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Jaký si to uděláme, 
takový to budeme mít
Jestliže volby do Parlamentu ČR byly v mnoha ohledech 
šokující, překvapivé a pro naši zem přelomové, volby 
komunální snad přinesou věcná témata a racionálnější 
argumentaci. Současní i budoucí starostové, primátoři 
a zastupitelé půjdou se svými vizemi na politickou trž-
nici. Ti zkušení i ti nezkušení budou přesvědčovat nás, 
voliče, že právě oni jsou těmi nejpovolanějšími. Nedáv-
no mi někdo řekl, že politika je svinstvo. Dovolil jsem si 
podotknout, že nikoli politika, ale politici jsou těmi, kdo 
správu obce či města mohou proměnit v solidní a sluš-
nou službu pro své občany, pro svůj obvod, své město. 
A potom jsou zde ti druzí. Ti egoisté, sobci a šejdíři, kte-
ří si z bohulibé činnosti dokáží udělat podnik. Rito na 
úkor obce, města, občana, voliče.

Přinejmenším v malých městech a obcích už neuvidíme 
obří reklamní poutače a velkolepá shromáždění, i když 
kdoví. Lidé na venkově, ale i klasičtí měšťané budou 
volit podle osobní zkušenosti. Zhodnotí svým hlasem, 
jak funguje úřad, obec, radnice. Jestli je čisto kolem po-
pelnic, před bytovkou či na náměstíčku. Zda je dosta-
tečné kulturní a sportovní zázemí pro mladé a i třeba 
pro seniory a zda jsou řešeny rychle a kvalitně každo-
denní strasti lidu. V mnohých sídlech je jedním z kritérií 
kvality politické reprezentace také přístup k sociálním 
službám. Jejich vytváření, udržení, rozvoj a podpora. 
Měřítkem sociálního intelektu politika je mimo jiné 
uvažovat v širších souvislostech. I sedlák ví, že když 
chce sklidit, musí zasít. Vybrat správného zástupce, re-
prezentanta, starostku, primátora, náměstkyni, vedení 
obce je důležitý občanský akt. Ať si to lidi chtějí připus-
tit či nikoli, politika ovlivňuje, a to na poměrně dlouhou 
dobu, jejich život. Zvolené zastupitelstvo může udělat 
za čtyři roky mnoho dobrého, ale také pěkné kopance. 
Stále tedy platí: jaké si to uděláme, takové to budeme 
mít. Každý hlas je důležitý. 

Tak už podruhé v tomto roce, přejme nám všem 
- šťastnou volbu!

Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB
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Bílina – lázně a zeleň

Na okraji Českého středohoří hlídá majestátný 
vrch Bořeň město Bílinu. Město spojené s lázeň-
stvím, průmyslem a pohnutou historií. Budete-li 
projíždět z Mostu směrem na Teplice, určitě se 
zastavte!

Historie
Dobrá kvalita půdy, řeka Bílina se svými přítoky 
a členitost terénu umožňující ochranu před nepří-
telem i výhodné spojení jak s oblastmi severně od 
Krušných hor, tak i se středními Čechami, to vše 
vytvářelo výhodné podmínky k usídlení člověka na 
Bílinsku již od mladší doby kamenné. Teplickou 
část Podkrušnohoří obývali podle Kosmovy kroniky 
Běliňané, ztotožňovaní zpravidla s Lemúzi. Příchod 
Slovanů v průběhu 6. století vytvořil etnicky souvislé 
osídlení, které přetrvalo až do dnešních dnů.

Ze statků v bílinské provincii si  mohutnou základnu 
v průběhu 12. století vytvořil rod Hrabišiců a ve dva-
cátých letech 13.století založila Vratislava, manželka 
Kojaty z rodu Hrabišiců, klášter sester Božího hrobu 
ve Světci. Současně vznikala velmožská městečka 
klášterní Teplice, Duchcov (původně Hrabišín), Bíli-
na a ve 14. století Krupka. Královská moc si vytvoři-
la v této oblasti opěrné body založením královských 
měst Mostu a Ústí.

