály, kdy jednu půjčku pokrývali jinou
a jejich dluhy rostly a rostly, aniž by je byli schopni
splácet.
„Takových případů řešíme několik. Mnozí lidé, nejsou schopni odhadnout své finanční možnosti

a zbytečně se zadlužují u nebankovních institucí.
V mnoha případech jim však ani nic jiného nezbývá, jelikož si půjčují skutečně na nejnutnější výdaje
a kvůli jejich příjmu nedosáhnou na jiný typ půjčky
či úvěru. Je to začarovaný kruh,“ uvedla terénní pracovnice sociální prevence Šárka Jirošová ze sdružení Most k naději.
Zásadní roli hraje v tomto regionu málo pracovních
příležitostí a nezaměstnanost. Právě v Novém Městě pod Smrkem je to problém číslo jedna, jelikož
míra nezaměstnanosti za leden 2011 zde podle
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ČR dosahuje rovných 18 procent. V celém Frýdlantském
výběžku pak 17,1 procenta.
V případě Novákových, kdy Jan pracuje právě pod
místním úřadem práce a Eva nemá práci vůbec, je
takřka nemožné sehnat zaměstnání jinde. „Například jsem se zkoušel dostat do nějaké liberecké fabriky, ale kvůli směnám bych tam neměl jak dojíždět.
Na stěhování nám zase chybějí peníze,“ postěžoval
si Novák.
Jiná klientka Mostu k naději, která je z Arnoltic a nepřeje si být jmenována, nemá práci téměř patnáct
let a přivydělává si tak bokem kompletací korálů. I ta
si musela půjčit u nebankovní instituce, aby mohla
zajistit svému synovi výdaje spojené se školou. Nyní
se navíc musí vystěhovat z bytu a bojí se, že skončí
na ulici, jelikož nemá peníze na kauci.
„Život v tomto regionu je opravdu složitý a z pohledu sociální prevence je zde skutečně hodně práce,“
uzavírá Šárka Jirošová.
(PI)
Text: Pavel Pech
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Služby sociální prevence v Libereckém kraji
Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“
realizovaný podle rozhodnutí OLP/1650/2010 vletech 2010 - 2012
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Tam, kde mrtví otvírají oči živým

Když bylo v roce 1888 založeno v Mostě městské
muzeum (Stadtmuseum in Brüx), byly to právě knihy, které se staly jedněmi z prvních darů nově vzniklé instituci. Fond muzejní knihovny byl postupně
doplňován nákupy, dary, převody ze zrušených školních a jiných knihoven, z pozůstalostí mosteckých
osobností apod. Na začátku padesátých let dvacátého století při odtržení Městského archivu v Mostě od
muzea byla do té doby společná knihovna rozdělena
na dvě části. V roce 1964 získala muzejní knihovna fondy knihovny zrušeného Městského muzea
v Litvínově a roku 1965 Městského muzea v Hoře
Svaté Kateřiny. V současnosti čítá přibližně 39.600
svazků.
Každá kniha, která stojí na regálu v muzejní knihovně, má svůj příběh. Některá více, některá méně zajímavý, mnohá pouze ten, o kterém sama vypráví.
Řada ale podává svědectví o pohnutých osudech
svých bývalých majitelů, či o složitých cestách, po
kterých na své místo v depozitáři putovaly a které
ruce se jich dotýkaly.
Zveme vás na krátká vyprávění, při kterých vám
budeme postupně představovat některé z těch,
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k nimž se váží příběhy, či vypovídají o zajímavých,
především regionálních osobnostech, událostech či
tématech.

