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Omyl!
Taky se vám to někdy stane? Chvějete se bezmocí a vzteky a nevíte jak dál? Protože ani zákony, ani předpisy, ani
soudci, ani kamarádi a ani Bůh – vám nemohou pomoci.
A pak, z čista jasna, se věc vyřeší sama.
Ale od začátku. Před několika lety jsem si koupil motorovou pilu. Na splátky. Jenomže jak to tak bývá, trvalý příkaz
si po nějakých dvanácti měsících pravidelného placení
začal žít svým vlastním životem. Až tuhle, když mi dno
peněženky žalostně vytýkalo svou osiřelost, jsem provedl inventarizaci svého bankovního účtu. Doporučuji všem
a nejméně dvakrát do roka! A ejhle! Zjistil jsem, že díky mé
nepozornosti a podivnému mlčení leasingové, úvěrové,
nebankovní společnosti jsem onu pilu přeplatil o více jak
čtyřicet tisíc korun. Stává se. Oslovil jsem onu společnost
a za nějakou dobu mi byl přeplatek vrácen – bez úroků,
jak také jinak, měl jsem si to přece ohlídat. Vše by bylo
v pořádku – kdyby! Vždycky je nějaké kdyby – kdyby mi
později tatáž společnost nepůjčila patnáct tisíc na úrok
hraničící s lichvou. Mých, naspořených, nikým neoznámených patnáct tisíc. Jal jsem se tudíž jako svobodný občan
domáhat se oprávněné kompenzace. A teď to přichází:
nejen že mi společnost účtuje několik stokorun za to, že
mi musela vrátit zpět přeplatek, ale navíc poslala výhružný
dopis, že budu-li trvat na vyrovnání, dají věc arbitrovi anebo soudu. Volal jsem po logice. „Copak není pravda, že jste
mě nechali v omylu posílat spoustu peněz na neexistující
splácení? A není pravda, že záhy po té jste mi půjčili patnáct tisíc korun s harpagonským úrokem – mých patnáct
tisíc?!“. A tak jsem navrhl smírčí řešení, aby mi ona nebankovní společnost vrátila alespoň všechny úroky, které jsem
jí z jiných produktů zaplatil, a tím dojde k vyrovnání. „No to
ani náhodou!“ chodí jeden dopis za druhým a každý další
přitvrzuje muziku. Schyluje se k bitvě Davida s Goliášem
a já sám netuším, jak tento příběh dopadne. Co však vím
jistě, že mnoho lidí nemá ánung, že mají u podobných
nebankovních společností také přeplatky a není síla, která by nezávislým dohledem, auditem či jiným kontrolním
mechanismem takové jednání postihovala.
Nechci skončit skepticky a narušit letní seanci laskavého
čtenáře, proto ještě dodám, že ona společnost mi ten přeplatek poslala dvakrát. Udělala stejný omyl jako já. Omyl,
za který mi nyní chce dávat sankce a žalovat mě. Člověk si
říká, jak ta ironie osudu někdy zafunguje.
Překrásné léto – já si jej projednou užiji fakt skvěle.
Lubomír Šlapka, ředitel vydavatelství AMB

Článek o znovuotevření rozhledny Jeřabina
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VOLNÝ ČAS

Černobílá barevná
Jmenuje se „Černobílá barevná“ a nese podtitul
„Metamorfózy v severních Čechách“. Nový film
předního vídeňského dokumentaristy Paula Rosdyho vznikal na Chomutovsku, Bílinsku a Mostecku.
Právě se dokončil. Jeho hlavními hrdiny jsou známý „otec českých rekultivací“ Ing. Stanislav Štýs
z Mostu a jeho dvě vnoučata. Netradičně pojatý
snímek má být pohádkou pro velké i malé diváky,
natočenou na místech rekultivací po těžbě hnědého uhlí. Mezi scenériemi se tak objevuje právě
vznikající Jezero Most, výsypky na Chomutovsku
a Bílinsku, zeleň hipodromu, ale také závodní dráha autodromu a řada míst, která už dnes považujeme za běžná a pro turisty a filmaře jsou unikátní
krajinou a zábavními místy. Díky čerstvě natočenému snímku budou tato místa a krajinná panoramata letos soutěžit i na festivalu Ekofilm. Možná
má nový produkt filmografie šanci – vždyť kohopak dosud napadlo zfilmovat dokument s dědou
a vnuky, kteří nepřikrášlují děsivost chanovskému
sídlišti (což je zřejmě nejčastěji zveřejňovaný obrazový domicil Mostu) a neukazují severní Čechy až
nereálně deprimujícím způsobem, ale našli kouzlo
a romantiku tam, kde to někteří pro vyumělkovanou zapšklost ani nechtějí vidět.

Režisér Paul Rosdy
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Nic není černobílé, že? Barevná symbolika v názvu
filmu nebyla zvolena náhodně. „Ve slově černobílá
by se mělo skrývat všechno, dá se to interpretovat
v každém směru, měly by to pochopit i děti,“ míní
režisér Paul Rosdy a dodává: „Černobílo - každý si
představí, co to znamená. Barva znamená přírodu
a věci s ní spojené, stromy, zvířata. Ta dvě slova by
měla říci vše, co film nabízí – základní věci života.“
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Přírodu a mládí zároveň zobrazují ve filmu například
i studenti litvínovské Scholy Humanitas. „Se Scholou Humanitas jsme chytali žáby a čolky. Přemisťovali jsme je z ohroženého místa. Bez dětí by tyto
scény byly asi příliš suché. Děti si na výsypce Merkur
dokonce vysadily stromeček,“ prozrazuje režisér.
Přívětivý cizinec versus skeptický domorodec?
Pokud se českému filmu na Ekofilmu zadaří, možná pak budeme číst rozhovory o naší zdevastované
a napravené krajině v zahraničním tisku trochu jinak
než dosud. Možná i před cizojazyčně mluvícím novinářem si režisér Paul Rosdy vzpomene na romantickou chvilku z natáčení: „Například jsme točili
u Jezera Most a pak začalo hrozně pršet a přišla
bouřka. Jeli jsme zpátky a potkali dva lidi uprostřed
krajiny na procházce, dá se říci - v divočině. Muže
a ženu jsme vzali s sebou a odvezli do města. To
mi připadalo velmi romantické.“ Takové vzpomínky
si pamatuje ze severních Čech. A pak také Ameriku.
Jakou Ameriku? „Když jsem přijel do Mostu, byl jsem
překvapený – měl jsem pocit, že je to americké město, pokud jej hodnotím podle struktury, jak je město
postavené. Americká města této velikosti vypadají
obdobně: auta, široké ulice, moderní domy, nákupní
střediska.“ Akorát zdejší lidé cizince překvapili. „Bylo
pro mě zajímavé, když jsem mluvil s mladými lidmi
v Mostě. Řada z nich vůbec nemá ponětí, že bydlí
na výsypce. Nevědí leckdy vůbec nic.“ Ing. Stanislav
Štýs jako patriot si neodpustí doplnění. „Vtip je v tom,
že když sem někdo přijede, tak neví, že zalesněné
svahy Velebudické výsypky jsou výsledkem rekultivací. Neví, že park na Hrabáku je vnitřní převýšená
výsypka. Neví, že vinice jsou na výsypce a že vlastně

Foto: Stanislav Štýs

Prošedivělý pán s usměvavými vějířky u očí sedí na
schodišti u mosteckého parku Hrabák. Je to Ing. Stanislav Štýs, skromný Mostečan, známý po celém
světě. I v Číně a Indonésii znají jeho „rekultivační
školu“, učí se z jeho knih a zvou ho přednášet na
univerzitu. Tady ale nyní sedí nikoli odborník a kapacita ve svém oboru, ale „jen“ dědeček. V ruce drží
zašlou černobílou fotografii. „Víš, co to je?“ ukazuje
na fotku a ptá se vedle sedícího pětiletého vnoučka.
„To je sopka!“ vyhrkne Davídek. „Ale ne, to vypadá
na Bořeň,“ snaží se ho poučit o rok starší sestřička. Kdepak, na starém snímku je park Hrabák, jak
vypadal kdysi. Ani ve snu by je nenapadlo, že se
koukají na místo, u něhož právě jsou. Mohlo by se
říci: Důkaz, jak různé věci můžeme vidět na jednom
a tomtéž obrázku. A také důkaz, že je možná lepší
dívat se na svět pozitivním a bezelstným pohledem
dítěte. V popsaném případě jde o jednu ze scén filmu
„Černobílá barevná“. Štáb v čele s Ing. Stanislavem
Štýsem v něm využil i historické fotografie z míst, ve
kterých natáčel. Přestože se připravil velmi podrobný scénář a celý štáb důkladně prozkoumal místa,
na která se následně hodlala vydat s kamerou,
nejpravdivější a nejhodnotnější jsou možná právě
nepřipravené scény s dětmi - s nedospělými lidmi,
kteří v povrchu výsypky vidí asociaci dobrodružné
pouště.
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nový film vídeňského režiséra
o místech v sousedství
Vídeňského režiséra
přivedl do Mostu
objevený filmový
snímek o těžbě uhlí,
který nalezl v londýnském archivu.

celé okolí je rekultivované. A nejenom návštěvníci,
oni to leckdy nevědí ani místní!“ podotýká.
Toto nelichotivé krédo místních obyvatel hodlá
Ing. Stanislav Štýs právě dokončeným filmem změnit. Dvacetiminutový snímek má proto na DVD putovat i do škol. Prvním jeho vhozením do diváckého
života však bude již zmíněný boj o korunku na podzimním festivalu Ekofilm.

nemohli zvládnout. Za to jim patří velký dík,“ říká
Stanislav Štýs mladší. Produkce filmu je pak celá
v režii týmu Stanislavů Štýsů – mladšího a staršího.
Paul Rosdy zřejmě přijede i do třetice. Výsypky
a lomy ho inspirovaly k dalšímu nápadu: Chtěl by
zde natočit hravý, dětský film.
Text: Lucie Bartoš

Na začátku byla filmová perla v londýnském archivu
A kde se vzal vídeňský režisér v severních Čechách?
Paul Rosdy natáčel už v roce 2003 v Mostě. Tehdy
ho sem přivedl film o Mostecku z roku 1911, který
objevil v londýnském archivu. Byl o těžbě uhlí. Zajímalo ho, jak to na Mostecku vypadá po sto letech.
Zde se spřátelil s Ing. Stanislavem Štýsem. „Ke spolupráci jsme přizvali Paula Rosdyho i nyní k našemu
filmu, protože - přestože to tady částečně zná, přes
dobrou přípravu, kterou měl i na prvním filmu a kterou jsme společně dělali i u druhého filmu - je stále
někým, kdo není odsud. Věděl jsem od začátku, že
náš film by měl dělat někdo úplně zvenku, kdo neví,
jak to tady v jednotlivostech funguje, a není zatížený
tím, že by zde bydlel,“ doplňuje producent filmu Stanislav Štýs mladší.

Za nápadem točit film
v rekultivované krajině,
a ještě navíc s dětmi, stojí
„otec českých rekultivací“
Stanislav Štýs z Mostu.

Na první film, který v severních Čechách Paul Rosdy
točil před šesti lety, získal evropský grant. Nový film
s názvem, který operuje s mnohoznačnou barevnou
symbolikou, se na něco takového nespoléhal. „Hlavní měrou nás podpořily Severočeské doly, a to především svým nasazením, otevřeností, pomohly nám
s organizací a se spoustou věcí, které bychom jinak
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ROZHOVOR

S houslemi po Bangkoku

Natáčel filmovou hudbu a zahrál si i hudbu
Ennia Morriconeho ve filmu Canone Inverso pod režií Rickyho Tognazziho. Svým
mistrovským pojetím hry na housle i vlastními skladbami se dostal do povědomí jak
hudební veřejnosti, tak posluchačů, se
kterými se setkává na svých koncertech.
Málokdo ale ví, kde všude jeho housle
zazněly a jak se vlastně žije houslistům
v Čechách, Thajsku a Americe. Řeč je
o Tomáši Machovi, houslistovi, skladateli
a pedagogovi.
Klasická otázka: Proč zrovna housle?
Housle mě zaujaly už někdy ve čtyřech
letech, když jsem u nás na chatě poprvé viděl živého houslistu Aleše Holuba.
Dodnes si dokonale vzpomínám, jak jsem
se jich toužil dotknout a jaký to byl pocit,
když jsem je měl poprvé pod bradou. Od
té doby jsem měl jasno: Až budu velký,
budu hrát na housle! Rodiče se toho zprvu
obávali, ale já nedal jinak. Své první housle jsem pak dostal pod stromeček někdy
v šesti letech. Ještě je mám schované :-)
Jaké hudební vzdělání máš a jak je náročné se dostat v tomto oboru na vrchol?
Vystudoval jsem Konzervatoř v Teplicích
a chvíli jsem studoval na Berklee College
of Music v Bostonu. Berklee je prestižní škola, kde je možné se na seminářích
setkat se špičkovými světovými hráči (převážně jazzovými). Jak je náročné se v tomto oboru dostat na vrchol? Jestli se mu
někdy přiblížím, rád ti to povím.
V jakých uskupeních jsi hrával v České
republice?
Civilní vojenskou službu jsem prožil coby
člen Severočeské Filharmonie Teplice. Asi
rok jsem hrál opery v divadle v Ústí nad
Labem. V těch letech jsem také hodně hrával bluegrass a měl jsem tu čest postupně
hrát téměř se všemi, kdo u nás představovali špičku. Ať už to byli Poutníci, Druhá
tráva, projekty Svati Kotase, Jiřího Plocka nebo Luboše Maliny. Nejvíce si cením
možnosti nahrávat s takovým gigantem,
jako je Béla Fleck. Sice jsme se sešli až
rok po nahrávání, ale chci věřit, že Bélova
chvála mé hry byla upřímná. Další krásná
spolupráce byla s Tonym Trischkou, když
jsme spolu prokřižovali celé Estonsko.
Tam jsme měli príma zážitek, na který se
nezapomíná a to, když s námi při letu z Tallinnu do Helsinek padalo dopravní letadlo,
ale nakonec to dobře dopadlo. Postupem
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času jsem se posunul více k jazzu. Několik
let jsem vystupoval s Ondřejem Havelkou
a jeho Melody Makers. Když jsem se úplně
pustil všech madel a risknul volnou nohu,
hostoval jsem s Českým národním symfonickým orchestrem, s pražskými filharmoniky nebo točil filmovou hudbu s FKO.
Velkou ctí pro mne bylo také koncertování
a následné nahrávání desky s Howardem
Levym. S ČNSO jsme také několikrát koncertovali s Andreou Bocellim. U nás jsem
pak natáčel třeba i pro Maxim Turbulenc
nebo udělal pár koncertů s Anetou Langerovou.
Co tě vedlo k přerušení konzervatoře
a tvému odjezdu do USA v roce 1995?
Láska :-) Láska ke krásné dívce, která se
tam rozhodla odjet a dělat au-pair. Já, jestliže jsem o ni nechtěl přijít, jsem musel jet
taky. Kluci ale au-pair většinou nedělají,
tak jak na to? Vedením osudu mi najednou někdo zavolal, že jedna bohatá rodina v New Yorku hledá osobního řidiče, tak
jsem to vzal. Bylo mi čerstvých jednadvacet, tak proč se nevrhnout s limuzínou za x
miliónů do víru Manhattanu, ne?
Co jsi tam dělal, jak ses živil a co ti pobyt
v Americe dal?
Já osobně vzpomínám na pobyt v USA
s velkou nostalgií. Získal jsem spoustu
zkušeností, zažíval respekt, svobodu, lásku. Po nějaké době se mi podařilo sehnat
práci i pro tu mou krasavici a přetáhnout
ji z Toronta do New Yorku, takže jsme byli
konečně zase spolu. Já jezdil a zařizoval
věci pro tu rodinu a všichni jsme se měli
moc rádi. Byl to velmi šťastný pobyt. Na
vlastní kůži jsem několikrát zažil, proč se
tam říká „země neomezených možností“.
Seznámil jsem se s báječnými lidmi. Matt
Glaser, vedoucí smyčcového oddělení na
Berklee College of Music, mě pozval, ať
navštěvuji jeho hodiny. Když jsem sháněl
sponzora, jeden můj známý, se kterým
jsem se setkával (amatérský banjista), mi
řekl: „Tak já se zeptám Claudie, ona má
ráda hudbu.“ Věděl jsem, že je to právník,
ale ne, že jeho klientka je také Claudie
Schiffer. Samozřejmě Claudie nepustila
ani chlup. V každém případě, po návratu
z USA, kde jsem strávil rok, jsem i sám na
sobě pociťoval změnu. Byl jsem mnohem
tolerantnější, vyrovnanější, zodpovědnější.
Škoda, že to už dávno vyprchalo :-) Asi bych
zase potřeboval někam jet. Ale dnes už by
to USA rozhodně nebylo! Po tomto zážitku,
kdy jsem jezdil s drahými vozy a stýkal se
s váženými lidmi, zase šup do Teplic, na
internát, v deset večerka, v sedm budíček
a dokončit školu. Vychovatelky naštěstí
rády poslouchaly mé příběhy a nejednou
mě nechaly být venku i přes večerku :-)