Bílina si zpočátku 13. století ještě udržela postavení 
centra provincie, potom se ale působiště správního 
střediska přesunulo do královského města Mostu. 

Ačkoliv Bílina ležela na významné zemské stezce 
vedoucí z Nakléřova přes Louny na Prahu a konaly 
se zde pravidelné výroční trhy, ztrácela ve 14. století 
poznenáhlu na svém někdejším významu. Zůstala 
poddanským městečkem, v jehož okolí se pěsto-
vala vinná réva. V průběhu husitských válek zde 
probíhaly četné boje mezi místní převážně němec-
kou a katolickou šlechtou podporovanou ze Saska 
a husity, kteří se pokoušeli celou oblast plně ovlád-
nout. V průběhu těchto bojů získal Bílinu Jakoubek 
z Vřesovic, husitský hejtman, jenž nashromáždil 
velký majetek. V roce 1513 získali hrad a panství 

do dědičného držení Lobkovicové a v této době pro-
dělávalo město nový rozkvět. Pořádaly se jarmarky, 
rozvíjela se činnost řemeslnických cechů a město 
získalo várečné právo.

Pro Bílinu byla společně s požáry města velkou po-
hromou třicetiletá válka. Po ní Lobkovicové potvrdili 
městu stará privilegia a začali sem přicházet noví 
osadníci převážně ze Saska nebo z jiných částí Ně-
mecka, začala se znovu rozvíjet stavební činnost a  
hrabě Václav Ferdinand Lobkovic nechal přestavět 
bílinské sídlo a baštu Manda, součást obranné-
ho systému původního hradu, byly vystavěny nové 
kostely a stavební památky, které se dochovaly do-
dnes.
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K rozvoji lázeňství došlo v době vlády kněžny Eleono-
ry. Zdejší minerální voda se užívala k léčebným úče-
lům odedávna. V této době již stály v dnešním parku 
na Kyselce lázeňské budovy a v tamní hrnčírně se 
plnila minerální voda do hliněných džbánků, které 
byly zalévány voskem, baleny do beden a rozesílány 
do širého okolí. V roce 1712 byly prameny vyčiště-
ny a tři z nich byly upraveny k používání. O tom, že 
byly v roce 1782 již známy léčebné účinky bílinské 
kyselky, svědčí dobový latinský nápis na mramoro-
vé desce zasazené v čele lázeňské terasy. Rostoucí 
oblibu lázeňské vody dokládá její stále se zvyšují-
cí odbyt v Čechách i v zahraničí. Bílinské lázně se 
v 19. století dále rozrůstaly, avšak vždy žily ve stínu 
lázní v Teplicích. V roce 1855 byl zbudován rozsáh-
lý lázeňský park, jehož proslulá lesní kavárna stála 
původně na zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 
1891, v následujících dvou letech pak byla postave-
na na nynějším místě.

V průběhu 19. století prodělala Bílina velký rozvoj 
související s průmyslovým rozmachem. V první po-
lovině tohoto věku byly postupně zbořeny hradby 
a brány, které znesnadňovaly výstavbu města, po-
stavena silnice Teplice - Bílina - Louny, silnice na Du-
chcov a vybudován kamenný most přes řeku Bílinu. 
V roce 1872 získalo město železniční spojení na tra-
ti Ústí – Chomutov, město se rozrůstalo, v roce 1830 
mělo již 3 102 obyvatel.