Příběh první
Mostecký „nešťastný“ kancionál
Nelze začít ničím jiným, než-li právě graduálem (kniha obsahující latinské mešní zpěvy), který získal pro
svůj vskutku pohnutý osud přídomek:“nešťastný“.
Ve starší literatuře je potom nazýván:“nešťastným
Mosteckým kancionálem“ (kancionál-sborník církevních písní).
Nacházíme se v Mostě v první polovině šestnáctého
století, v letech po strašném požáru v roce 1515,
který zachvátil velkou část města. Zchudlé a poničené město se jen těžko vzpamatovávalo z útrap, které
jej postihly. Přímo z popela povstal i velebný chrám
Nanebevzetí Panny Marie. V Mostě působilo již od
druhé poloviny 15. století literátské bratrstvo, jinak
laické sdružení pěveckého sboru mosteckých měšťanů. Stejně tomu bylo ve všech větších městech
v Čechách, kde se těšila tato bratrstva velké oblibě. Pro jejich potřeby byly na zakázku zhotovovány
v písařských dílnách zpěvníky velkých rozměrů, aby
z nich mohli všichni zpěváci na kůru bez problémů
číst noty i text. Náklady na pořízení takového graduálu byly vysoké. Mostečtí konšelé nechtěli zůstat
pozadu za ostatními městy, a tak dne 27. července
roku 1537 uzavřeli smlouvu s písařem a iluminátorem Jakubem z Plzně na zhotovení graduálu pro kůr
děkanského kostela za 75 kop míšeňských grošů.
Vzhledem k vysokým finančním nákladům na novostavbu chrámu byla městská pokladna vyčerpána
a konšelé hledali cestu, jak na zhotovení graduálu
ušetřit. Proto si najali celkem neznámého písaře
a iluminátora v jedné osobě, který měl ještě rukopis
nechat svázat, opatřit koženou vazbou s kováním
a hotové dílo do roka odevzdat. Vyplacená částka
na veškeré práce byla v porovnání s náklady na
obdobné zakázky v té době nepoměrně malá (některá města platila i několik set kop), a to se také
Mosteckým nevyplatilo. Povedený písař peníze utra-

Foto: Ing. Eva Hladká, Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace

Pokud zavítáte na samý okraj města Mostu do
míst pod úpatím kopce Hněvína, na němž stával
královský hrad Zemská stráž (Landeswarte), přímo u silnice ve směru na Litvínov a Chomutov
spatříte budovu bývalého německého reálného
gymnázia, dnes sídlo Oblastního muzea v Mostě.
Je jednou z mála posledních budov, které zbyly po
zbořeném starém městě. Vždyť silnice i chodník
pro
procházející kolem budovy pokračovaly původně
dá
dále kolem přilehlého parku k mosteckému pivova
varu a do starého Mostu. Z parku, který byl oblíbený
ným místem pro dostaveníčka mladých párů, zbylo
jen torzo s původní kašnou a soklem, na kterém
stá
stával památník Rudé armády, později přestěhova
vaný na druhou stranu budovy na zrušené školní
hři
hřiště, kde se nachází dodnes. Samotná budova
mu
muzea byla vystavěna v letech 1911-1913 v místě
sp
spojeném s vinařskou tradicí Mostu, jak napovídal
i je
jeho německý místní název:“Preesfeld“. Záhy po
zp
zprovoznění budovy nahradili gymnaziální studenty ranění ve vojenském lazaretu, který zde byl v obdo
dobí 1. světové války zřízen. Své dočasné sídlo v ní
na
nalezlo i po vzniku Československé republiky české gymnázium. Po 2. světové válce zde po většinu
do
doby až do roku 1981 sídlila Střední průmyslová
šk
škola v Mostě, kterou začátkem osmdesátých let
vys
vystřídalo muzeum, obývající původně pouze levé
kří
křídlo, a v dnešním expozičním pravém křídle doča
časně některé složky SHD jako Revírní středisko
SH
SHD, grafické a propagační dílny, Vysoká škola
bá
báňská aj. Muzeum mělo již za sebou v té době
dru
druhé stěhování a čekala jej ještě dvě další. Po
té, co SHD opustilo pravé křídlo budovy, mohlo
být přistoupeno k celkové rekonstrukci objektu,
která byla dokončena roku 1996. A tehdy spočinula definitivně na regálech i muzejní knihovna,
jedno z oddělení muzea, do jejíhož fondu budeme
postupně nahlížet.