Vážná hudba, bluegrass, jazz, swing, flamenco, nebo latinsko-americká hudba
– to nejsou právě podobné hudební styly,
nebo se mýlím?
Říká se: „Hudba je buď dobrá, nebo špatná, nezáleží na žánru“. Něco na tom bude,
i když podle mého názoru jsou určité zvukové formace, kterým se sice říká hudební
žánr, ale o jakékoliv kvalitě by se tam dalo
s úspěchem pochybovat.
Čím dál více zjišťuji, že indické rágy,
neworleanský swing, španělské flamenco,
moravská cimbálovka i kupříkladu Bachovy houslové sonáty tvoří skutečně jen jedno – krásnou a přirozenou hudbu. Tím chci
říct, že z tohoto úhlu pohledu je mi jedno,
co hraji. Vždy se ale snažím, aby to předalo
tu správnou informaci.
Jak probíhalo tvé působení v Severočeské filharmonii Teplice a kudy vedla cesta
do Bangkoku?
Angažmá v SČF bylo logické, vzhledem
k tomu, že jsem v Teplicích vystudoval. Na
konci studií jsem udělal konkurz do prvních
houslí a bylo mé štěstí, že v té době mi bylo
umožněno si jako člen filharmonie odkroutit i civilní vojenskou službu. Nastoupil
jsem tedy „do služby“ a za týden jsme hráli
v Itálii. Následovalo turné po Španělsku
atd. Vtipné bylo třeba vystoupení v Monte
Carlu s monackou princeznou - pianistkou.
(Mimochodem má moc hezkou dceru, se
kterou jsem se omylem seznámil. Kdybych
býval věděl, že je to dcera princezny, neodvážil bych se ji vůbec oslovit :-). Jo, to byla
dobrá civilka!
Nabídku z Bangkoku jsem dostal, když
jsem hrál s Melody Makers. Na rozmyšlenou jsem měl sotva pár hodin. S MM jsme
hráli 150 koncertů ročně, jezdili po celé
Evropě od čerta k ďáblu a já už začínal
být nervózní z toho, že nemám dostatek
času na svou vlastní hudbu, kterou jsem
vždy chtěl komponovat a interpretovat.
Thajsko mi slibovalo takové finanční zajištění, o kterém bych si v Čechách mohl jen
nechat zdát a také dostatek času. Navíc,
v Asii jsem do té doby nebyl. Nebylo tedy
moc o čem přemýšlet. Hrál jsem tehdy
v Brně, tak jsem vzal přítelkyni s sebou
a v autě jsem jí oznámil, že jsem dal výpověď na konzervatoři Jaroslava Ježka, kde
jsem v tu dobu učil, protože se chystám do
Thajska a že teda šmytec; už nechci opakovat vztah na dlouhou vzdálenost (ta moje
krasavice se už z USA nikdy nevrátila a je
s manželem i všemi svými dětmi nejspíš
šťastná). Jenže tahle zajásala a že pojede
se mnou. Tak tady mi úprk nevyšel!
Pro normálního člověka je thajský Bangkok exotický už jenom třeba k trávení

Foto: archiv Tomáše Macha

Kdo, byť jen občas vezme do rukou housle či jiný strunný nástroj, poslouchá
bluegrass nebo třeba melodie swingového orchestru Melody Makers Ondřeje
Havelky, zná i hlas jeho houslí.
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dovolené. Tys tam ale na dovolenou
nejel…
Ano, jsou tam místa, kde si člověk říká,
že tohle je ten pravý ráj na zemi. Ne tedy
Bangkok samotný, to je betonová džungle.
My jsme rádi trávili čas na opuštěných ostrovech, kam nejezdí turisti. Jen se člověk
nesmí moc bát pavouků velkých jak talíř
a hadů všeho druhu (já se teda bojím). Na
severu jsou naopak malebné hory plné
romantických vodopádů a vše tam voní po
jasmínu. Vzali jsme si s přítelkyní velkého
choppera a projeli si severozápadní Thajsko až do Barmy.
Čím je Thajsko zajímavé vzhledem ke hře
na housle a jaký vztah k ní mají místní
obyvatelé?
Thajci jsou krásní, usměvaví lidé. K hudbě mají velmi kladný vztah. Obdivují, když
někdo něco umí a váží si toho. Obzvlášť
obdivují západní cizince a v mnohém se
je urputně snaží následovat. To bohužel
vede k destrukci jejich vlastního světa. Učil
jsem tam a jako učitel jsem požíval takových výsad a respektu, jaký je u nás „na
Západě“ prostě nepředstavitelný. Bohužel,
země s 90% relativní vlhkostí vzduchu
a 45°C není úplně ideální pro houslistu. Je
tam prostě takové horko, že se nedá cvičit.
A když, tak vám nad hlavou hučí klimatizace. Přesto, že je v Bangkoku filharmonie,
západní klasická hudba a její poslech je
velmi okrajová záležitost. Vše se sice rychle rozvíjí, ale jelikož to tam nemá tradici,
jde to ztuha! Vnímání intonace a rytmu je
dost rozdílné od našeho a to je, obzvlášť
u houslí, dost zásadní. Najdou se talenty,
to ano, ale co člověk zkusí, než je najde...
:-) Pozor, nehledejte podobnost s Japonskem!
Jak jsi tam byl dlouho a s kým?
Původní smlouva byla na rok. S tím jsem
počítal. Neustále jsem vnášel do jejich
systému nějaké „novoty“, které zdaleka ne
vždy byly vítané. Na konci roku už jsem byl
lehce otráven jejich zkostnatělostí, neproniknutelnou byrokracií a pravidly. Kupříkladu mi zavolal manager Sony Orchestra
z Japonska, jestli bych s nimi nehrál kon-
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cert v Bangkoku. Velmi poctěný a s radostí
jsem přijal. Jenže generální manager Bangkok Symphony Orchestra to zatrhnul, protože jsem měl smlouvu s nimi. Dost jsme
se pohádali. Křičeli jsme na sebe (což je
v Thajsku hrubý prohřešek proti bontonu,
říká se tomu „ztratit tvář“) a já jsem za
to byl připraven nést důsledky v podobě
ukončení spolupráce a odjezdu domů. Proto bylo velkým překvapením, že místo toho
přišli jako by nic s prodlouženou smlouvou
na další rok. Zvedli mi gáži tak, že to nešlo
odmítnout a já zůstal další rok. Nicméně,
na konci druhého roku jsem pochopil, že
je tam naprosto zbytečné se snažit něco
pochopit a jel jsem domů. Zážitků by bylo
na knihu. Téměř rok a půl jsem tam měl
s sebou svou přítelkyni, která mě svými
knedlíky a vepřovým udržovala při životě.
Ono thajské jídlo je opravdu moc dobré,
ale když za mnou má přítelkyně po třech
měsících přiletěla, byl jsem kost a kůže.
Pochopila, když poprvé ochutnala opravdovou Tom Kha Gai.
Z Bangkoku to zrovna není blízko do
Nashville, kolébky skvělých muzikantů.
Jak se tvé skladby ocitly tam?
Když jsem konečně dal dohromady dostatek hudebního materiálu a lidi, kteří byli
ochotni to se mnou hrát, natočili jsme
demo. To demo jsem jen tak ze srandy
poslal do Mezinárodní kompoziční soutěže
v Nashvillu. Zúčastnilo se 15 000 skladeb.
Sudí jsou slavní hudební interpreti a prezidenti velkých nahrávacích společností.
Moje skladba Al’ Argentino se probojovala skrze všechna kola až do finále a tam
se umístila na 3. místě. To byl pro mne
povzbuzující signál, že hudba, kterou píšu,
není úplně špatná. Po čase jsem natočil
debutové album a poslal zase pár skladeb
do Nashvillu. Letos v dubnu bylo vyhlášení výsledků a k mému potěšení jsem se
v konkurenci 15 500 skladeb ze 100 zemí
světa opět dostal až do finále a za skladbu
Fugue Fest obdržel čestné uznání.
Co tě inspirovalo při tvorbě projektu Al‘
Argentino?
Skladby na desce Al’ Argentino vznikaly

v rozmezí mnoha let. Některé jsou ještě
z dob studií, jiné jsem naopak dopisoval
a aranžoval až během natáčení. Volbou
cong na místo bicí soupravy jsem tomu
celému vtiskl nepatrný nádech Latinské
Ameriky. Konkrétně skladba Al’ Argentino
je lehce inspirovaná argentinským tangem. Deska se těší úspěchu a já jsem s ní
spokojený. Dnes bych to ale stejně točil
jinak... :-)
Na album navazuje i tvé koncertní turné.
Jak jsou tvé skladby vnímány tvými posluchači?
Velice pozitivně. Hráli jsme třeba v Sofii
a po koncertě lidé spontánně vsávali
a vytleskali si několik přídavků. Pořadatelé pak říkali, že standing ovation tam ještě
nezažili. Je vtipné dozvídat se, k čemu všemu lidé mou hudbu přirovnávají nebo s čím
ji srovnávají. Bohužel, koncertů máme jak
šafránu. Těším se, až si lidi řeknou, že už je
nějaká krize vlastně nebaví a půjdou raději zase na koncert a pořadatelé nebudou
mít obavy pozvat dobrou, byť málo známou
kapelu.
Zajímavá otázka na konec – mohl bys mě
prosím seznámit s pohlednou majitelkou
interiéru, z přebalu CD Al‘ Argentino?
Mohl, ale malé upozornění: Nekouše sice,
přesto prosím nehladit!
Tak mi alespoň prozraď, kde si CD i s tím
obalem můžu koupit?
Kromě několika kamenných obchodů
v USA, což nás tady asi moc nezajímá, je
CD v prodeji na internetu na mých oficiálních webových stránkách, dále v hlavních
internetových obchodech jako je iTunes,
Amazon, Indie Rhythm, CD Baby, na některých serverech je možné zakoupit i jednotlivé skladby ve formátu MP3. Nejčastěji
si ale lidé napíšou přímo nám na www.
tomasmach.eu a my CD zasíláme na dobírku.
Děkuji za rozhovor a přeji
samé pozorné posluchače!
František Dočekal

VOLNÝ ČAS

Českoněmecká soutěž
s objektivem v ruce
Záliba ve fotografování, avšak bez živnostenského
oprávnění k tomuto uměleckému řemeslu, je vstupenkou do právě vyhlášené fotografické soutěže.
Kupodivu ji nevyhlašuje žádná fotografická asociace ani jakákoliv umělecká či kulturní instituce.
Vyhlašovatelem fotosoutěže „Prázdniny s fotoaparátem s ideovým zadáním „Pohledy na obnovenou
krajinu a její součásti (fauna a flóra) v pánevních
oblastech severozápadních Čech“ je Okresní hospodářská komora v Mostě ve spolupráci s partnerskou německou komorou. Soutěž, která má
uzávěrku 21. září, je součástí aktivity „Rok 2009
– Rok pro životní prostředí“, kterou letos organizuje mostecká komora. Příští rok bude pro změnu Rokem řemesel, jak prozradil předseda Rudolf
Jung, který rád o fotografickém klání pohovořil.
Proč se vůbec hospodářská komora k fotosoutěži
odhodlala a proč právě na zmíněné téma?
„Naší motivací je snaha přispět k objektivnímu
pohledu na životní prostředí severozápadních Čech,
které jak známo trpí negativní pověstí o zdevastovaném životním prostředí energetikou. Ale opak je
pravdou - lidé, fauna i flora se naučili s energetikou
docela dobře vycházet, tak chceme na amatérských
snímcích tu ovlivněnou přírodu ukázat. Objektivizace pohledů na obnovenou přírodu je žádoucí i pro
úvahy o dalším rozvoji energetiky, jako o bohatství,
které bylo historicky regionu dané a které region
docela obstojně také živí. A to je i v dnešní době
celosvětové recese velmi důležité.“

Kdo myslíte, že bude nejaktivnější – děti, dospěláci, nebo dokonce odborníci-ekologové?
„Já doufám v hojnou účast, ale sám jsem zvědav.
Jsme připraveni na vše.“
Možná bude pro autory fotografií motivačním
prvkem, co mohou vyhrát. Co tedy?
„V každé kategorii bude oceněno první a druhé místo, a to částkou pět tisíc a tři tisíce korun. Bude oceněn nejstarší a nejmladší účastník - také částkou tři
tisíce korun. Vítězové kromě drobných dárků ještě
dostanou svoji vítěznou fotografii v tisku do formátu
A2. Každý dostane CD se všemi přihlášenými fotografiemi a účastnický diplom.“
Fotografie tedy nezůstanou v „šuplíku“ Okresní hospodářské komory Most. Kde a kdy je bude
moci veřejnost spatřit formou výstavy?
„Vyhlášení bude provedeno na konferenci „Energetická bezpečnost EU a životní prostředí“ dne 5. listopadu. V městské knihovně bude pak výstava všech
fotografií v režii a zvyklostech knihovny samé. Celý
soubor bude poté pro budoucnost zaarchivován se
všemi údaji v Oblastním muzeu Most.“

Ing. Rudolf Jung

Text: Lucie BARTOŠ

Co vy sám osobně považujete na Mostecku
a v okolí za „fotogenické“?
„Fotogeničnost neumím definovat a tak ani hodnotit. Ale za fascinující považuji sílu přírody, která se
na některých místech v okrajových částech rekultivací nebo před ni vrací a zcela živelně tato místa
ovládá. Jsou to například takzvaná nebeská jezírka
nebo rybníčky. Na ta místa se jen tak někdo nedostane, protože jsou převážně v dolových polích a pro
mne jsou to vzpomínky na mé profesní působení na
lomech Mostecka. Já bych takové snímky favorizoval, ale naštěstí nejsem členem poroty…“
Co si tedy od soutěže, určené amatérským fotografům, slibujete?
„Slibujeme si, že potenciální autoři snímků se na
regionální přírodu podívají jinýma očima a sami pro
sebe odhalí nespornou krásu a účelnost stávající
i obnovené severočeské přírody. Pak samozřejmě
očekáváme také to, že získáme zajímavé pohledy.“
Kdo se může zúčastnit?
„Soutěž jsme vyhlásili pro dvě kategorie, a to bez
omezení státní příslušnosti, protože soutěž pořádáme s partnerskou komorou IHK Halle-Dessau. První
kategorie je pro mládež do 16 let a druhá kategorie
pro ostatní bez omezení horní hranice věku.“
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Pouťový srpen na severu Čech

Své cesty na poutní místa
měla a i dnes mají téměř
všechna náboženství.