Vývoj Bílinska silně poznamenala těžba uhlí a prů-
mysl. V malém množství se dolovalo již kolem roku 
1750 v Chudeřicích, další doly se pak dále otevíraly 
v oblasti Břežánek, Jenišova Újezdu a Hostomic. Ke 
konci 19. století byla pak těžba v ražených chod-
bách nahrazována těžbou povrchovou. V roce 1835 
vznikl v Bílině cukrovar a po něm porcelánka, v roce 
1893 začala pracovat sklárna Engels. Roku 1913 
byla uvedena do provozu huť v Chudeřicích, v roce 
1918 zde zahájila výrobu sklárna. Rozvoj průmyslu 
s sebou přinášel příliv českého obyvatelstva a jeho 
počet neustále stoupal. Zatímco v roce 1880 bylo 
v Bílině 7,5% Čechů a v roce 1910 19,5%, po vzniku 
samostatné Československé republiky v roce 1918 
se již třetina obyvatel města hlásila k českému náro-
du. První světová válka přerušila vývoj města a ved-
la k rozpadu rakousko-uherské monarchie a ke vzni-
ku Československa. V průběhu třicátých let podlehla 
velká část zdejších Němců vlivu nacistických myš-
lenek a přičinila se o rozbití Československa v roce 
1938. Po válce pak bylo provedeno vysídlení valné 
většiny Němců, takže v roce 1947 již žilo v Bílině 
9 000 převážně českých obyvatel.

Současnost
Život a zaměstnanost v Bílině je dnes poznamenána 
tím, že se severočeská oblast, v níž leží, podílí na 
celkovém objemu výroby průmyslu paliv a energeti-
ky v České republice 45%, vytěží se zde 75% hnědé-
ho uhlí, z čehož 91% připadá na povrchový způsob 
dobývání. Samotná elektrárna Ledvice, postavená 
v roce 1965, vytváří 3% celostátní výroby elektrické 
energie. V Bílině pracují ještě další podniky. V chu-
deřických sklárnách se vyrábí tvrzené a pěnové sklo, 

pobočka závodu Seba Tanvald zásobuje své odbě-
ratele textilními výrobky. Zemědělství v okolí Bíliny 
příliš neprosperuje, jeho hektarové výnosy jsou asi 
o 10% nižší, než činí průměr v České republice. Za 
zmínku stojí význačné ovocnářství v Českém stře-
dohoří. Mezi pamětihodnosti města a okolí patří 
zámek v Bílině, který byl přestavěn z gotického hra-
du v letech 1675-1682. Protáhlá bloková budova 
s nárožními bastiony pokrytá sedlovou střechou 
shlíží svým západním patrovým průčelím o devate-
nácti okenních osách na náměstí. Uvnitř zámeckého 
areálu stojí na obdélném půdorysu zbytek bývalého 
hradního opevnění, bašta zvaná Manda. V jejím 
lomovém omítnutém zdivu vyniká portál ukončený 
lomovým obloukem.

Město má v současné době přibližně 17 000 oby-
vatel. Většina lidí žije v nově vystavěných sídlištích, 
ale kromě historického jádra má svůj ráz. Udrželo se 
zde 211 hektarů ošetřované zeleně, zámecký park, 
Žižkovo údolí, malebné zákoutí Bezovky spolu s le-
soparkem Kyselka společně zvou k příjemným pro-
cházkám. Vedle bájného Bořeně jsou dominantami 
města lobkovický zámek a secesní radnice, okolí 
upoutá prostředí s krásnými parky, lesoparky a roz-
manitou přírodou Českého středohoří. 

Text: Město Bílina, redaktorsky upraveno
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O titul Vesnice roku 2010
Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlá-
silo nejvíce obcí v historii této soutěže - celkem 357, 
a to ze třinácti krajů České republiky.

Přihlášené obce budou během května a června hod-
noceny krajskou komisí. Jejími členy budou zástupci 
vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže.

Nejvíce obcí se přihlásilo z Královéhradeckého kra-
je, celkem 37. Hned druhý se umístil Olomoucký 
kraj – 36 přihlášených obcí a třetí je kraj Vysočina 
v počtu 35 přihlášených obcí. Velký zájem o dotace 
ze soutěže Vesnice roku v Programu obnovy ven-
kova projevil také Jihočeský kraj (31 obcí). Naopak 
nejmenší zájem byl zaznamenán v Moravskoslez-
ském kraji (15 obcí) a Ústeckém kraji (20 obcí). 
„Oproti minulému roku se počet přihlášených obcí 
zvýšil o 30. Jsme rádi, že stále více obcí má zájem 
zapojit se aktivně do soutěže a pokusit se získat do-
taci pro svůj rozvoj,“ uvedl ministr pro místní rozvoj 
Rostislav Vondruška.