HISTORIE

sátých let na základě celosvětové výzvy UNESCA na
pomoc zátopami poškozeným vzácným historickým
knižním fondům knihoven ve Florencii vyslán naší
zemí jako restaurátor. Za záchranu a mistrovské
zrestaurování Danteho Božské komedie jej UNESCO
vyhlásilo nejlepším světovým uměleckým řemeslníkem. Stačila krátká korespondence a Ladislav Kolařík přijel do Mostu prohlédnout si stav historických
fondů. Byla domluvena dlouhodobá zakázka. Jako
první měl být do atelieru v Hodoníně převezen právě
Mostecký graduál. Problém nastal s jeho transportem. Kromě něj bylo vybráno ještě několik poškozených rukopisů a starých tisků. Muzeum v té době
ještě nevlastnilo služební automobil, takže situace
vypadala, že vše bude muset převážet vlakem samotná knihovnice, která v té době vážila jen o něco
více než-li převážené knihy dohromady, nemluvě
o jejich rozměrech. Jen samotný graduál měří 667
x 440 x 127 mm. Naštěstí zřizovatel, kterým byl v té
době Okresní národní výbor v Mostě, vyhověl žádosti
a poskytl služební vůz.

til a v práci pokračoval liknavě, až konšelům došla
trpělivost a obrátili se na plzeňské radní o pomoc.
Ti na Jakuba tlačili, aby práci dokončil, dokonce mu
hrozili i vězením. Mezi radnicemi obou měst proudila čilá korespondence, ale zdálo se nemožné Jakuba donutit, aby svůj závazek splnil. Až v roce 1544
rukopis odevzdal, ale ten byl nedokončený, bez poloviny iniciál a nesvázaný. Vazbu si museli radní zajistit a znovu uhradit, patrně přímo v Mostě u Asmana
Kolbinga, malíře karet. Prkénkové desky potažené
vepřovicí bohatě zdobenou slepotiskem jsou opatřeny renesančním kováním, v rozích s heraldickými
figurami města Mostu – český dvouocasý lev s korunou na hlavě. Celý rukopis je psán na pergamenu
latinsky. Zajímavostí je text na foliu 50 vztahující se
k porážce husitů u Mostu v roce 1421.
Konečně mělo tedy město Most svůj graduál, který
byl umístěn na kůru děkanského kostela.
Ale tím příběh nekončí.
Při restaurování děkanského kostela v letech 1881
- 82 byl graduál neznámým pachatelem odcizen.
Objevil se teprve po čtyřiceti letech roku 1928 v majetku teplického továrníka Reginalda Czermaka-Wartecka. Byl však již poškozený. Předních 30 nejvíce zdobených pergamenových folií, několik dalších
a všechny iluminace byly vyřezány, takže si stěží
můžeme udělat představu o jeho původní podobě.
Mostečtí však zůstali svému graduálu věrní. Uspořádali veřejnou sbírku na jeho záchranu a zakoupili
jej pro Městské museum v Mostě, v jehož sbírkách
se nachází dosud.

Roku 1982 se zrestaurovaný graduál navrátil zpět
do Mostu. Kromě opravené vazby a doplněné kopie
středové pukly byly chybějící listy nahrazeny ručním
papírem, poškozené vyřezané pergameny byly narovnány na speciálních osnovách, které si k tomuto účelu nechal restaurátor zhotovit. Při rozebrání
vazby byly vyjmuty pergamenové zlomky, použité
rozřezáním mnohem staršího rukopisu, které dosud
čekají na své odborné posouzení.
Od té doby byl „nešťastný“ Mostecký graduál představen mostecké veřejnosti na několika výstavách
v budově muzeí v Litvínově i v Mostě i při většině
exkurzí, které do muzejní knihovny zavítaly.
Krátký výběr z literatury:
– Konrád K., Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev.
Praha 1893
– Kučera V., Nebohý mostecký kancionál. In: Věstník
Spolku Podkrušnohorského muzea v Mostě 4–5.
Most 1932–33, str. 13–14
– Kvapilová A., Knihovna Okresního muzea v Mostě.
In: Knihy a dějiny 2. Praha 1995, str. 43–50
– Oberdorffer K., Das unglückliche Brüxer Kantionale. In: Volkskalender f. das Erz-und Mittelgebirge.
Brüx 1934, str. 153–157
– Průvodce po pramenech k dějinám hudby. Fondy
a sbírky uložené v Čechách. Praha 1969
Text: Alena
a Kvapilová