Jako každý rok je i letošní léto termínem pro pořádání novodobých poutí ve městech i obcích. Ve
středověku se křesťanská pouť stala zážitkem
víry, cesta na poutní místa byla a je také dnes často dlouhá, namáhavá a někdy i nebezpečná. Své
cesty na poutní místa měla a i dnes mají téměř
všechna náboženství. Od křesťanství, anglikánské, protestantské církve, hinduisty až po vyznavače islámu i budhismu… V našich zemích začaly
cesty na poutní místa upadat po druhé světové
válce s nástupem komunismu a jeho negativním
vztahem k náboženství. V době kolektivizace, kulturního a náboženského temna byly nahrazeny
povinnými prvomájovými průvody a veselicemi.
V Evropě se místo pouti stávalo centrem společenského života. Proto se k němu přidružoval i zábavní
program, který byl zejména pro děti nejvýraznějším
a nejlákavějším projevem pouti. Po místech poutí
kočovali se svým skrovným vybavením komedianti, majitelé různých kolotočů, houpaček, zábavních
střelnic, strašidelných domů a dalších atrakcí, které
doplňovala kočovná divadla s náboženskými i světskými tématy svých her a příběhů.
V dnešní době se v některých místech tradice sloučení náboženské a zábavní slavnosti obnovuje. Tolik
zkráceně z naučné otevřené encyklopedie Wikipedie i nedávné minulosti. Co pouť znamená v dnešní
době pro občany a návštěvníky obcí a měst Ústeckého kraje, jsme hovořili se starosty obcí Březno,
panem Zdeňkem Valentou, a starostou města Osek,
Ing. Jiřím Hlinkou.
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Březenská pouť
Jak vznikla tradice pořádání pouti
v Březně?
I v Březně byla dlouholetá tradice
pořádání poutí, ale jak je psáno hned
v úvodu, tak ani Březno se nevyhnulo
velkému úpadku a pak i zániku pouťových oslav. V roce 2004 přišla dnes již
bývalá starostka paní Halyová s nápadem obnovit pouťové slavnosti. Slovo
dalo slovo a dnes se v Březně koná
pouť, na kterou se sjíždějí hosté z blízkého i dalekého okolí. Mohu říci, že
tato tradice se neustále programově
zdokonaluje a je stále více a více pro
návštěvníky přitažlivá.
Dařilo se poutím ve vaší obci ve všech dobách
nebo jim některé nepřály?
Určitě nedařilo – postupem času vlastně žádné
nebyly – já osobně jsem jezdil v těchto dobách na
poutě do západočeských Kladrub k manželčiným
rodičům. V této oblasti Čech měly poutě tradice
i v dobách, které v našich oblastech nebyly poutím
nakloněny.
Kolik návštěvníků ji navštívilo v loňském roce
a kolik jich čekáte letos?
Letos probíhá již šestý rok obnovených poutí. Každoročně návštěvnost stoupá. Loni pouť navštívilo okolo 1 500 lidí, a to nám skoro celá propršela, letos
očekáváme okolo 2 000 lidí.

Proč k vám jezdí i lidé ze vzdálených míst?
Proč k nám jezdí? Myslím si, že lidé vycítí z našich
akcí, jak bych to řekl, asi člověčinu. Snažíme se připravit pouť tak, aby zde našly zábavu všechny generace. Další skutečností je to, že pořádáme tuto akci
v parku v údolí potoka Hutná. Je zde velmi pěkné
prostředí. Nově vybudované tenisové kurty, hřiště
na plážový volejbal, požární nádrž, ve které je možnost koupání, restaurace a 2 postavená pódia, na
kterých se představují umělci, hrají hudební skupiny
k tanci i poslechu. Prostě se snažíme připravit pouť
naprosto pro všechny.
O co mají vaši občané i hosté největší zájem?
Těžko odpovědět. Víte, program pouti je stavěn tak,
aby návštěvníci přirozeně procházeli celé území. Na
jedné straně atrakce pro děti a na druhé straně třeba ukázka výcviku psů nebo dravých ptáků. Ale asi
bych odhadl, že loni to byla právě ukázka výcviku
dravých ptáků.

Foto: město Březno, město Osek

Jaký program jste připravili a co je největším lákadlem letošní pouti?
Program bude bohatý. Tentokrát bude po oba dva
dny veden v historickém stylu, nebudou chybět
hudební skupiny, živá zvířata – možná i lev a nebo
medvěd – kolotoče, prodejní stánky, večerní ohnivá
atrakce, taneční zábava na sále restaurace U Rybníčka, ukázky dovedností hasičů a „pejskařů“, lákavé občerstvení.
Inspirovalo vás něco na poutích ve zmiňovaných
Kladrubech?
Určitě, třeba prohlídky kostelů – Březno má dominantní kostel, ve kterém probíhá rekonstrukce
a dnes je v takové fázi, že v měsíci dubnu se u nás
konala po mnoha letech mše. Ve spolupráci s církví
bychom chtěli zpřístupnit kostel všem návštěvníkům
tohoto stánku, ve kterém zazpívá i sbor místních
žen. Na jiných poutích si hlavně prohlížím atrakce
a místa, kde se poutě konají – v žádném případě
neopisuji.
Je tradiční Březenská pouť něčím ojedinělá až
výjimečná?
Je a to právě tím, že probíhá celá v parku na zeleni
pod stromy. Takové plochy v přírodě, uprostřed obce,

má málokterá obec a my se je budeme snažit využívat stále víc a víc. To je ta ojedinělost.
Vím, že ve vaší obci pořádáte zajímavé hudební
akce, které na pouť i ostatní vaše aktivity navazují. Co připravujete v této oblasti v letošním roce?
Letošní rok je na kulturní akce opravdu bohatý. Vše
začíná plesem, který pořádáme v lednu a letos na
něm byla hostem zpěvačka Petra Janů. Následuje
přehlídka country skupin v červnu (letos přijel Robert
Křesťan se skupinou Druhá tráva a Pavel Bobek),
dále Dechparáda (letos se skupinami Šlapeto, Schovanky a České buchty). V červenci připravujeme
zábavu s názvem „Žhavé léto v Březně“, v srpnu již
zmíněnou pouť. No a jsme v září, kdy proběhne stezka odvahy pro děti. Následovat budou taneční zábavy, rozsvícení vánočního stromu a o poslední adventní neděli večerní zpívání na schodech kostela.
Kdo podobné kulturní akce vymýšlí? Hledáte
nějaké nové směry, které by byly pro vaše občany
a návštěvníky zajímavé?
Máme štěstí, že naše radní, paní Zdeňka Buzková, má na starosti kulturní oblast v obci. Zdeňka je
taková naše studnice nápadů. Nové směry? Zrovna
zmíněné zpívání na schodech je naprosto pro Březno nový směr. Zdeňce a jejímu kolektivu se podařilo
loni dát dohromady 22 místních žen a ty pod vedením kapelníka hudební skupiny „Zlej sen“ nacvičily
vlastní program a poprvé vystoupily právě při zpívání
na schodech. No a dnes už za sebou mají dvě živá
vystoupení i na jiných akcích. Je to úžasné a držím
jim palce.

Březno mělo dlouholetou
tradici pořádání poutí, ale
také se nevyhnulo velkému úpadku a pak i zániku
pouťových oslav.

Pouť je připravována pro
všechny generace ve
velmi pěkném prostředí
parku v údolí potoka
Hutná.

Je Březno typickým turistickým místem?
Březno dnes zrovna takovým místem není, ale určitě
se jím v budoucnosti stane. Cítím, že v tuto dobu je
turisticky i rekreačně podhodnocena oblast Nechranické přehrady a údolí řeky Ohře, včetně našich dalších osad u řeky ležících.
Co děláte pro to, aby se jím stalo?
O opravě kostela se již zmiňovat nebudu, ta je již vidět
a hodně lidí přitahuje. Proto obec na opravy každoročně investuje nemalé částky. Dále se věnujeme
výstavbě cyklostezek – letos snad začneme výstavbu první části dva kilometry dlouhé, která povede
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Velkým lákadlem je
tradiční historické tržiště
s ukázkami tradičních
řemesel, prodej předmětů
ze dřeva, kovu, textilu,
keramiky, skla…

okolo Střezovské rokle. Akce je již schválena a čeká
na výběrové řízení, které zajišťuje ministerstvo financí. Pokračujeme v přípravě projektů na další etapy
cyklostezek tak, abychom vybudovali cyklostezku až
k řece Ohři. Zde ji chceme napojit na krajskou stezku. Tímto umožníme využití pro sousední obce, včetně Chomutova a Jirkova. Dalším úspěchem je to, že
se nám podařilo zahájit likvidaci bývalých kasáren
v Nechranicích a toto území v budoucnu využijeme
pro rekreační účely. A nakonec v samotném Březně
je v projektové přípravě tzv. „Revitalizace veřejného
parku na území pro volnočasové využití“. O tom, co
tento tajemný název zahrnuje, až někdy jindy.

veny pouťové atrakce, kde si zařádí všichni. Nejmenší svezením na kolotočích, ti starší třeba adrenalinovou jízdou na centrifuze nebo jiných specialitách.
Po oba dny jsme připravili také doprovodný kulturní
program. Na Klášterním náměstí bude v sobotu od
19 hodin vystupovat Elvis Presley revival band. Na
sobotní večer je od 21 hodin připravena pouťová
zábava, kterou pravidelně pořádá Jezdecká společnost Osek. Ve 22 hodin sobotní večer vyvrcholí
ohňostrojem na pouťovém prostranství. Po celou
dobu konání Oseckých slavností bude návštěvníky
po městě dopravovat historický poschoďový londýnský autobus.

Osecká pouť

V jakých prostorách se tato akce pořádá?
Tradiční řemesla a představení divadel pro děti jsou
jako obvykle umístěna na nádvoří kláštera. Pouťové atrakce budou také jako každý rok umístěny na
pouťovém prostranství u Domu dětí a mládeže. Na
nádraží v Lidické ulici bude výstava historické drážní
techniky a jezdit zde budou vlaky tažené historickou
parní lokomotivou mezi městy Most a Hrob.
Stánky s pouťovým sortimentem budou umístěny
v Dolnonádražní ulici, ostatní stánky v ulici Obránců míru. Na Klášterním náměstí jsou lavice, kde si
mohou unavení návštěvníci odpočinout. Hrát jim
k tomu budou hudební skupiny, pro děti jsou připravena zajímavá představení. Co se týká dopravy,
budou uzavřeny ulice Dolnonádražní a Obránců
míru. Od silnice I/13 bude značené parkoviště, další
na příjezdu od Duchcova.
Chodí na pouť pouze obyvatelé města nebo je nav-

Jakou má osecká pouť a Osecké slavnosti tradici
a kdy se koná letos?
Pouť souvisí s cisterciáky v Oseku. Tradice oseckých
poutí drží kontinuitu již řadu let, jistě se pořádaly již
před druhou světovou válkou. V domácnostech se
před poutí pečlivě poklízí, pečou se tradiční pouťové
koláče a pak už se jen očekává příjezd příbuzných
a známých. Nový podnět dal oseckým poutím návrat
cisterciáků do Oseka v roce 1991. Pouti se přiznal
její církevní původ, koná se k příležitosti svátku svatého Bernarda, jednoho z opatů zdejšího kláštera.
Toto jméno přijal i poslední opat. Pouť se koná vždy
třetí víkend v měsíci srpnu a letos vychází na 15.
a 16. srpna.

Pouť souvisí s cisterciáky
v Oseku, poutě se zde
pořádaly jistě před druhou světovou válkou.

Podařil se loňský „pouťový“ ročník a co slavilo největší úspěch?
Konečné hodnocení je vždycky závislé na počasí.
Loni prvnímu pouťovému dni vůbec nepřálo počasí,
kromě deště, na který jsme si o pouti již zvykli, nám
znepříjemnil sobotu prudký vítr, který poškodil divadelní stany. Návštěvníci si vše vynahradili v neděli,
kdy je v Oseku přivítalo krásné slunečné počasí.
A co slavilo největší úspěch? Na to je těžká odpověď, každý si mohl najít to, co ho zajímá.
Uspořádat tak velkou akci znamená mnoho organizačních starostí. S kým pouť připravujete a podílejí se na ní i místní podnikatelé?
Pouť připravuje náš městský úřad. Díky pochopení
Cisterciáckého opatství se může historický řemeslný trh uskutečnit na nádvoří kláštera, což dodává
tržišti nezaměnitelnou atmosféru. Osecká organizace chovatelů připravuje výstavu drobného hospodářského zvířectva doplněného o exoty. V minulém
roce zde vystavovali i chovatelé ze sousedního Saska. Významným partnerem je spolek Krušnohorský
expres, který zajišťuje jízdy historických parních vlaků. Jezdecká společnost Osek na sebe vzala přípravu pouťové zábavy.
Co všechno jste pro své návštěvníky připravili?
Velkým lákadlem je tradiční historické tržiště, kde
jsou stánky s ukázkami tradičních řemesel, prodej
krásných ručně vyráběných předmětů ze dřeva,
kovu, textilu, keramiky, skla a dalších drobných
předmětů. Po oba dny tu bude hlavně nejmenší návštěvníky bavit Divadlo rozmanitostí z Mostu, Docela
velké divadlo z Litvínova, Panoptikum Maxe Fische
a kejklíř Vojtěch Vrtek. Pro děti i dospělé jsou připra-
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štěvována i přespolními?
Naše pětitisícové město navštíví během pouti v průměru 30 000 hostů. Aktivně propagujeme slavnosti
v Ústeckém kraji, ale ze zkušenosti víme, že jsou zde
návštěvníci z celé republiky i ze sousedního Saska.
Slavnosti určitě nejsou jedinou kulturní akcí pořádanou městem Osek. Co chystáte pro občany města a pro turisty v druhé polovině letošního roku?
Pravidelně pořádáme výstavy v městském informačním centru a v klášteře cisterciáků probíhají
prohlídky. V klášterním kostele se pořádají koncerty
vážné hudby a v průběhu prázdnin probíhá v areálu autokempu akce s názvem Osecké léto, což jsou
koncerty folkové a country hudby. Pro občany města
pořádáme zájezdy za kulturou.
Jsou akce podobné osecké pouti pro městskou
pokladnu přínosem, nebo se jedná o ztrátovou
záležitost?
Na takových akcích se nedá vydělat. Příjmem jsou
pronájmy ploch pro stánky a pouťového prostranství. I naše město pociťuje nižší příjmy z daní, proto
jsme připravovali úspornější variantu slavností, konkrétně jsme zvažovali zrušit jízdy historických vlaků
tažených parní lokomotivou a večerní představení na
Klášterním náměstí. Díky podpoře Severočeských
dolů, a.s. Chomutov jsme k tomuto kroku nemuseli
přistoupit a pouť můžeme uskutečnit v plném rozsahu. Z dotace Ústeckého kraje jsme doplnili program
o vystoupení regionálních divadel. Konkrétně se jedná o zmiňované Docela velké divadlo Litvínov, Diva-

dlo rozmanitostí Most, Panoptikum Maxe Fische.
Vnímáte tuto akci i jako propagaci města v rámci
rozvoje cestovního ruchu?
Samozřejmě, návštěvníci slavností se vracejí jako
turisté k návštěvě města či okolí, spokojení hosté se
rádi vracejí do restaurací, kde jim chutnalo.
Čím je město Osek zajímavé pro turisty?
Již jsem se zmínil o prohlídkách cisterciáckého kláštera, který je národní kulturní památkou a jistě stojí
za návštěvu se zasvěceným průvodcem.
Návštěvníci se mohou ubytovat v autokempu v chatičkách, vlastních stanech či přívěsech, případně
v penzionu Horal. V areálu koupaliště je in-line dráha a přírodní sportovní areál pro děti, zajímavá je
naučná stezka s městským a přírodním okruhem,
kde se mohou návštěvníci našeho města seznámit
se zajímavými místy v Oseku i blízkém okolí. Po procházce okolím si hosté mohou odpočinout ve zdejších výborných restauracích Stropník a Horal, svou
kuchyní je vyhlášená restaurace Černý orel.
Osecké slavnosti nejsou jedinou kulturní akcí pořádanou městem Osek. Zájemcům poskytnou aktuální
informace webové stránky www.osek.cz a pracovníci našeho infocentra. (PR)
Děkujeme za rozhovor
Redakce AMB

Po oba dny tu bude hlavně nejmenší návštěvníky bavit Divadlo rozmanitostí z Mostu,
Docela velké divadlo z Litvínova, Panoptikum Maxe Fische a kejklíř Vojtěch Vrtek.