Každý krajský vítěz získává odměnu v podobě fi nanč-
ní dotace 1 milion korun. Vítěz celostátního kola pak 
získá další 1 milion korun navíc, druhý v celostátním 
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kole 900 tisíc korun a třetí pak 800 tisíc korun. Od 
roku 2002, kdy je soutěž spoluorganizována minis-
terstvem pro místní rozvoj, narůstá účast každým 
rokem až o 30 obcí. Dalšími vyhlašovateli je minis-
terstvo zemědělství, Svaz měst a obcí ČR a Spolek 
pro obnovu venkova.

V rámci krajských kol mohou obce získat následu-
jící ocenění:
Zlatá stuha  –  za vítězství v krajském kole 
Modrá stuha –  za společenský život 
Bílá stuha –  za činnost mládeže 
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí 
Oranžová stuha –  za spolupráci obce a zeměděl-

ského subjektu

Dále mohou obce získat různá mimořádná oceně-
ní nebo také diplomy, například Diplom za vzorné 
vedení obecní knihovny nebo Diplom za příkladnou 
péči o historickou zástavbu obce.

Zdroj: www.denik.cz/vesnice-roku
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Evropská unie v regionu na dosah

Na jaře 2007 otevíral eurokomisař Vladimír Špidla 
nové informační centrum o Evropské unii EUROPE 
DIRECT Most na studijním středisku Vysoké školy 
fi nanční a správní v Mostě. Infocentrum funguje 
již třetím rokem a je součástí celoevropské infor-
mační sítě EUROPE DIRECT založené Evropskou 
komisí (EK). Síť spravuje Generální ředitelství EK 
pro komunikaci se sídlem v belgickém Bruselu.

skou komisí nebo absolvovat přednášku o Evropě 
a Evropské unii. Jsou podporovány  i projekty mateř-
ských, základních a středních škol, které jsou tema-
ticky věnované Evropě a prioritám Evropské unie. 

Informační služby EUROPE DIRECT Most nepokrývají 
pouze město Most, ale zahrnují celý Ústecký kraj. 
Na veřejných místech byly rozmístěny „eurobody“ -  
stojany na tiskové materiály o evropských tématech. 
Tyto najdete na městských úřadech Bíliny,  Duchco-
va, Chomutova,  Litvínova,  Meziboří,  Oseka,  Posto-
loprt,  Teplic,  Žatce a dále  v informačních  centrech 
v Jirkově, v Kadani a v Lounech nebo v kadaňské 
a lounské knihovně.

Za poměrně  krátkou existenci se středisku podařilo 
distribuovat tisíce informačních materiálů o Evrop-
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V celé Evropské unii působí kolem 450 center. 
V České republice jich existuje pouhých deset (Brno, 
České Budějovice, Dvůr Králové n/L, Jihlava, Most, 
Nový Jičín, Olomouc, Pardubice, Plzeň a Uherské 
Hradiště) a jsou koordinována Zastoupením Evrop-
ské komise v ČR. Hlavním posláním všech středisek 
je zvyšovat objektivní informovanost a povědomí 
veřejnosti o Evropské unii a poskytovat bezplatné  
informační služby přizpůsobené místním potřebám. 
Slouží tedy jako partner Komise na místní úrovni, 
pokud jde o její politiky, iniciativy či kampaně. 