Ale ani tímto jeho příběh nekončí. Poslední kapitolu
lze však již nazvat optimistickou.
Rukopis byl sice bezpečně uzamčen v depozitáři, ale
stále ve stavu, v jakém byl v roce 1928 zakoupen.
Ve snaze zajistit restaurování nejvzácnějších a nejvíce poškozených rukopisů a tisků knihovny bylo vyhledáváno spojení na vhodný restaurátorský atelier,
který by měl v té době volnou kapacitu na muzeem
požadované práce. Psal se rok 1981, kdy v televizi
proběhl pořad o našem předním restaurátorovi Ladislavu Kolaříkovi z Hodonína, který byl koncem šede-
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DOTAČNÍ

Profesionální zpracování
úspěšných žádostí o dotace

Dotační management:
komplexní příprava dokumentace pro realizaci
výběrových řízení,
účast našich odborníků při jednáních hodnotících
komisí,
zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv
a kontrola příloh a dokladů ke zprávám,

Asistenční centrum, a.s.
sledování a kontrola plnění harmonogramu,
komunikace s poskytovatelem dotace včetně
účasti našich odborníků při kontrolách ze strany
poskytovatele podpory,
řešení změn v průběhu realizace a další
související úkony.

Síť regionálních pracovišť po celé ČR
s 50 dotačními specialisty.
Zkušenosti již od roku 1996, zpracováno přes
900 žádostí se získanými prostředky přes 9 mld Kč.
Vysoce nadprůměrná úspěšnost projektů.

příprava žádosti o platbu,
monitoring a reporting plnění závazných
ukazatelů projektu,

www.asistencnicentrum.cz | www.dotace-fondy.eu

Zelená hvězda Žatec
Husova 1138 (naproti nemocnici a poliklinice), Tel.: 415 748 313-4, 724 372 264, zatec@zelenahvezda.cz

B. Braun Medical

Společnost B. Braun Medical s.r.o. vznikla v roce 1993 jako dceřiná společnost současného předního
výrobce zdravotnických produktů, koncernu B. Braun Melsungen AG. Jeho více než 160letá historie
spolu s kontinuálním vývojem, výzkumem a vnímavostí k nejnovějším vědeckým poznatkům z něj
dělá nejen jednoho z nejstarších, ale současně i nejkompetentnějších evropských producentů. (Více
na www.bbraun.cz)

Projekt Zelená hvězda

Vedle své hlavní obchodní činnosti společnost B. Braun Medical s.r.o. také zastřešuje řetězec
prodejen a výdejen zdravotnických prostředků s názvem „Zelená hvězda“. Úspěch Zelené hvězdy
spočívá v umění vytvořit a dlouhodobě udržet vřelé vztahy s klienty, přičemž důraz je kladen
především na individuální přístup ke každému z nich. Vyškolený personál je zárukou toho, že se
prodejny Zelená hvězda neomezují pouze na prodej, ale jsou také místem, kde se každý může poradit
o výběru i použití zdravotnických pomůcek a dalšího sortimentu. Samozřejmostí je tedy i poskytování odborného poradenství.
Zelená hvězda je významným partnerem pro pacienty, zdravotnická zařízení, odbornou veřejnost
a pro mimonemocniční trh obecně.
K neměnným hodnotám značky Zelená hvězda a všech jejích provozoven bez výjimky patří kvalita,
profesionalita, široké portfolio výrobků, a v neposlední řadě také maximální spolehlivost a rychlost
dodávek. Velký důraz je kladen na spokojenost zákazníků, nezbytně důležitý je také kvalifikovaný
tým obchodních reprezentantů – specialistů pro mimonemocniční trh.
Díky širokému sortimentu kvalitních výrobků dokážou prodejny Zelená hvězda uspokojit i nejnáročnější požadavky. V prodejnách a v on-line katalogu na E-shopu www.zelenahvezda.cz si můžete
vybrat z více než 15 000 produktů, a díky přehlednému dělení do kategorií lze jakýkoliv výrobek
snadno vyhledat.

THOMMEN

MONTBLANC

Krásné šperky a značkové hodinky.
BREITLING

LONGINES

RADO

REVUE

TISSOT

OMEGA

CERTINA
Chomutov, Blatenská 864, tel.: 474 623 288 | Chomutov, náměstí 1. máje 5, tel.: 474 652 291
Ústí nad Labem, Revoluční 3, tel.: 475 220 538 | Teplice, Krupská 8, tel.: 774 111 967
Žatec, náměstí Svobody 47, tel.: 415 210 316

GROVANA