V našich zemích začaly
cesty na poutní místa
upadat po druhé světové
válce.
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Program rozvoje venkova –
dotace pro obce

Podpora investování do infrastruktury obcí je pro
rozvoj mnoha oblastí v České republice doslova
klíčová. Ať se jedná o rozvodné sítě (např. kanalizace, vodovody, čističky odpadních vod), veřejné komunikace a prostranství, či veřejné budovy
zajišťující široké služby nejen pro obyvatele obce
(např. školy, kulturní domy, hřiště, obecní úřady).
Bez obnovy těchto prvků jen stěží dojde k nastartování sociálního a ekonomického rozvoje jakékoli obce. A právě pro malé obce jsou uvolňovány
významné prostředky z evropských fondů. Největší vaší motivací je skutečnost, že obce dostanou
zpět plných 90 % vynaložených peněz.
Vzorový projekt Číhošť
V obci Číhošť, jež leží v okrese Havlíčkův Brod, se
v roce 2007 rozhodli vybudovat místní kanalizaci
s čističkou odpadních vod a zrekonstruovat vodovodní sítě. Proto si zvolili zajištění formou čerpání
dotace. Žádost s projektem, kterou jsme připravili a společně odevzdali, byla úspěšně schválena
a obec tak bude moci čerpat dotaci v hodnotě 11
milionů Kč.
Projekty, které upřednostňujeme (investice formou
výstavby, rekonstrukce a modernizace):
– kanalizace, vodovody, čističky odpadních vod
– místní komunikace, veřejná prostranství, parky
a zeleň
– budovy a plochy pro zajištění široké oblasti
služeb – školství, péče o děti, sociální služby,
kultura, zdravotnictví, obchodní infrastruktura,
sportovní a volnočasové aktivity, samospráva
Dotace jsou určeny pro tyto typy žadatelů:
– obce do 2 000 obyvatel (kanalizace, vodovody,
čističky odpadních vod)
– obce do 500 obyvatel (všechny ostatní investice
- komunikace, prostranství, budovy pro zajištění
služeb, atd.)
Dotace:
90% z částek (ve výši maximálně):
– 5 milionů Kč (zlepšení dopravní a technické
infrastruktury a vzhledu obcí – 20 milionů Kč
u svazku obcí)
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40 milionů Kč (vodovody, kanalizace a ČOV pro
veřejnou potřebu - 60 milionů Kč u svazku obcí)
15 milionů Kč (objekty občanského vybavení
a služeb – 20 milionů Kč u svazku obcí)

Asistenční centrum, a.s.
Společnost Asistenční centrum, a.s. patří k z nejvýznamnějším poradenským firmám v České republice. Již od roku 1996 se úspěšně specializujeme na
problematiku strategického a ekonomického poradenství při získávání dotací, grantů a finanční pomoci pro realizaci různých typů projektů, rozvoj firem,
krajů, obcí, škol a neziskové sféry.
S naší vysokou úspěšností a maximálně osobním
přístupem vám můžeme pomoci při získání peněz
na vaše plánované investice. Chtěli bychom vám
zajistit výhody, které plynou z 90% dotací.
Pokud vás naše nabídka alespoň trochu zaujala,
neváhejte nás kontaktovat v kterékoli naší regionální kanceláři po celé České republice. Jsme připraveni vám odpovědět i na jakékoliv vaše otázky. Pro
čerpání dotace v roce 2009 je třeba mít připravený
projekt k měsíci říjnu 2009. (PI)
Na vaše dotazy vám odpovíme:
Asistenční centrum, a.s.
Sportovní 3302
434 01 MOST
Tel.: 476 105 840
www.asistencnicentrum.cz

RADY A PŘÍLEŽITOSTI

Operační program
Životní prostředí

Příležitost pro vaše ekologické projekty z nejrůznějších oblastí!
Rádi bychom vás oslovili s nabídkou zajištění komplexního servisu v oblasti dotačního poradenství
směřovaného na vaše ekologické projekty až po
samotné vypracování žádosti o finanční podporu,
dodatečné poradenství a servis.
Pro konkrétní představu jsme pro vás připravili ukázky úspěšných projektů z různých oblastí OPŽP:
Čištění odpadních vod
Název projektu: Vybudování čističky odpadních vod
Cílem projektu bylo vybudování čističky odpadních
vod v městysu Libice nad Doubravou, který je součástí CHKO Železné hory a patří mezi aglomerace
pod 2 000 ekvivalentních obyvatel.
Příjemce dotace: městys Libice nad Doubravou, rozpočet: 22 575 tis. Kč, dotace: 17 577 tis. Kč

Nakládání s odpady
Název projektu: Technické středisko města –
objekt II. systém pro separaci odpadů
Cílem projektu byla výstavba objektu technického
střediska se systémem pro sběr a třídění odpadů
(stavebního, kovového a objemného odpadu, uliční
smetky a biologicky rozložitelného odpadu). V rámci projektu byl také pořízen mobilní štěpkovač pro
minimalizaci objemu a lepší využití dřevní hmoty.
Příjemce dotace: město Bobrovice, rozpočet:
13 183 tis. Kč, dotace: 11 864 tis. Kč
I vy můžete zažádat na vaše projekty zaměřené na
sběrné dvory, zařízení na úpravu, třídění a recyklaci
odpadů, systémy pro separaci a svoz odpadů, bioodpadů, rekultivace starých skládek či odstranění starých ekologických zátěží - KDY:
srpen – září 2009

I vy můžete zažádat na vaše projekty zaměřené na
ČOV, kanalizace, úpravny vody, přivaděče a rozvody
pitné vody - KDY:
srpen – září 2009 (pouze obce nad 2 000 ekvivalentních obyvatel)
říjen – listopad 2009 (pouze obce pod 2 000 ekvivalentních obyvatel, výjimku tvoří oblast zlepšování kvality pitné vody, kde mohou žádat i obce nad
2 000 ekvivalentních obyvatel)

Regenerace zeleně
Název projektu: Regenerace městské zeleně
v Nové Roli
Cílem projektu byla obnova přírodě blízké zeleně ve
městě Nová Role, která umožnila existenci ploch relativně nenarušené přírody, a to nejen v zastavěných
částech města, ale i v jeho okrajových částech.
Příjemce podpory: město Nová Role, rozpočet:
7 254 tis. Kč, dotace: 6 529 tis. Kč

Úspory energií
Název projektu: Úsporná energetická opatření pro
objekt Základní školy v Semicích
Cílem projektu byla úspora energií v budově základní školy, které bylo dosaženo vnějším zateplením
obvodové stěny hlavní budovy školy, výměnou oken,
výměnou vchodových dveří a vjezdových vrat.
Příjemce dotace: obec Semice, rozpočet: 3 305 tis.
Kč, dotace: 2 453 tis. Kč

I vy můžete zažádat na vaše projekty zaměřené
na obnovu zeleně v obci, zakládání a obnovu parků, stromořadí, hřbitovů, městských a obecních
lesoparků apod., revitalizaci vodního toku nebo
nádrže - KDY:
říjen - listopad 2009

I vy můžete zažádat na vaše projekty zaměřené na
zateplování budov, ale i na solární systémy, kotle na
biomasu, tepelná čerpadla a další zdroje tepla využívající OZE - KDY:
květen – červen 2009
srpen – září 2009

Rádi se staneme vaší pomocnou rukou při přípravě
ekologických projektů, na jejichž realizaci můžete
získat dotační prostředky až do výše 90 %. (PI)
Za tým Asistenčního centra, a.s.
Lenka Kostlánová – 775 900 744, 476 105 082,
kostlanova@asistencnicentrum.cz
Alena Dubničková – 777 748 233, 476 105 840,
dubnickova@asistencnicentrum.cz
www.asistencnicentrum.cz
AMB červenec 2009
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Za sluncem do Výsluní

Historický význam
města není dosud doceněn, neboť Výsluní patří
mezi nejpozoruhodnější
historické městské
útvary u nás.

Jaký byl historický vývoj od obce Výsluní k městu
Výsluní?
Město Výsluní vzniklo na náhorní krušnohorské
planině. Od 14. století se v jeho okolí dobývaly rudy
obsahující měď, stříbro, olovo a cín. Samotné město
bylo založené v 16. století na čtvercovém půdoryse
s náměstím ve středu. První zmínka se datuje k roku
1547, v roce 1565 se uvádí jako městečko, v roce
1584 se stalo horním městem. Historický význam
není dosud doceněn, neboť Výsluní patří mezi nejpozoruhodnější historické městské útvary u nás.
Nedávno se nám podařilo opět statut města získat
a snažíme se tuto pro nás důležitou skutečnost propagovat.
Pane starosto, kam směřujete svoje aktivity rozvoje města?
Především se snažíme udělat vše pro spokojenost
našich obyvatel a pěkné prostředí. Střed města se
nám již dříve podařilo zvelebit na konci devadesátých let z fondu okresního úřadu za zhruba 5 milionů
korun. Dále se jedná zejména o opravy komunikací,
ale také o celkovou obnovu historického parku, kde
jsme 2. července slavnostně odhalili desku s poděkováním sponzorům, bez kterých by se celá věc
nepodařila. Tímto bych chtěl poděkovat společnosti
Severočeské doly a.s., ČEZ a.s. a také představitelům Ústeckého kraje. Celá investice přijde na 25
– 30 milionů korun. Zaměřili jsme se i na sportovní
dění. Obdrželi jsme dotaci na fotbalové hřiště, kde
jsme nově vybudovali sociální zařízení pro sportovce. Bez tohoto zázemí by nemohla naše fotbalová
jedenáctka hrát soutěžní utkání. Areál také využíváme i k jiným sportovním a společenským akcím,
např. pálení čarodějnic a také pro konání tradiční
svatováclavské pouti, která se bude letos konat 26.
září. Všechny srdečně zveme.
Co se vám ještě s pomocí vašich partnerů podařilo
realizovat?
Vzhledem k počtu místních dětí nemůžeme provozovat školku, neboť stát nám finančně nepomohl.
Místo, kde je možné se postarat o děti našich obyvatel odjíždějících za prací hlavně do Chomutova, jsme
ale nutně potřebovali. Proto jsme se rozhodli z jiných
prostředků vybudovat „dětský útulek“. Severočeské
doly a.s. nám opět finančně pomohly s rekonstrukcí kuchyně a jídelny, vybudovalo se dětské hřiště,
nakoupily se hračky a celkově zlepšilo prostředí
a podmínky pro naše děti.
Při příjezdu do města upoutá každého váš kostel.
V současné době je vidět, že se na něm provádějíopravy. O co konkrétně jde?
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Kostel svatého Václava je takovou naší místní dominantou. Zcela právem přitahuje pozornost lidí svou
výstavností, velikostí, nápadným a nevšedním umístěním přímo nad svahem Krušných hor, takže je
viditelný i z dalekého podhůří. Snad i proto vznikla
pověst o tom, že kostel byl v obci postaven omylem
a měl stát původně v Sonnenbergu ve Vorarlbergu.
Dějiny kostela však tuto pověst vyvracejí. V roce
1997 byla založena nadace s názvem Kostel sv. Václava, která si dala za cíl sehnat dostatek finančních
prostředků a tuto krásnou stavbu zachránit. Kostel
byl v roce 1998 prohlášen za kulturní památku České republiky a o rok později byla díky nadaci zahájena první etapa oprav kostela. Během let proběhlo
několik etap a letos zastřešení kostela měděnou
krytinou, zasklívají se vrchní okna, opravují boční
lodě, klenby. Kostel tak bude již kompletně uzavřen
a bude odolný vůči horským povětrnostním podmínkám. Na opravu kostela jsme uspořádali veřejnou
sbírku formou dárcovské SMS, jejíž text je umístěn
na webových stránkách obce www.mesto-vysluni.cz.
Chtěl bych touto cestou poděkovat společnosti Lesy
ČR, s.p. Hradec Králové, který daroval nadačnímu
fondu cca 250 m3 kulatiny a všem ostatním dárcům.
Bez nich bychom opravy kostela řádově v několika
milionech korun nezvládli.

Poslední dobou dochází na jedné straně k vysidlování horských obcí, zároveň však vzrůstá zájem
o novou výstavbu mimo velká města. Jak je na tom
Výsluní?
Mladí odcházejí za prací, službami, sportem a kulturou do větších měst, ale někteří lidé se z nich zase
stěhují na venkov. Tak to bylo i dříve, trend stěhovat
se do obcí a menších měst má však v poslední době
zvyšující se tendenci. Spousta lidí začíná utíkat do
hor z přelidněných měst. Chtějí se zbavit spěchu
a stresu, hledají klidnou přírodu. Svůj podíl na tom
má zlepšení životního prostředí i změna životního
stylu. My jsme ve Výsluní prodali všech sedm stavebních parcel nabízených k individuální výstavbě, takže zájem stavět ve Výsluní je. Právě je na
náměstí otevírána nová restaurace s provozovnou
zpracovávající masné výrobky. Pořádáme také společné společenské akce, mezi které patří zájezdy
do Městského divadla v Mostě a tradiční Svatováclavská pouť, která letos proběhne 26. září. I to jsou
maličkosti, které ve svém důsledku dokazují, že se
u nás daří rozvíjet vhodné podmínky pro život i drobné podnikání. Proto nemáme strach z toho, že by se
lidé z Výsluní stěhovali někam jinam.
Za rozhovor děkuje Pavel Matějka

Fota: archiv AMB, Werner Klenot

Není tomu tak dávno, co se malá obec, která má
dvě stě čtyřicet obyvatel, stala opět městem. Při
příjezdu do městečka, které se nachází na náhorní
krušnohorské planině nedaleko Chomutova, vás
už z dáli upoutá pohled na místní kostel se zajímavou historií i budoucností. Jak se Výsluní rozvíjí
a co ve městě chystají nového, jsme se ptali starosty města Milana Hladíka.

První kostel ve Výsluní byl dřevěný, postaven
krátce po vzniku obce někdy kolem poloviny
16. století. Dne 27. března 1640 byla obec zapálena Švédy a až na tři chalupy lehla popelem včetně
kostela. K postavení nového kostela došlo až deset
let po skončení třicetileté války v letech 1658-59.
Byl z kamene a jílu. Druhá pohroma postihla kostel
roku 1843, kdy blesk zapálil věž, ta byla ve velmi
špatném stavebním stavu, což znemožnilo hašení
a kostel zcela vyhořel.
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Prokletý hrad
a kostel na kolečkách
Zavřou-li vás na hradě do vězení, nezbývá než se pokusit z něj prchnout. Jestli máte
následkem minulých útěků již místo jedné nohy protézu a zlomíte si navíc při útěku
nohu druhou, nezbývá vám nic jiného než se smířit s osudem. Maximálně můžete místo,
kde se vám tyto příhody staly, proklít. Tak, jak to udělal známý šarlatán a alchymista
Rudolfa II. Edward Kelley s mosteckým hradem Hněvín a královským městem Most.
Ještě jste neviděli ohromný kostel, který měl tu smůlu, že jej postavili přímo nad uhelnou slojí a pak jej jednoduše převezli po kolejích pomalu o kilometr stranou? Na obě
nejznámější historické památky Mostecka, hrad Hněvín a přesunutý děkanský kostel
Nanebevzetí Panny Marie, se můžete přijet kdykoli podívat. Stojí to za to!

Alchymista Edward Kelley
byl vyslovený smolař,
který nakonec proklel
jak Hněvín, tak město
pod ním.

Nově zrekonstruovaný
Hněvín slouží k procházkám a výletům, je zde
provozována stylová
hradní restaurace.

Mostecký hrad Hněvín byl postaven na Zámecké
hoře. Kamenný hrad postavili zřejmě Hrabišicové,
majitelé Mostu, ve 12. století, ale archeologické zbytky hradeb pocházejí již z 9. století. Václav I. vytvořil
z Mostu město královské a z hradu sídlo župana.
Hněvín několikrát změnil majitele. V době třicetileté
války jej lstí dobyli Švédové a na obyvatele Mostu
uvalili veliké pokuty a poplatky. Vinu za své neštěstí kladli Mostečtí hradu, který svým významem vždy
nepřítele přitahoval, proto císař Ferdinand III. povolil
jeho zbourání. Kdysi se zde procházel i legendární
alchymista Edward Kelley, který je veřejnosti známý
z filmu „Císařův pekař a Pekařův císař “. Po pomíjivých úspěších u dvora císaře Václava II. byl nucen
z Prahy utéci. Byl však dopaden a žalářován na hradě Křivoklát, kde si také při pokusu o útěk roztříštil
nohu, která mu byla nahrazena dřevěnou protézou.
Byl posléze uvězněn na zdejším hradě Hněvín, kam
jej následovala i jeho manželka Johana Westonová. Kelleymu byl umožněn pohyb po celém hradě,
měl možnost konat pokusy a v létě roku 1597 zde
dokončil své dílo „Tractus de lapide philosophorum“
(Pojednání o kameni mudrců). Chtěl jím oblomit
císaře, který jej však z vězení nepropustil. Proto se
rozhodl, že uteče podruhé, avšak při útěku si zlomil
zdravou nohu. 1. listopadu 1597 se odhodlal k sebevraždě a ve věku 42 let se otrávil neznámou tekutinou. Traduje se pověst, že před svou smrtí proklel za
příkoří, které zde utrpěl, hrad Hněvín a město Most,
aby zmizely z povrchu země. Možná i díky jeho kletbě
hrad zmizel za několik desítek let a samotné město
o necelých čtyři sta let také.