Kde nás najdete?
Informačnímu centru  EUROPE DIRECT Most po-
skytuje zázemí jeho hostitelská organizace, Vysoká 
škola fi nanční a správní, o.p.s. Návštěvník centra 
může obdržet pomoc při orientaci v záplavě infor-
mací o Evropské unii, odpověď na svůj dotaz týkající 
se EU, publikace a tištěné materiály o EU, pozvání 
na besedy a přednášky s evropskými odborníky, bez-
platný přístup na internet, může soutěžit s Evrop-

ské unii, uspořádat přednášky o Evropě pro stovky 
žáků základních a středních škol, zorganizovat  řadu 
vlastních akcí, poradit desítkám klientů v oblasti 
EU nebo pozvat na středisko osobnosti českého 
a evropského veřejného života například profesora 
ekonomie Jana Švejnara, poslance Evropského par-
lamentu Richarda Falbra, slovinského velvyslance 
France Buta, vedoucí Zastoupení Evropské komise 
v ČR Irenu Moozovou, mosteckého primátora Vlas-
timila Vozku a naposledy  ekonomického  experta 
Tomáše Sedláčka.

Naše adresa
EUROPE DIRECT Most sídlí v budově studijního stře-
diska Vysoké školy fi nanční a správní, o.p.s. v ulici 
Pionýrů 2806 v Mostě.
Kontakty: 
Tel.: +420 476 700 299
E-mail: ed-most@vsfs.cz
www.most.europe-direct.cz.
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Kadaň čistá a zajímavá
O památkách a turistice, o tom, co se ve městě 
nově vybudovalo  i o dalších plánech jejího staros-
ty jsme hovořili s PaedDr. Jiřím Kulhánkem.

Co se vám ve vašem městě podařilo realizovat?
Za poslední čtyři roky je toho velké množství. Napří-
klad jsme dokončili regeneraci panelového sídliště 
B a probíhá již druhá etapa regenerace sídliště C. 
To znamená obnova zeleně, chodníků, komunikací, 
nárůst parkovacích míst a úprava veřejného osvětle-
ní. Získali jsme rovněž řadu dotací z EU ve výši přes 
250 milionů Kč, ze kterých realizujeme stavbu nové 
sportovní haly, nábřežní promenádu podél Ohře 
a zateplení dvou základních škol. Také jsme vybu-
dovali řadu nových sportovišť, jako například víceú-
čelové hřiště u DDM Šuplík, nové dopravní a dětské 
hřiště v kasárnách, dráhu pro in-line bruslaře v le-
soparku, hřiště na fl orbal, cyklostezku podél Ohře 
do Klášterce atd. 

Využíváte státních, krajských nebo jiných dotač-
ních možností nebo pomoc od jiných organizací 
a partnerů?
Téměř každá větší investiční akce ve městě je spo-
jena s dotací jak z EU, tak z různých ministerstev či 
kraje. V získávání dotací jsme zatím byli poměrně 
úspěšní. Hlavní roli zde hraje dlouhodobá koncepční 
připravenost. Významným partnerem jsou i Severo-
české doly Chomutov, a.s. 

Myslíte si, že vaše město může být zajímavější pro 
turisty?
Město Kadaň je zajímavé pro turisty již dnes. Jak 
pro domácí, tak pro zahraniční. Samozřejmě řada 
našich projektů směřuje k ještě větší atraktivitě 
našeho města pro návštěvníky. Jsou to například 
jednotlivé městské slavnosti či památky a nebo již 
zmiňovaná nábřežní promenáda.

Jaké památky, služby a zajímavosti jim můžete na-
bídnout?
Pro turisty máme připraveny různé prohlídkové okru-
hy městské památkové rezervace, výstup na radnič-
ní věž, prohlídku unikátní národní kulturní památky 

františkánský klášter či nejužší uličku v České re-
publice, tzv. katovu uličku. Pro návštěvníky je připra-
ven i vícedenní program v Kadani i nejbližším okolí.
V čem by vaše město mohlo jít příkladem ostatním 
obcím?
Návštěvníci města velmi často píší pochvalné dopi-
sy, zejména na velmi pěkně uklizené město a velice 
se líbí samozřejmě udržovaná památková rezerva-
ce.

Jak se vám společně daří řešit otázku ekologie či 
environmentu?
Školy a sportovní oddíly nám pomáhají při úklidu 
černých skládek poblíž města, významně jsme 
rozšířili třídění komunálního odpadu, včetně biolo-
gického, daří se zavést třídění odpadů na školách, 
ale i na úřadě. Mezi občany jsme rozšířili brožurku 
Zelený rádce, která velmi pomáhá k ekologickému 
chování obyvatel. Postupně rozšiřujeme síť cyklistic-
kých stezek po městě, které nabízí zdravou alterna-
tivu dopravy.