Fota: Ladislav Šeiner a archiv AMB

Dnes tvoří dominantu hradu vyhlídková věž, v areálu
hradu Hněvín je také umístěna Hvězdárna Dr. Antonína Bečváře, ze které lze pozorovat letní i zimní
oblohu, zatmění Slunce a Měsíce, hvězdy, komety
a ostatní zajímavé úkazy. Hlavním cílem hvězdárny je
umožnění pozorování těchto úkazů na obloze, jejich
fotografování a zpřístupnění všech zajímavých informací široké veřejnosti. Hvězdárna je vhodným a navštěvovaným doplňkem hradních prostorů. Nově zrekonstruovaný Hněvín slouží k procházkám a výletům,
je zde provozována stylová hradní restaurace a na
hradě se lze ubytovat ve stylových apartmánech.
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Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Tato významná památka Mostecka s velice zajímavou historií, která spolu s hradem Hněvín tvoří výraznou dominantu města Most, našla své nové místo
na levém břehu řeky Bíliny, stranou od místa, kde
se rozkládalo bývalé královské město Most. Původně byl mostecký farní kostel raně gotickou bazilikou
postavenou již ve 13. století. Teprve v posledním roce
15. století se stává majetkem města Mostu. V roce
1515 byl velkým požárem farní kostel zničen. Již
o dva roky později byl však položen základní kámen
nového kostela, jehož výstavbou byl pověřen žák
Benedikta Rejta, Jakub Heilmann ze Schweinfurtu.
Jeho zásluhou vyrostl architektonický skvost pozdní
gotiky. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1594,
věž kostela byla dostavěna stavitelem Jiřím Kochem
v roce 1602. Během následujících čtyř staletí proběhla řada dílčích oprav a úprav, které ovlivňovala
nejprve renesance a později barokní sloh. Kostel je
nejvýznamnějším syntetizujícím dílem podunajské,
české a saské pozdně gotické architektury. Vzhled
a hlavně umístění kostela na nové místo nejvíce
ovlivnila až doba 20. století, kdy byl kostel přesunut
na nové místo, zrestaurován a znovu vysvěcen. Po
roce 1989 začal být také více využíván k církevním,
kulturním a společenským účelům. Jeho nejpohnutější, byť velice zajímavou a světově unikátní, akcí byl
jeho přesun.
V roce 1964 padlo státními a politickými orgány
ČSSR definitivní rozhodnutí o likvidaci královského
města Most a okolních přilehlých obcí. Příčinou byla
mocná sloj hnědého uhlí, která se nacházela přímo
pod městem. Vymazání historického města z mapy
bylo zdůvodňováno potřebou vytěžení několika milionů tun velice kvalitního uhlí v rámci socialistické
energetické koncepce tehdejší vlády. Z hlediska ztracených historických hodnot a vystěhování několika
desítek tisíc obyvatel, včetně ekologické devastace
okolí a dalších negativních skutečností, však nemá
tento akt obdoby ani opodstatnění.
Projektová příprava akce byla prací značně náročnou. Přesun kostela, započatý v roce 1975, byl úkolem naprosto ojedinělým a výjimečným ve všech
parametrech:

TURISTIKA

–
–
–
–

délka dráhy přesunu – 841,1 m
průměrná rychlost – 2,16 cm/minutu
váha objektu – 12 000 tun
přesun po pružné dráze s přípustnou deformací
20 cm
– křehkost a subtilnost původní gotické konstrukce
přesun na vzdálenost 841,1 m se značným
sklonem
– přesun po poddolovaném území.
Při transportu byly využity systémy vodovah, elektronicky ovládaných čidel automaticky řízených
hydraulických válců, které udržovaly kostel v naprogramované rychlosti. Pro transportní rovinu byly
povoleny tolerance výchylek v rozmezí 1 mm. Tento
úkol zabezpečoval systém automatického vyrovnávání, který sledoval vertikální polohu zdiva na 41 místech. Mimořádně citlivé snímače byly umístěny i na
dalších místech konstrukce a na vozících, sledováno
bylo celkem 500 míst! Celý kostel popojel o 841,1
metru průměrnou rychlostí 2,8 centimetru za minutu, v pohybu byl 500 hodin a 1 minutu čistého času.
Po přesunu byly upraveny a zrestaurovány sousední
objekty špitálu a kaple Svatého Ducha, včetně úprav
okolí celého areálu, které proběhly hlavně v letech
1978 až 1990 a pokračují prakticky do dnešní doby.
V současné době je kostel Nanebevzetí Panny Marie
přístupný veřejnosti. Mezi ostatními památkami stojí
za zmínku kostelní varhany a renesanční křtitelnice z 16. století. V červnu 1993 byl děkanský kostel
světícím biskupem Josefem Kouklem opět slavnostně vysvěcen. Každoročně se v něm konají vánoční
mše. Je však díky své akustice a specifickému prostředí využíván i k hudebním koncertům a hudebním
nahrávkám. V blízkosti chrámu stojí další památky
zachráněné ze zbořeného královského města. Patří
k nim například i sousoší svatého Jana Nepomuckého s plastikami českých patronů od J. A. Dietze. (PI)

V současné době je kostel
Nanebevzetí Panny Marie
přístupný veřejnosti, zajímavé jsou např. kostelní
varhany a renesanční
křtitelnice z 16. století.

Aktuální informace:
Centrum rozvoje turismu Mostecka, příspěvková
organizace
Radniční 1, 434 69 Most
Tel./fax: +420 476 105 314
Mobil: +420 774 105 314
E-mail: info@imostecko.cz
www.imostecko.cz
Zásluhou Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu,
žáka Benedikta Rejta,
vyrostl v Mostě architektonický skvost pozdní
gotiky.

Text: archiv AMB
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Pomáháme již 15 let
Společnost Severočeské doly Chomutov pomáhá
sociálním, výchovně vzdělávacím, sportovním
a kulturním projektům, které mají podpořit obce
v naší části Ústeckého kraje. Soustřeďujeme se
hlavně na obce a města sousedící s těžebními
lokalitami, kterým pomáháme zejména při obnově
infrastruktury a budování zeleně.
Žijeme s obcemi a městy vedle sebe, někdy dokonce
velice blízko, a potřebujeme vysvětlit lidem z okolí
důsledky naší činnosti na jejich život. Chceme
jim také pomoci při řešení některých praktických
záležitostí a problémů. Severočeské doly Chomutov
po celou dobu své existence jsou vstřícné ke svému okolí, hovoří se zvolenými zastupiteli a nalézají
v dialogu společná a veřejně prospěšná řešení. Princip dobrého sousedství a podpora veřejného života
jsou dva pilíře naší pomoci. Mimo darů, které Severočeské doly Chomutov poskytují z vyprodukovaného zisku, plynou do řady obcí v našem sousedství
významné finanční příspěvky, tak jak určuje horní
právo – jde o úhrady z dobývacího prostoru a za
vytěžený nerost.
Jako ekonomicky silný partner Severočeské doly
poskytují pomoc a vzájemnou spolupráci desítkám
měst a obcí Ústeckého kraje. Během uplynulých
patnácti let získala spolupráce vyšší standard a do
povědomí občanů Chomutovska, Teplicka a Mostecka vešla celá řada úspěšných společných projektů. Šlo hlavně o rozvoj a obnovu infrastruktury
(například dopravní komunikace, veřejné osvětlení
či kanalizace) a o novou zeleň. V případě krizové
potřeby pomáhají Severočeské doly i jinde v kraji – například v roce 2002, po dohodě s krajským
úřadem, poskytly velkorysou finanční pomoc ve výši

Během 15 let naší existence přesáhl objem darů
částku 770 milionů korun.
Vývoj poskytování darů obcím a organizacím v Ústeckém kraji v letech 2004–08 (v tis. Kč)
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dvou milionů městu Terezín pro zmírnění následků
zničující povodně.
Mezi priority ve směřování darů patří oblast vzdělávání, školství a mimoškolní výchovy mládeže. Školy
– od základních přes speciální a zvláštní až po střední – patří tradičně k nejvýznamnějším příjemcům
pomoci. Partnery Severočeských dolů jsou domy
dětí a mládeže – například v Chomutově, Kadani,
Bílině, Duchově či Krupce.
Veřejnost v kraji vnímá Severočeské doly Chomutov
také díky podpoře široké škály kulturních projektů
a akcí. Objem pomoci je rozsáhlý – od záchrany
nebo opravy významných kulturních památek až třeba po podporu pěveckých sborů.
Severočeské doly Chomutov svůj vztah k veřejnosti
v oblasti sportu a tělovýchovy dávají najevo podporou různých sportovních klubů. Jedná se jak o jednorázové příspěvky na jednotlivé akce, tak o systematickou dlouhodobou pomoc.
Rozvoj zdravotnictví, sociálních a charitativních
služeb chápou Severočeské doly Chomutov jako bezprostřední pomoc těm nejpotřebnějším. Celých patnáct let od svého vzniku si je společnost SD Chomutov vědoma významu finanční pomoci zdravotnictví
v Ústeckém kraji. Naprosto průhledným způsobem
byly věnovány značné částky státním zdravotnickým
zařízením v Kadani, Chomutově, Teplicích nebo Ústí
nad Labem.
Severočeské doly jsou důležitým partnerem kraje,
který může s jeho pomocí počítat a nabývat tak na
atraktivnosti nejen pro své obyvatele, ale i pro návštěvníky. (PI)
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110 let

založení první české veřejné knihovny

Město Lom a jedno významné výročí

V Lomu děti malovaly na
zdi, motivem jim byly
knihy a knihovna.

„Město, které nemá knihovnu, jako by nebylo!“
Knihy pro zábavu, ponaučení i pro radost, to je
základní kámen společenství a duchovní potravy
i v současné době, kdy převažuje internet a nepřeberné množství televizních programů. Nic však člověku nemůže nahradit ten pocit, kdy otevře knížku
a pustí příběhy i osudy hrdinů do své duše. Lidská
fantazie nemá žádné omezení. Čtenář se v jednom
okamžiku stává kovbojem, barovým povalečem
anebo králem či spanilou šlechtičnou. Čtení knih je
dobrodružství i edukace. Dobrá kniha nás vtáhne do
svých spletitých scén a povznese paní Fantazii až
na samotný vrchol. Už na základní škole bylo slyšet:
„Řekni mi co čteš a já ti povím, kdo jsi.“ Neexistuje
snad jediná domácnost, kde by nebyly knihy. Němí,
intimní přátelé, vždy po ruce. A to je dobře, protože
bez četby, bez fantazie – se lidé ochuzují o důležitou
součást života – o prožitek.
Čiperná stařenka slaví 110 let
Knihovny byly odjakživa místem setkání nejen knihomilů, ale také kulturními a společenskými centry.
Nejinak je tomu i v Městské knihovně v Lomu. Ta
se v tomto roce dožívá úctyhodného výročí 110 let
od svého založení. Lomská kronika hovoří v zápise
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z 21. května 1899 o založení první české veřejné
knihovny s názvem Čelakovský. Městská knihovna
ve spolupráci s městem Lom připravila k tomuto
výročí řadu akcí, které by mnohá větší města mohla
jen závidět.
Pro širokou veřejnost je zde soutěž z historie knihovny, ale také literární a výtvarné soutěže pro děti.
Odměnou jsou – jak jinak – hodnotné knihy. Zároveň ve spolupráci s učitelkami ZŠ Lom proběhlo
malování na zdi právě s tématem knihy a knihovny.
Knihovna pořádá během roku i další akce se zaměřením na děti a mládež. Pro děti a mládež bude jistě
dobrodružná akce Nocování s Andersenem. Zajímavá jsou divadelní představení, velikonoční a vánoční
setkání i soutěže a také čtrnáctidenní prázdninový
program zaměřený na výlety, pochody, branné hry,
sportovní i turistické akce.
Český pohár do vrchu 2009 - Běh do vrchu Loučná
956
Devátý ročník tradičního závodu běhu do vrchu se
uskutečnil 6. června. Podnik je součástí Českého
poháru do vrchu. Zdařilé slavnostní zahájení podtrhly mažoretky z lomské základní školy pod vedením
paní Ilony Doležalové. Úderem jedenácté hodiny
a výstřelem ze startovací pistole zahájil starosta
města Josef Nétek závod. Trať měřila 8,2 kilometru s převýšením 657 metrů. V jedenácti kategoriích
vyrazilo 44 běžců a 13 bikerů v pěti kategoriích. Nejrychlejší čas v celkovém pořadí mužů měl Jan Titěra
z ASK.SG Jablonec (čas 0:41:35). Ženy se vynikajícími časy také nenechaly zahanbit a Helena Poborská
z PSK Olymp Praha (s časem 0:48:17) vyhrála ve
své kategorii. Netradiční, ale milou novinkou letošní-

Foto: město Lom

Lomská knihovna slaví
110leté výročí.

Je mnoho měst a obcí, která pro své obyvatele
nedělají nic. Pak jsou ty, které se snaží vytvořit
příjemné soudržné prostředí jak pro své občany,
tak i pro návštěvníky. O historii města Lom jsme
již psali v předchozím vydání AMB a hodně pozitivních ohlasů měl i rozhovor se starostou města
Josefem Nétkem. Nyní se na Lom a jeho občanský,
kulturní, sportovní i společenský život podíváme
jinou optikou.

MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE

Tradiční oslavy Dne dětí
proběhly na koupališti
Bomba.

ho závodu byl i turistický pochod ve stopách běžců.
Pochod byl dlouhý 16,4 kilometrů! Po předání cen
vítězům přišel čas i na hodnocení. V jeho průběhu
zaznělo poděkování sponzorům i všem, kteří pomáhali při zabezpečení závodu. Společnosti a firmy jako
Litvínovská uhelná a.s., Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov,
OKMP s.r.o. a Apollo sport významnou měrou přispěly ke zvýšení prestiže závodu. Zvláštní poděkování
patří Městské policii Litvínov.
Bomba dětský den
Dětský den plný zábavy a sluníčka.
V Lomu oslavily děti svůj svátek již v sobotu 23.
května. Dětský den proběhl v areálu koupaliště
Bomba. Členové Divadla V Pytli připravili pro děti
zábavné soutěže, například – balancování s činkami, chůzi po laně, skákání na trampolínách, žonglování s kroužky, miniklouzačku, lov rybiček a mnoho
dalších. Za splnění na děti čekala sladká odměna.
Dalším lákadlem pro děti bylo i několik atrakcí - jízdy na koních, veselé malování na obličej, barevné
česání od kadeřnice, dětské sumo, skákací hrad
a to vše zdarma. Komu to bylo málo, mohl se svézt
na kolotoči či se pohoupat na houpačkách, které tu
letos byly poprvé. Velký zájem byl i o práci Policie
České republiky a Městské policie z Mostu, která si
pro děti i rodiče připravila několik zajímavých ukázek. První byla z výcviku služebních psů, další pak
zásah příslušníka se psem při zadržení podnapilého řidiče nebo dopadení pachatele trestného činu.
Zájmu dětí neušla ani policejní motorka či vystavené
ochranné a obranné pomůcky policie. Nemalému
zájmu se rovněž těšila i hasičská technika SDH Lom
a HZS Litvínov, kterou si mohly děti prohlédnout
a osahat zvenku i zevnitř. Oba hasičské sbory si na
závěr dětského dne připravily pro všechny přítomné
pěknou ukázku zásahu hašení požáru, aby divákům
přiblížily, jak v praxi takový zásah vypadá a co vše to
obnáší. Pití a různé pochutiny bylo možno zakoupit
ve stánku a komu vyhládlo, tak si mohl dát zdarma
v polní kuchyni buřtguláš s chlebem. Letošní dětský den proběhl za slunného počasí, což ocenili jak
organizátoři, tak jistě i rodiče, kteří se s dětmi přišli
pobavit a zpříjemnit si sobotní odpoledne. (PI)

Pro děti pořádáme
divadelní představení,
velikonoční a vánoční
setkání, soutěže a také
čtrnáctidenní prázdninový program.