Jak vytváříte příznivé podmínky pro mladou gene-
raci a rodiny s dětmi?
Zavedli jsme do pravidel prodeje bytů přednost 
prodeje pro mladé rodiny do třiceti let a rovněž tzv. 
startovací nájemní byty pro mladé do třiceti let. 
Spolupracujeme s fi rmami v průmyslové zóně s cí-
lem, i přes celosvětovou ekonomickou krizi, udržet 
pracovní místa. Stejně tak dobře spolupracujeme 
tradičními zaměstnavateli, jako je např. ČEZ nebo 
Severočeské doly, a.s.

Jaké máte plány do budoucna?
Mezi nebližší plány patří dokončení sportovní haly, 
nábřežní promenády, zateplení dalších škol, opravy 
komunikací ve městě, rozšíření parkovacích míst na 
sídlištích, rozšíření cyklostezek do Prunéřovského 
údolí a celá řada dalších menších investic.

Máte nějaký sen, který byste si chtěl jako starosta 
splnit? 
Aby byli lidé v Kadani spokojeni a měli své město 
rádi.                  (PI)
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Světec – brána do Českého středohoří
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Se starostkou obce Světec, paní Soňou Prachfel-
dovou, jsme si povídali o nových stavbách, pláži 
Márinka, památkách i o obecní zeleni.

Co se vám ve vaší obci podařilo realizovat?
Po roce 1990 došlo k významným politickým změ-
nám a obec se začala zvedat ze své šedi, podobně 
jako ostatní obce a města. Zavedla se plynofi kace 
ve Světci, Štrbicích, Chotějovicích, opravovaly se 
chodníky, místní komunikace, vystavěla se 4 víceú-
čelové hřiště, vybudovala kanalizace ve Světci, pro-
dala se část obecních bytů a domů do soukromého 
vlastnictví. Opravil se zámek, fara, hřbitov, hasičské 
zbrojnice ve Světci a Štrbicích, kulturní památky. 
Vybudovala se pláž u Márinky, opravila se knihov-
na v Chotějovicích, mateřská škola, revitalizovaly se 
zelené plochy včetně zámeckého parku, z obecních 
bytů 4. kategorie jsme zrekonstruovali byty I. katego-
rie, z bývalé školy jsme zrekonstruovali 10 bytů (ve 
Světci byly 2 zrušené školy), zavedlo se bezdrátové 
vysílání do obce…

Využíváte státních, krajských nebo jiných dotač-
ních možností nebo pomoc od jiných organizací 
a partnerů?
Ano – využíváme dotace státní, krajské a fi nanční 
pomoc zejména od SD Chomutov a ČEZ.

Myslíte si, že vaše obec může být zajímavější pro 
turisty?
Ano, může být ještě zajímavější jako součást turistic-
ké trasy do Českého středohoří, směr Milešovka.

Jaké památky, služby a zajímavosti jim můžete na-
bídnout?
Turisté u nás objeví světecký zámek se stálou expo-
zicí rodáka Vojtěcha Preissiga, malíře a grafi ka, jsou 
zde pořádány koncerty a svatební obřady, kostel sv. 
Jakuba Většího, s pravidelnou nedělní mší, zrekon-
struovanou bývalou faru, která nese název Galerie 

Vojtěcha Preissiga. Zajímavé jistě je zrekultivované 
okolí po důlní činnosti – bývalé výsypky, nabízíme 
krásné koupání na Márince a celkově  zrevitalizova-
né okolní prostředí. 

V čem by vaše obec mohla jít příkladem ostatním 
obcím?
Snad ve vytrvalosti a důslednosti v naplnění dlouho-
dobé činnosti s názvem „Program obnovy venkova“.