Text: Ž. Benešová s velkým přispěním J. Riegrové

Běh do vrchu Loučná
956 je součástí Českého
poháru do vrchu.
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Život na zámku
Málokterý návštěvník z nedávné minulosti by
v nově zrekonstruovaném objektu zámku poznal
budovu léčebny dlouhodobě nemocných z druhé
poloviny dvacátého století. Zámek Červený Hrádek
se za posledních několik let stal skutečným centrem kulturního dění v Jirkově a tvoří součást loga
nové jirkovské organizace KVIZ Jirkov p.o. O tom,
co zajímavého najdou návštěvníci za zámeckými
zdmi, jsme si povídali s ředitelem zámku Červený
Hrádek v Jirkově, Mgr. Bedřichem Fryčem.

To je poměrně široký záběr, přináší toto seskupení
nějaké problémy?
Zajistit chod takové organizace znamená zaměstnat
několik desítek lidí, to také bylo smyslem celého
projektu. Provoz turistických cílů, který je vesměs
sezónní, pro nás ale znamená vynakládání prostředků na údržbu po celý rok. Poměrně nákladná
je údržba zámeckého parku a přilehlých prostor. Na
druhou stranu můžeme klientům nabídnout široké
spektrum aktivit.

Nabízíme romantické
víkendy pro 2 osoby
s romantickou večeří,
snídaní na pokoji, večeří
formou fondue, sektem,
ovocnou mísou, prohlídkou zámku i sklepů
a masáží.

Zařízení podobného typu jako je KVIZ Jirkov p.o.
čerpají finance z nejrůznějších projektů a dotací.
Snažíte se dosáhnout na tyto finance a k čemu je
plánujete využít?
V současné době probíhá z prostředků dotačních
titulů rozsáhlá rekonstrukce Kludského vily, do které
se bude v dubnu 2010 stěhovat městská knihovna.
Vzhledem k blízkosti německých hranic se snažíme
o navázání spolupráce s partnery z příhraničních
oblastí Saska. Velmi dobré vztahy máme s trojicí
zámků Augustusburg, Scharfenstein a Lichtenwalde
ležícími na německé straně Krušných hor. Společně jsme připravili projekt dlouhodobé marketingové
kampaně v řádu několika set tisíc eur. Úspěšně se
rozvíjí spolupráce v projektu Dva zámky, jeden tón,
který je zaměřen na oblast klasické hudby. Nejnovější společný projekt je věnovaný postavě „krušnohorského Robina Hooda“ Karl Stülpnera. Daří se nám
získávat dotace na pořádání kulturních akcí.
Nejrůznější kulturní akce se na zámku konají již
několik let, některé jsou u návštěvníků zapsané
jako tradiční. Jakou nabídku akcí přináší letošní
sezóna a o kterých si myslíte, že osloví nejvíce
lidí?
U návštěvníků mají velkou oblibu akce zábavného
charakteru spojené s gastronomií, k těmto akcím
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Původní hrad Borek byl založen
krátce před rokem 1415 rodem
Kraa. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a Kopist katolík
a odpůrce revolty, byl hrad Borek
roku 1421 dobyt husity a vypálen.
Hrad byl dokonce na čas opěrným
bodem samotných husitů, ti jej
pak znovu obléhali i v letech 1432
a 1433 (opět byl dobyt). Ve 20.
letech 15. stol. byl opravován, nově
pokryt a jeho fasáda byla červeně
natřena. Tehdy získal i nové jméno
- Červený Hrádek.

patří Mistrovství ČR ve vařené svíčkové, Moravský
den nebo v loňském roce velmi úspěšný Balkánský
den. Již tradiční akcí jsou oblíbené Zámecké slavnosti a pak nejstarší jirkovská akce Hornická pouť,
pořádaná v centru města. Tu každoročně navštíví
několik tisíc lidí. Největším lákadlem pouťového
programu je bezesporu vystoupení populárních zpěváků a hudebních skupin. Venkovní prostory zámku
jsou mimo jiné vhodné k pořádání open air divadelních představení. Po loňském úspěchu představení
Růže pro Algernon se v srpnu na zámek vrátí divadelní spolek Kašpar, tentokrát s představením Hamlet. V Rytířském sále se pravidelně konají koncerty
z pásma Dva zámky, jeden tón. Akce pro děti pořádá v prostorách a okolí zámku Dům dětí a mládeže
Paraplíčko.
Vlivem hospodářské krize klesá počet turistů navštěvujících Českou republiku. Ubytovací zařízení,
památky a jiné instituce se proto snaží oslovit
tuzemské turisty a přimět je tak k dovolené v České republice. Co můžete nabídnout turistům ve
vašem zařízení?

Foto: KVIZ Jirkov p.o.

Zámek Červený Hrádek se
za posledních několik let
stal skutečným centrem
kulturního dění v Jirkově.

První otázka se přímo nabízí. Co je a co zahrnuje
KVIZ Jirkov p.o.?
Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace, vznikla před třemi lety jako
zařízení spravující hlavní turistické aktivity města Jirkova - zámek Červený Hrádek, Městskou věž
a Městské historické sklepy. Všechny jmenované
pamětihodnosti byly v posledních letech zrekonstruovány za použití finančních prostředků města Jirkova
a jiných dotačních titulů. Dále je součástí organizace
informační centrum a městská knihovna. Přímo na
zámku Červený Hrádek je restaurace, vinárna, hotel
a sídlí zde vzdělávací středisko a regionální centrum
cestovního ruchu.
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Především můžeme nabídnout pobyt v unikátním historickém objektu pro jednotlivce i skupiny. Zámecká
restaurace, vinárna i oranžerie jsou vhodným místem nejen pro soukromé akce, ale i pro akce skupinového a firemního charakteru. Pro letošní prázdniny jsme společně s městem Jirkov a s dalšími
provozovateli ubytovacích zařízení v Jirkově vytvořili
Kartu hosta. Jde o inkluzivní kartu, která poskytuje každému klientovi ubytovanému v našem městě
řadu slev a výhod. Pro návštěvníky je tak připravená poměrně široká nabídka jak trávit v naší lokalitě
volný čas. Kromě slevy na prohlídku zámku a podzemí se držitelé karty zdarma podívají do Městské
věže. Dále mohou využít slevu na projížďku loďkou
po zámeckém rybníce, nebo si zdarma užít hodinu
bowlingu, kulečníku a tenisu. Pro děti je připravená
trampolína a sleva na nealkoholické nápoje.
Pro milovníky památek a zajímavostí je připravený
leták Malý a Velký okruh s mapkou a vysvětlivkami,
podle mapy se návštěvníci snadno dostanou k zajímavým místům ve městě i v jeho bezprostředním
okolí. Zájem je i o pobytové balíčky.
Zmínil jste pobytové balíčky, co si pod tím může
zájemce o ubytování na zámku Červený Hrádek
představit?
Pobytovými balíčky se snažíme oslovit konkrétní
skupiny klientů. Chceme, aby se u nás klienti cítili
jako výjimeční hosté, proto balíčky zahrnují běžně
nedostupné služby. V nabídce máme Romantické
víkendy pro 2 osoby s romantickou večeří, snídaní
na pokoji, večeří formou fondue, sektem, ovocnou
mísou, prohlídkou zámku i sklepů a masáží. Sportovně založeným klientům bude spíše vyhovovat
Relaxační pobyt v délce 5 nocí s polopenzí a volným
výběrem aktivit z oblasti sportu a turistiky, každý
klient obdrží i sadu cyklomap. Nezapomněli jsme
ani na rodiny s dětmi, pro ně je připravený Rodinný
víkend s dárkem pro malé hosty, středověkou večeří,
návštěvou Podkrušnohorského zooparku, minigolfem a výletem celé rodiny na kolech, která jim samozřejmě zapůjčíme. Není problém sestavit balíček tak
zvaně „na míru“, kdy dárce poukazu pouze stanoví
cenu balíčku a obdarovaný si sám vybere, jak na
zámku a v jeho okolí stráví čas.

Na zámku Červený Hrádek
je restaurace, vinárna,
hotel a sídlí zde
vzdělávací středisko
a regionální centrum
cestovního ruchu.

Venkovní prostory zámku
jsou mimo jiné vhodné
k pořádání open air divadelních představení.

by je vhodné uspořádat hostinu v rytířském sále,
kam se bez problémů vejde přes sto hostů. Nově
nabízíme netradiční středověkou svatební hostinu
v zámecké vinárně.
Poděkovali jsme za rozhovor a popřáli Červenému
Hrádku hodně spokojených návštěvníků.
Text: Redakce AMB a KVIZ Jirkov p.o.

Na webových stránkách KVIZu je zmínka o svatebních obřadech na zámku. Dnes mají snoubenci
rádi odlišnost, chtějí, aby byla jejich svatba nezapomenutelná nejen pro ně, ale i pro svatební hosty. Nabízíte nějaká exkluzivní doplnění svatebních
obřadů?
Ano, v prostorách zámku je možné uspořádat církevní i světské obřady. Místy určenými k obřadu
je zámecká kaple a rytířský sál. Při vstupu do sálu
jsou svatebčané doprovázeni hrou na flétny, obřad
je doplněn zpěvem a hrou na klavír. Není problém
uspořádat obřad na nádvoří nebo v zámeckém
parku. Jsme schopni zajistit večerní obřad při svitu
loučí, fotografa, fotografování snoubenců v loďce při
projížďce na zámeckém rybníku, jízdu v historickém
kočáře nebo speciální květinovou výzdobu. Naším
cílem je naprostá spokojenost snoubenců. Vzhledem k tomu, že v objektu zámku najdeme restauraci, vinárnu a oranžerii, nabízíme novomanželům
i uspořádání svatební hostiny. Při výběru formy hostiny mají snoubenci opravdu volnou ruku. Hostiny se
pořádají jak klasické v zámecké restauraci, tak formou rautu, garden party, barbecue. Pro velké svat-
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Když se řekne koupelna

Jsou jména lidí a firem, která si každý ve svém okolí zapamatuje. Po sametové revoluci se pustili do
podnikání v seriózních oborech, u kterých vydrželi
dodneška. Mezi zakladatele ryze rodinných podniků patří i Milan Šujan z Mostu, jehož jméno je
spjato se sortimentem obklady – dlažby – koupelny. Jak se podniká v obklíčení různých Baumaxů,
OBI a konkurence, jsme si povídali právě s ním.
Jak a kdy jsi s podnikáním začínal?
Asi tak jako každý – v garáži u rodinného domku.
Změnila se doba, změnily se ceny, sortiment. Co
dnes „letí“?
Od Eriky a Kůže už uplynulo opravdu spoustu
„dlaždiček“ a dnes si může vybrat opravdu každý.
A co je dnes v módě? V obkladech motýlci, květiny,
pestrobarevnost. V sociálních zařízeních bezbariérové, vzdušné přístupy a odpady řešené přímým odtokem do dlažby.

V čem se liší Šujan od supermarketů?
Nabízíme ověřenou kvalitu, odborně proškolený personál a v neposlední řadě v našem koupelnovém
studiu i praktické ukázky toho, jak to může u vás
doma vypadat...
Jak se kupují dražší věci v dnešní době tolik omílané krize?
Opět je to o tom, že vybavení svojí koupelny si určuje
zákazník. U nás najdete zboží od levného segmentu až po nadstandardy.To neplatí jen o obkladech
a dlažbách, ale i o vanách vodovodních bateriích,
koupelnovém nábytku, sanitární keramice, doplňcích apod.
Za kolik se dá pořídit nejlevnější a naopak nejdražší koupelna?
Když se podíváte na naše stránky www.sujan.cz , uvidíte současnou akci, kdy je možné pořídit kompletní
vybavení koupelny za 30 000 Kč. Umíme uspokojit
prakticky každého zákazníka. Záleží jen na jeho vkusu, fantazii a stavu jeho peněženky či konta.

Foto: Martin Špoula

Koupelnu milují
nejvíce ženy, je pro ně
útočištěm a téměř
posvátným místem.
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Česká ul. 843, 434 01 Most
telefon: 476 127 171, fax: 476 127 070
www.sujan.cz

Udržet se na trhu znamená vymýšlet nové věci,
které ostatní nemají.

Existuje nějaký standardní recept jak změnit
panelákové umakartové jádro ve slušné bydlení?
Všem zájemcům doporučujeme řešit tento problém
komplexně – vybourat vše staré a nahradit moderními materiály. Na umakart se nové dlaždičky prostě
nelepí a nehodí.
Myslím si, že na vybavení koupelen si více potrpí
ženy než muži. Nebo při nákupu u vás rozhodují ti,
kdo „drží doma kasu“?
Platí varianta B.
Prodáváte pouze materiál nebo zákazníkům nabízíte další montážní nebo poradenské služby?
Samozřejmě umíme zákazníkovi nakreslit nejen
jeho novou koupelnu, ale i chodbu, sociální zařízení
nebo bazén v programu 3D. Pak si umí představit
nový vzhled, rozmístění i funkčnost svého bytu nebo
chalupy. Montážní práce všeho, co prodáváme,
zajišťuje naše dceřiná společnost.

Češi jsou národem kutilů. Prodáváte i doplňkový
sortiment k tomu, aby si mohl nějaký šikula zrekonstruovat byt sám?
Kromě jiného prodáváme kompletní stavební chemické materiály Ceresit.
Říká se, že „Kovářova kobyla chodí bosa“. Jakou
máte doma koupelnu vy?
V našem případě toto přísloví neplatí. Nicméně
– přijďte se podívat!
Co chystáte nového, abyste uspěli v dnešní době?
Sledujeme nové trendy nejen u nás, ale i ve světě
a stále vymýšlíme čím zákazníky překvapit. Vše je
hlavně o širokém sortimentu, který hned tak nikde
nenajdete! (PI)
Děkujeme za rozhovor
Redakce AMB
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VZDĚLÁVÁNÍ

Diplomaté a muži zákona
vyškoleni v Ústeckém kraji? Proč ne!

Ing. Vladimíra Ilievová

Škola všem svým
přijatým žákům
nakoupila netbooky,
které jim zůstanou nejen
po dobu studia.

V Ústeckém kraji už před lety vznikla koncepce
takzvaných páteřních škol a nejenom, že školy nerostou jako houby po dešti, ale naopak se
ruší a slučují. Vás napadlo něco zcela opačného
– založit novou školu. Kde se takový nápad vzal?
Pokud si správně přetlumočím vaši otázku, možná
se spíše ptáte, s jakou „drzostí“ vstupuji v současné
době na trh, kde je konkurence soukromých škol, ale
i státních škol, že...? Proč vlastně otevírám školu?
Možná, že moje odpověď bude naprosto drzá, ale
pro mě přirozená: Protože chci vzdělávat a protože si
myslím, že jestliže budeme mít vzdělanou populaci,
tak od ní můžeme také něco očekávat. Já vím, že to
zní jako klišé, že tohle jsem nevymyslela já. To bylo
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řečeno mnohokrát mnoha moudrými lidmi. Investice
do vzdělání je to základní a bohužel je pravdou, že se
to v současné společnosti raději neříká nahlas. Děti
potřebují pochopit, že všechno jim mohou v životě
vzít, absolutně všechno. Ale co má člověk v hlavě
- vzdělání, morálku, nějaké vlastenectví, onu společenskou kulturu - mu nikdo nevezme. Jako učitelka,
která vzdělává 25 let, jsem přesvědčena o tom, co
říkal už Darwin a řada filozofů: jsou hodnoty v životě,
které se prostě nemění ani v 21. století.
Váš zúčastněný postoj ocení určitě především řada
rodičů. Svoje poslání jste ale mohla dál vykonávat
jako učitelka existujících škol. Pokud vím, tak
o vás je zájem na několika školách - i vysokých…
Je pravda, že jsou v Mostě střední školy, v kterých
jsem pracovala, některým jsem pomáhala vzniknout,
ředitelovala jsem tam. Přesto si myslím, že máme-li
se bavit o rozšíření nabídky, nevidím důvod, proč by
tady nemohla vzniknout další vzdělávací organizace. Když ve městě vznikne jedno pekařství navíc,
nikdo se neptá, proč. Je pravda, že žijeme v době,
kdy to pekařství nemusí přežít, ale na druhou stranu
může jeho majitel ukázat světu, že umí stejně dobře
prodávat štrúdl a vyprodukovat ho v konkurenčním
boji ještě kvalitněji. A mně jde o kvalitu vzdělávání.
Ano, hovoří se o krizi, ale já si myslím své. Slovy svého studenta: „Nazýval bych to lehkou chřipkou, za
kterou se všichni kryjí a říkají tomu krize“. Věřím, že
se za pár let otočíme zpátky a řekneme si: I v tomto
období se podařilo založit školu, i když bolestně.
Vsadila jste v nabídce oborů na jistotu, nebo se
chcete odlišovat? Na svých webových stránkách
www.ssdvs.cz představujete tři obory a některé
svým obsahem vyvolávají otázky. Někdo by se mohl
ptát, proč jste v oboru Veřejnosprávní činnost zvo-

Diplomaté a muži zákona

Nová vzdělávací instituce
nabízí obory: Bezpečnostně-právní ochrana, Veřejná správa se zaměřením
na diplomacii a public
relations a Ekonomika
a podnikání.

Možná je to riskantní podnik. Má ale myšlenku
a odhodlání svého tvůrce. Ekonomka a pedagožka
Ing. Vladimíra Ilievová v době, kdy se skloňuje termín „krize“ a školy si přetahují žáky, otevřela novou
střední školu v Mostě. Reklamu nepotřebuje, má
přeplněno ještě před začátkem prvního školního
roku. Jakou tajemnou sílu v sobě asi skrývá tato
žena a škola, kterou pojmenovala Střední škola
diplomacie a veřejné správy? Pod zastřešujícím
názvem školy se pochopitelně neskrývají pouze
vzdělávací možnosti nastíněné v titulku článku. Je
ale pravda, že „bonbónky“ v podobě předmětů jako
je diplomatický protokol, public relations, gender
studies nebo možnost výuky japonského jazyka
dělají ze standardních oborů, jako je veřejná správa nebo ekonomika a podnikání, něco víc. A to
speciálně Ústecký kraj v oblasti vzdělávání potřebuje, jak naznačují nelichotivé statistiky. Otázku,
kdo takové speciální předměty bude v Mostě učit,
také (kupodivu) ředitelka vyřešila. V její vzdělávací
instituci tak bude mimo jiné učit i bývalý policejní
ředitel, jak prozradila v rozhovoru.

VZDĚLÁVÁNÍ

lili specializaci na diplomacii, která se objevuje už
v názvu školy…
Co se týče názvu, tak „Střední škola diplomacie
a veřejné správy“ zní poutavě, i když u nás budou
studovat třeba i policisté. Je pravdou, že někteří mohli pojmout vznik školy jen na základě názvu
a řekli si: Diplomacie v Mostě? Co ona tady zamýšlí?
Myslí si, že v Mostě bude produkovat diplomaty? Já
bych možná odpověděla i na tuto otázku: Proč ne?
Proč se mají školit diplomaté v Praze, ve Varech,
v Moskvě, v Berlíně, v Sofii. Na jednu stranu - jsem
hrdá na Most a rýpalové by si měli uvědomit, že
jsem opravdu tuto školu mohla nabídnout Praze,
Plzni a nebyl to vůbec problém. Ale jsem Mosťák
a tak jako jsem Čech-vlastenec, tak k Mostu mám
pozitivní vztah. Přestože název školy je jistě výjimečný slovem „diplomacie“, na škole jsou tři obory.
Jak jste je vybírala?
Snažila jsem se respektovat i konkurenční školy.
Jsem ekonom, logicky tíhnu k ekonomickým oborům. Mám studenty, kteří absolvovali vysoké školy,
jsou z nich úžasní vzdělaní lidé. Jako ekonom jsem
prostě srdeční záležitostí zůstala u oboru Ekonomika a podnikání. Ale chci v něm nabídnout více. Je
zapotřebí mladé lidi vzdělávat takovým tempem,
aby vzdělání a informace dokázaly kopírovat aktuální potřeby společnosti. Jestliže jim dnes chci nabídnout nějakou obchodní dovednost, burzy, nějaké
nadstandardy v oblasti praxe v pojišťovnách, bankovnictví, tak vím, že co je nyní novinkou, bude ve
čtvrtém ročníku - až budou maturovat - zastaralou
záležitostí. Proto už nyní je potřeba sledovat, co
trh bude žádat, aby se studenti dokázali prakticky
v nové situaci uplatnit.
To byla ekonomika, ale netradiční specializace
„zaměření na diplomacii a public relations“, která
vyvolala zájem, je u Veřejnosprávní činnosti…
Diplomacie a public realations jsou obory, ke kterým
by si střední školy měly trošičku čichnout. K „pí ár“
proto, aby věděly, co to vlastně je „public relations“ ,
protože všichni o tom hovoří, ale ani řada dospěláků
netuší, co se skrývá pod dvěma písmenky PR. Jinak
obecně obor veřejná správa je obor, kde můžeme
děti zasvětit do oblasti správního vědomí. Tady
v Mostě jedna konkurenční škola je. Myslím si ale,
že právního vzdělání není tolik. Obor nabízí i určitou
společenskou kulturu, nabídne právě i diplomatický
protokol, mezinárodní vztahy. Pro mě jsou důležité
dvě roviny: Buď naši studenti skončí maturitní
zkouškou a budou platní pro společnost. Přála bych
si, aby studenti chápali, že si zvyšují krédo, zvyšují si
„rating vlastní osoby“. V druhé rovině bych samozřejmě chtěla, aby rozvíjeli svoje vzdělání dál.
Pojďme ke třetímu oboru, díky kterému by prý
i řada dospělých ráda zněkolikanásobila kapacitu
osob, které můžete přijmout a který vás také přivedl k myšlence dálkového studia, je to pravda?
Jde o Bezpečnostně-právní činnost, což je obor,
který je v našem podání v Mostě velmi konkurenceschopný. Mimo jiné umožní přípravu těm, kteří
chtějí pracovat v některé z ozbrojených složek nebo
pro městskou policii, případně si otevřít soukromou
bezpečnostní agenturu. V dnešní době by tento obor
mohl být podmínkou pro udělení koncesních listin
při podnikání v těchto oblastech. Ze všech našich
oborů byl právě o tento největší zájem.

Fakt, že jste musela podle legislativních pravidel
nad rámec stoprocentní kapacity školy nepřijmout
dvě třetiny zájemců, určitě dokládá ohlasy veřejnosti. Nebyl ale problém na takto marketingově
promyšlené studijní obory sehnat dostatečně kvalitní pedagogický sbor?
Vůbec ne, naopak! O práci na této škole je totiž
obrovský zájem. Mám tamhle asi 120 životopisů
(ukazuje do přihrádky vedle sebe na šanon, kde
je nápis „Pracovní nabídky“) a uskutečnilo se 120
pohovorů, mnohdy s opravdovými kapacitami a jmény lidí, kteří nejsou v tomto regionu neznámí. Práce
manažera spočívá v umění vybrat si kvalitní tým lidí
a nastavit kritéria, co je pro mě v současné době
kvalitní tým lidí. Mám tu řadu mladých lidí, kterým
jsem dala šanci vedle zkušených dlouholetých pedagogů. Kladla jsem důraz na odbornost, pedagogickou způsobilost, ale také na „přidanou hodnotu“.
Lépe a výstižněji bych to nazvala image konkrétního
kantora. Řadu z nich považuji za osobnosti. Například plukovníka Václava Jakubíka, dřívějšího ředitele mostecké policie - je charizmatickou záštitou školy pro bezpečnostně-právní obor. Kromě toho se mi
začali ozývat lidé, kteří mají i několik vysokých škol
a dokáží pojmout zcela jiné, širší pole působnosti třeba gender studium nebo výuka japonštiny, mediální kultura... Vznikla určitá nová myšlenka a zdejší
trh práce na novou myšlenku slyší.
Vy teprve začínáte, přesto si dovolím otázku, zda
už nyní máte i nějaké další plány do budoucna?
Jsem ekonom, učím ekonomii a marketing. V teorii,
kterou vykládám, musím také věřit! Každý ekonom
ví, že když je na začátku a něco vzniká, tak už v ten
moment musí mít přesně danou koncepci. To znamená - nějaká fáze expanze, stagnace, recese, toho
všeho jsem si naprosto vědomá, že přijde, protože
na trhu vydrží jenom ten nejlepší, nejsilnější. Já jsem
někde na začátku, jdu do expanze, budu možná
někde na vrcholu, ale už teď vím, že ten vrchol bude
potřebovat velkou sílu ustát. Tato škola samozřejmě
má koncepci. Co dělám dnes, je už dávno minulost.
Takže - v současné době už plánujeme otevřít dálkové studium. O distanční formu studia stojím jednak v oblasti ekonomiky a podnikání. Zde v Mostě
je totiž řada dospěláků, kteří si neukončili maturitu
a tento obor pro ně může být nejschůdnější. V oblasti bezpečnostně-právní činnosti jsme zaznamenali
obrovský zájem ze strany mostecké městské policie.
Několik strážníků v souvislosti se změnou služebního zákona čeká, aby si mohli dodělat maturitní
zkoušku.

Do prvních ročníků se
hlásilo 285 dětí. Dvě
třetiny nemohla škola
kvůli legislativním
limitům přijmout.

Na škole učí ostřílení
učitelé i osobnosti
a odborníci z praxe,
například plukovník
Václav Jakubík.

Vidím, že jako ekonomka umíte flexibilně reagovat
na potřeby trhu. Jste ve všem tak otevřená?
To ale není vše! Další koncepční záležitost, která
přichází v úvahu, jsou rozsáhlé možnosti různých
seminářů, debatních klubů. Chci, aby škola byla otevřená veřejnosti a aby se i ostatní lidé – nejenom
žáci - do školy naučili chodit... No a pokud by zájem
byl, pokusili bychom se o bakalářskou formu studia.
To bych ale nechala na horizont dvou až tří let. Teď
bych ráda školu rozpohybovala, ať si najde své místo, své silné a slabé stránky a ať na těch slabých
stránkách zapracuje.
Text a foto: Lucie Bartoš
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Pravda - luxusní zboží

Jan Hus
1369 - 1415

Jan Hus zemřel pro pravdu, kterou neodvolal,
kdysi i dnes se s ní však
nakládá všelijak.

V dnešním přemedializovaném světě nezbývá,
než se řídit intuicí.

Jaký je rozdíl mezi pravdou Jana Husa, pravdou
o iráckém tažení nebo
pravdou, kterou razil
král Filip, král Francie?

Husův odkaz je, stejně
jako odkaz Jana Palacha
nebo Jeronýma Pražského, symbolem odvahy,
důslednosti a pevného
charakteru.

6. července 1415 byl v jihoněmecké Kostnici
upálen Jan Hus (nar. 1371). Myslitel, kněz, učitel
a reformátor. V čase smrti mu bylo 44 let. Zemřel
za pravdu, kterou hlásal a ani na hranici smrti ji
neodvolal. Člověk si může říct: „Už je to dávno.“
Jenže! Jednadvacáté století přináší takové informační technologie, které jsou schopny přenést
obraz i zvuk prakticky ihned. Trh s informacemi
je legitimní stejně jako trh se zeleninou, naftou či
rybami. S jedním podstatným rozdílem: při nákupu
okurky, knedlíku či melounu má kupující možnost
provést vizuální, hmatovou, chuťovou i čichovou
kontrolu. U informací proudícími dnes a denně
mediálními veletoky o tyto důležité rozpoznávací
schopnosti však přichází.
A tak nám – koncovým uživatelům a spotřebitelům rozličných „pravd“ - nezbývá, než místo čichu
zapojit intuici, namísto hmatu pořádně vygenerovat
intelekt a znalosti a namísto chuti aktivovat zdravý
rozum. I přesto může být výsledek snažení relativní
a servírovaná „pravda“ se v prostoru a v čase leckdy stává fabulací, lží či holým nesmyslem. Deformace pravdy je nyní „in“. A na příkladě Mistra Jana
vidíme, že se nejedná jen o problém dneška. Lhát
a krást se prostě vyplácelo a zjevně vyplácí v každé
době. Jinak by jen těžko mohlo docházet k morbiditám, jež s úžasem konzumujeme den po dni – až
by jeden brečel. Příklad mezinárodní lži: V Iráku má
Saddám Husain obrovské množství chemických
a bakteriálních zbraní – hrrr na ně! Skutečnost: Ani
po zevrubném překopání pouště, satelitním, laserovým a rentgenovým průzkumem nebyla předchozí
„pravda“ potvrzena – hledalo se v Basře, Mosulu,
a dokonce i na březích řek Eufrat a Tigris ani ťuk.
Příklad lži domácí: Hospodářská krize se ČR nedotkne – národe, buď v klidu. Pravda: Vlivem celosvětové krize, záhy po předchozím výroku, strmě
stoupla míra nezaměstnanosti a deficit státního rozpočtu dosahuje obludných rozměrů. Nakonec další
příklad historických lží: Chamtivý a zadlužený Filip,
král Francie, obvinil Templáře z kacířství. Zničil Řád,
velmistra nechal popravit a ukradl bohatým rytířům
veškerý majetek. Pravda: Teprve později se ukázalo,
že účelovou lží se chtěl Filip zbavit svých dluhů. Což
se mu následně i podařilo.
Pravda je bezesporu luxusní artikl. Je beranidlem,
zbraní i prostředkem k realistickému úsudku. Dějiny
ukazují, jak důležité je pravdu ctít, prosazovat a bránit. Protože na základě lži pak odvozujeme nesprávný úsudek a špatný, nepravdivý úsudek, může stát
nejen hodně peněz, ale i zdraví jednotlivců a skupin.
Ostatně vídáme to čitelně na naší domácí politické scéně. Mistr Jan Hus za svou pravdu položil to
nejcennější, svůj život. Stal se symbolem odvahy,
důslednosti a pevného charakteru. České země
mají ve své historii mnoho velikánů doby, ale M. J.
H. všechny převyšuje. Husův odkaz by mohl být pro
nastupující generace stejně aktuální, jako byl pro
Jana Palacha nebo Jeronýma Pražského. Ať si to
připustíme, či nikoli – jisté paralely nás provázejí od
nepaměti.
Text: Lubomír Šlapka
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STAROSTI STAROSTŮ

Malé obce vymírají – řešení?
Odvaha a soudržnost!
Všude na západ od našich hranic jsou vesnice
a obce hýčkané a podporované. Jsou totiž rodinným stříbrem. Jsou otiskem kultury národa. Jsou
odrazem nadhledu, vyspělosti a zralosti elit.
Pohlédnete-li k loukám, lesům a hájům u nás, citlivou duši zamrazí. Díky diskriminačnímu daňovému
přerozdělování se obce a vísky vylidňují. Ať už je
u kormidla ta či ona vláda – ne a ne s problémem
hnout. Černé díry v podobě velkých měst, která spotřebovávají obrovské finanční prostředky, často na
megalomanské, egoistické projekty, jsou bezedné.
Křiklavým příkladem je Praha a její pokus o uspořádání olympijských her. Promrhaných více jak sedmdesát miliónů korun, které byly vniveč vyhozeny
oknem z kapes daňových poplatníků jen pro to, aby
se vůbec nastartovala diskuse o tomto pochybném
projektu. To je nedobrý příklad nejen o selhání odpovědných politiků, ale i o selhání zdravého rozumu.
Kolika obcím zmítajícím se v nedostatečné dopravní
obslužnosti, zastaralé infrastruktuře a faktické chudobě by tyto miliony pomohly, netřeba připomínat.

ku stavby. Bohužel se jedná spíše o solitérní díla,
jejichž nadčasovost i energetickou nenáročnost fakticky ocení až další generace.
Lidem na vesnici se žije hůř a dráž než lidem ve větších sídlech. Zoufalé snahy starostů obcí o změnu
doposud nevyslyšela žádná vláda. Zřejmě také proto, že na vesnicích nežijí…
Text: PALUBA

Co s tím? Spravedlivější daňové přerozdělování by
výrazně napomohlo restartovat upadající venkov na
straně jedné a městským obyvatelům by přineslo
efekt v podobě dostupných folklorních, historických
a přírodních produktů na straně druhé. To není málo
v době, kdy se s takovým důrazem hovoří o globálním oteplování a zhoršujícím se životním prostředí.
Venkov a s ním navazující aktivity mají přímý vliv na
zdraví lidu. Vesnice a města jsou spojené nádoby.
Důležitá je citlivá urbanizace měst, ale stejně důležitá je i ochrana krajiny a menších sídel. Propracovaný
systém solidarity a vyváženosti přerozdělování veřejných prostředků, který by dal šanci vesnicím a dalším malým sídlům, je však v nedohlednu.

Hovoříme-li o obcích, tak řeč rozhodně není o satelitních paskvilech, které jako nádory hyzdí přírodu
a negují tradiční venkov. Převážně kýčovité stavby
bez stylu a fantazie obehnané „hřbitovními“ ploty
s množstvím schematicky vysazovaných tújí a s křiklavými fasádami ala meruňka, broskev, brčál nebo
citron. To přece není venkov. To nejsou historická
sídla zasazená citlivě a účelně v krajině. Opakem
nepěkných satelitů jsou tzv. pasivní domy, většinou
s unikátním architektonickým řešením a skvělým
zasazením do krajiny. Použití přírodních materiálů
podtrhuje jak funkcionalitu, tak i estetickou strán-

Malé obce vymírají

Foto: archiv AMB

Odvaha a soudržnost: zamyslíme-li se nad řešením, lidé na venkově by potřebovali větší odvahu
opřenou o soudržnost. Svaz měst a obcí – při vší
úctě, nedisponuje ani jedním. Odvahu k důraznému
prosazování oprávněných požadavků skomírajícího
venkova musí mít především starostové a zastupitelstva diskriminovaných obcí. Jenomže, jak docílit
oné soudržnosti, která končí přesně tam, kde začíná
katastr obce jiné?
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POLEMIKA

Braň se, moudrá přírodo!

Větrné elektrárny
– přínos pro
ekonomiku a životní
prostředí, nebo jen
byznys?

32

Vše je dnes bohužel podřízeno jedinému cíli – penězům, z nichž profituje jen velice úzká skupina podnikatelské lobby, podporovaná „koncepcemi“ různě složených vládních koalic v různých časových
volebních obdobích. Z těchto důvodů žádná koncepce rozvoje energetiky, ani ochrany přírody, tedy
v oblastech, které spolu úzce souvisejí, neexistuje,
neboť logicky ani existovat nemůže. Ne vše, co se
schovává za pojmy ekologie a ekonomická výhodnost opravdu šetří přírodu a přináší prosperitu. Po
hlubším zkoumání lze však jednoduše zjistit, že ani
v tomto případě není vše zlato, co se třpytí. Energie
z tzv. obnovitelných zdrojů je až třicetkrát dražší než
ta, která se vyrábí ve starých i nových blocích tepelných a jaderných elektráren. Přispívá k tomu vysoká
energetická náročnost zpracování například oceli
pro výrobu větrníků, jak se dnes přezdívá větrným
elektrárnám, nebo křemíkových desek používaných
v případě fotovoltaických čili solárních elektráren.
Malá účinnost, závislost na proudění větru a sluneč-
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ním svitu, destabilizace energetické sítě, prašnost
a náročná logistika provázející spalování biomasy,
nedokonalá legislativa, korupce a státem garantované neuvěřitelně vysoké výkupní ceny elektřiny
a zelené bonusy – to jsou jen některá negativa,
která projekty zneužívání matky přírody pro potřeby
lidí doprovázejí. Lidí, kteří jsou s vidinou hromady
zlaťáků schopni postavit cokoli prakticky kdekoli,
za obytnými domy a na poslední nedotčené horské
louce jenom proto, že to tady přece jenom trochu víc
fouká, svítí slunce a k rozvodné síti je to pár metrů.
Ze všeho vyplývá, že výstavba těchto nových zařízení, jež mají údajně spasit ekologii, energetiku a ekonomiku zároveň, je pouze jeden velký byznys pro
jejich provozovatele. Myslím si, že vidět vše pouze
černobíle je obrovská chyba a je nutné hledat nová
řešení, která musí mít ale smysl a dlouhodobou
koncepci. Poslední studie ukazují, že jedinými cestami jak změnit neradostný stav přírody jsou úspory
v nenasytném mrhání vším, co lidstvo využívá, včetně
energií, modernizací vyzkoušených technologií výroby elektřiny a hledání nových způsobů jak s přírodou
žít v symbióze a ne ji pouze využívat a ničit. Blízkost
chráněných oblastí a narušení rázu krajiny nikoho
nezajímá, jak tomu je v Krušných horách třeba v případě přírodního parku Loučenské hornatiny a v jejím okolí. Jen pro zajímavost: přemýšleli jste někdy
o tom, proč se Ústecký kraj podílí v České republice
na instalovaném výkonu větrných elektráren plnými 58 procenty a roční přírůstek nových elektráren
v roce 2008 činil neuvěřitelných 39 procent?
Přes to všechno i v dnešní uspěchané době může
příroda působit jako balzám na toho, kdo se chce
dívat. Jen musí svůj pohled zaměřit jinam než na
stometrové tubusy elektráren, hromady šrotu a říční
zákoutí, ucpaná odpadky. Vzpomínám si na nápis,
který nějakou dobu zkrášloval zeď jedné nejmenované chemické továrny: „Až bude poslední strom
pokácen, poslední ryba ulovena a poslední řeka
otrávena, tak možná zjistíme, že peníze nejsou k jídlu.“
Čím dříve si uvědomíme fakt, jak je příroda pro nás
i další generace důležitá, tím více budeme schopni
pro její záchranu udělat.
Ale citlivě a smysluplně, neboť vše ortodoxní a jednostranné přírodě ani lidem nikdy moc nepomohlo.
Text a foto: František Dočekal

Braň se, moudrá
přírodo!

Na přírodu a její ochranu
se můžeme dívat
z různých úhlů.

Příroda je jedním z darů, které byly dány naší civilizaci. Za dlouhá tisíciletí se nám ji daří úspěšně devastovat exhalacemi, obrovským rozvojem
výstavby měst, železnic, dálničních sítí a průmyslových komplexů. Každý den z ní mizí nenahraditelné rostlinné druhy a zvířata, které hubí změny klimatu, ekosystémů a – lidská chamtivost.
O ochraně přírody se toho hodně napsalo i napovídalo a lze se na ni dívat i z různých úhlů. Zarytí
„ochránci přírody“ by nejraději všude, kde začíná
les, umístili cedule a ostnatý drát se zákazem
vstupu, celou krajinu zakonzervovali a ukazovali
ji zájemcům jen v televizi. To samé se týká i řek,
kde se na jedné straně volá po regulaci vodních
toků, na straně druhé jsou na českých řekách úseky, kdy je zakázáno jakkoli upravovat břehy, čistit řeku třeba jen od spadlých kmenů, a dokonce
vstupovat na břeh. Do historie ochrany přírody již
vstoupily legendární kauzy o umožnění či zákazu
sjíždění horního toku Vltavy nad Lipnem, regulace
toků moravských řek po povodních a ještě nedávné zakonzervování „staré“ řeky Lužnice a vybraných úseků toku Moravy. Na jedné straně však nic
nebrání neopodstatněnému, masivnímu a vládou
požehnanému rozvoji výstavby větrných elektráren na hřebenech Krušných hor, sotva se vzpamatovaly z těžkých ran, které jim zasadily průmyslové popílky a kyselé deště z tepelných elektráren
a chemických závodů.

TAJEMSTVÍ REGIONU

Farní areál v Hoře Svaté Kateřiny
„Historie pod psa“
Z tajné kateřinské kroniky, přinášíme jedinečné postřehy
z dávné i nedávné doby.

Z budov ostrý vítr a také třeskutý mráz - odtrhával
kusy omítky či břidlicové tašky ze střech. Přívalové
deště pak škvírami pronikaly až k samému srdci příbytku. Štíhlý vysoký buk rozkolil západní - téměř čtyři
metry vysokou-kamennou zeď a dřevěná okna vypadávala ze zrezivělých pantů a zpuchřelých rámů.
K nemilosrdnému zubu času se přidávali i lidé. Různí lapkové a nenechavci. Darmojedi a vykutálenci,
přivandrovalci, vyděděnci a vyžírkové – kradli nejen
vnitřní vybavení, ale i vše ostatní, co se na budově
ukrást dalo.
V nenávratnu tak zmizela celá unikátní, bohatě
intarzovaná a vyřezávaná knihovna i s nesmírnými
poklady vědění o historii tohoto místa i samotného
královského města. Kradli vzácné gobelíny a plátna starověkých malířů germánských i slovanských,
ale i kovaná, tepaná, rytá a zlacená panská kamna,
co bývávala umístěna v přízemí. Dřevěné obložení
stěn a desítky jedinečných sakrálních i světských
předmětů, vesměs z kovů drahých, ceněných a času
odolávajících – zcizovali vše bez zardění, aby ten lup
v knajpách a bordelech s prostopášnými druhy a lačnými ženštinami probendili.

tomto magickém místě žít delší dobu nemohli, neb
duch místa jim značně překážel a omezoval jejich
křepčení a zlořádství. Bůh jim odpusť, že chovali se
zde jako dobytek. Že ustavičnými krádežemi a ničením sobě nevelké statky sice přivodili, ale štěstí
a smíření v tom neoprávněném obohacení nenalezli
a to ani nyní, ani před tím ani po té a ani v budoucnu. Všichni ti proradníci a šejdíři, kteří drancovali
posvěcené a nedotknutelné prostory a předměty,
čelí jak v životě, tak i ve smrti bolestnému neklidu.
Protože co svaté a duchovní a další vyšší hodnoty
jest, zciziti není radno, neb za hřích trest následuje. Svatokrádež dřív se na hrdle odčinila. A rodovou
kletbu si tito lapkové vysloužili a nenaleznou pokoje, dokud nenavrátí, co zločinem získali a upřímným
pokáním klidu si nevyprosí.
Nyní je areál v držení nadšenců, kteří s úctou
a respektem hledají cesty ke kořenům historie vzácné stavby. S pomocí dobrých lidí, pomalu – ale jistě,
se daří zachránit nemovitosti před totálním zničením.

Hora Svaté Kateřiny je
od roku 1528 královské
hornické město. Místo
plné magie a historických
křižovatek

V tomto prostředí
nemohou žít lidé plní
vzteku, nelásky, neúcty
a nepokory.

Pro barbary nejsou ničím
historické předměty, štuky, gobelíny ani obrazy.

Připravujeme:
Farní areál v Hoře Svaté Kateřiny
„O pokladu převelikém“
Text a foto: Lubomír Šlapka

Obnovený interiér fary

Bezduší barbaři pak sádrové štuky a fresky přenádherné z interiérů až na cihlu strhali a stěny pokojů zbavili jemnosti a přírodních i figurálních motivů
– jak ve chlévě – vápnem zakrývali dílo ničení a neúcty k umu předků.
Po odsunu sudetských Němců, kdy církev původní již
nemohla budoucímu příkoří brániti, zbylé statky církvi v Česku působící - snad v dobré víře či nuceně přenechala, došlo k mnoha útokům na tento převzácný,
strohý a starobylý areál, jehož původ a vznik datuje
se až k letům 1600 a snad i ještě dál do minulosti
až ke keltské kultuře sahající.
Kradlo se a ničilo po druhé světové válce v letech
padesátých, ale i v dobách pozdějších. Když přišla
sem bohabojná rodina, která část inventáře, ale
také stavení a zdi spravovala a chránila. Nemalé
prostředky a především práci rukodělnou a řemeslnou investovala, a i kostel skomírat nenechala.
Aby tak bratrům a sestrám i poutníkům zbloudilým
mohly statky tyto sloužiti ku prospěchu a útěše. Po
odchodu části této rodiny však dům obývali spíše
lidé zvláštní, snad i nedobří. Nějak nemocní na duši.
Plní vzteku, nelásky, neúcty a nepokory, kteří však na
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TURISTIKA

Zajíc, líska, nebo jeřabina?
Němečtí i čeští turisté jí říkali různě. Od roku
1884 s přestávkami slouží jako rozhledna
s krásným výhledem do kraje. Pro její zajímavou polohu byla také využívána ve 2. světové
válce jako hláska protiletadlové obrany. Řeč
je o rozhledně nedaleko Mníšku v Krušných
horách, dnes známé jako Jeřabina (788 metrů n. m.). Rozhledna samotná, včetně svých
názvů, má zajímavou historii.

Myšlenka postavit na
skalisku zvaném Haselstein rozhlednu s širokým
výhledem do okolí se
zrodila již po roce 1880.

Jeřabina sloužila vojenským účelům v obou
světových válkách.

Největším nepřítelem
stavby byly vždy tvrdé
horské povětrnostní podmínky a vandalové.
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Zájem vystavět na tomto místě rozhlednu se datuje po roce 1880, kdy na Mostecku vznikl německý
turistický spolek s názvem „Verein zur Forderung
turistischer und naturhistorischer Zweche im Erzgebirge und bohmischen Mittelgebirge“, tj. Spolek na podporu turistických a přírodně-historických míst v Krušných horách a Českém středohoří.
Spolek časem měnil sídlo i název, zkráceně se mu
říkalo Erzgebirge – Verein (Spolek pro Krušnohoří)
či Gebirgsverein (Horský spolek). Brzy se zrodila
myšlenka postavit na skalisku zvaném Haselstein,
100 m od silnice z Křížatek do Mníšku, rozhlednu s širokým výhledem do okolí. Zatím neznáme
původ českého názvu Jeřabina, protože německé
slovo „die Hasel“ znamená líska a blízké německé
slovo „der Hase“ je zajíc. Snad proto také můžeme
zaslechnout dosud i název „Zajícov“.
První dřevěná rozhledna na Jeřabině se tyčila do
výšky několika metrů a byla otevřena 9. 10. 1884,
tedy čtyři roky po založení Horského spolku. Ostré
povětrnostní podmínky však stavbě nepřály, a proto
se již na přelomu 80. a 90. let bořila věž a muselo
dojít k prvním opravám. Další škody byly způsobeny roku 1908, tentokrát se však nesehnaly peníze
na opravu. V průběhu 1. světové války věž sloužila
jako materiál k rozličným účelům, byly vytrženy dveře a okenní tabulky, zničeny schody a ukraden hromosvod a věž zpustla. Němečtí turisté se nenechali
odradit a po letech, v září roku 1929, stála na Jeřabině nová věž, na jejíž výstavbě se nejvíce podílela
dvojice zasloužilých členů Spolku pro Krušnohoří,
pánové Illing a Weber.
6. srpna 1925 byl v Horním Litvínově založen odbor
Klubu československých turistů. Je zajímavé, že
jejich zcela první výlet vedl na Jeřabinu, jak stojí doslova v zachované turistické kronice: „4. října
1925 konán první společný výlet na Haselstein přes
Křížatky zpět. Výletu při dobré náladě za dosti nepříznivého počasí zúčastnilo se 16 osob. Vedl p. Kříž.
Délka ušlé tratě tam a zpět 12 km. Výlet odpolední“.
Pokud by 4 roky před obnovením rozhledny bylo známé české pojmenování místa, určitě by jej kronika
zaznamenala. Na jiném místě jsou důsledně uváděna česká jména, pokud již existovala, např. Třípanský vrch apod. Také český učitel Karel Lím, kterému
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za tři roky litvínovští turisté pomáhali stavět chatu
na Bouřňáku, v roce 1923 uvádí název Haselstein.
Po 2. světové válce také druhá stavba padla za oběť
vandalům a mohli jsme vidět jen základy původní
věže z roku 1884.
Na jaře 2009 zahájil Sport areál Klíny ve spolupráci
se statutárním městem Most a společnostmi United
Energy, a.s. a Emeran 1860, s.r.o. obnovu rozhledny do její podoby z roku 1929. Na základě projektu
Petry Holubičkové stavbu zrealizovala firma Pavla
Císaře. Znovuotevření rozhledny Jeřabina proběhlo
28. června 2009 a nyní je rozhledna volně přístupná veřejnosti. Oficiální přestřižení pásky provedla
náměstkyně mosteckého primátora JUDr. Hana
Jeníčková a ředitel Správy městských lesů Erich
Ulbert .
Text: Štěpánka Šafrová, Kronika OKČT Horní Litvínov
1925–1930, Václav Novotný, Okresní muzeum Most
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Slavík si oblíb
il území Dolů
Bílina,
potvrzuje odb
orník

-