Jak se vám společně daří řešit otázku ekologie či 
environmentu?
Daří z velké části, revitalizujeme a rekultivujeme ze-
lené plochy v obci, v současné době sháníme dotace 
pro projekt „Environmentální vzdělávací středisko 
pro území dotčené důlní činností ve Světci“ (bývalá 
škola). Ve spolupráci se Severočeskými doly Chomu-
tov, a.s. se snažíme odstraňovat a zmírňovat praš-
nost v důsledku důlní činnosti a nákladní dopravy 
uhlí.

Jak vytváříte příznivé podmínky pro mladou gene-
raci a rodiny s dětmi?
Domnívám se, že ano, máme vybudovány ve všech 
osadách hřiště a dětské koutky, v současné době 
ještě zařizujeme dětský koutek v osadě Úpoři, pod-
porujeme fi nančně, bezplatným pronájmem a udr-
žováním, prostory pro činnost místních spolků, spor-
tovců a hasičů.

Jaké máte plány do budoucna?
Především pokračovat v Programu obnovy venko-
va…

Máte nějaký sen, který byste si chtěla jako sta-
rostka splnit? 
Mít krásnou obec jako sen, plnou spokojených, sluš-
ných a komunikativních lidí, bez vandalizmu a krá-
deží, a takovou obec předat ještě lepšímu starostovi, 
který bude pokračovat v dalším rozvíjení obce… (PI)
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Místo není jen Hasištejn

Dominantou obce Místo je starobylý hrad Hasiš-
tejn. Co zajímavého se v obci děje, jsme se zeptali 
starosty obce, pana Jiřího Luťchy. 

Co se vám ve vaší obci podařilo v poslední době 
realizovat?
Je toho více. Podařilo se plynofi kovat obec a obecní 
budovy, vyměnit okna a opravit fasády na budově 
obecního úřadu a střechu na budově mateřské škol-
ky. Třetí etapou pokračuje rekonstrukce veřejného 
osvětlení, obnovujeme zeleň v obci, upravujeme 
náměstí v Místě, provádíme instalaci dětských hřišť 
v Blahuňově, Místě a Vysoké Jedli, opravujeme oplo-
cení sportovního areálu TJ Místo. Co se týká kultur-
ních historických památek realizujeme statické za-
jištění a opravu kostela „Nejsvětější Trojice“ v Místě, 
rekonstrukci příjezdové komunikace a parkoviště 
k hradu Hasištejn, statické zajištění a nutné opravy 
hradu Hasištejn v objemu cca 8 milionů Kč a opravu 
kapličky ve Vysoké Jedli. 

Využíváte státních, krajských nebo jiných dotač-
ních možností nebo pomoc od jiných organizací 
a partnerů?
Naše obec využívá všech dostupných dotací - kraj-
ských, státních i evropských. Dále nám pomáhají 
naši partneři - Severočeské doly Chomutov, Skupi-
na ČEZ, První krušnohorská realitní kancelář, ABC, 
RRR, stavební fi rma Kejř a jiní.

Myslíte si, že vaše obec může být zajímavější pro 
turisty?
Věřím, že naše obec včetně hradu Hasištejn, který je 
v majetku obce, jsou zajímavé pro turisty, což doka-
zuje návštěvnost v roce 2009 cca 10 000 návštěv-
níků.

Jaké památky, služby a zajímavosti jim můžete na-
bídnout?
Kromě hradu Hasištejna Místo nabízí krásné pro-
středí jak v obci, tak v přilehlém Prunéřovském údo-
lí. V opraveném kostele připravujeme stálou výstavu 
soužití českého a německého obyvatelstva v regio-
nu. Naši návštěvníci mohou v knize návštěv vyjád-
řit svůj názor na naši práci pro zvýšení cestovního 
ruchu.

Jak se vám společně daří řešit otázku ekologie 
a environmentu?
Obec nemá problémy s černými skládkami, řeší likvi-
daci odpadů ve spolupráci s technickými službami. 
Každoročně pořádáme „Den země“ ve spolupráci 
s občany a žáky Výchovného ústavu dětí a mládeže 
v Místě úklidem našeho regionu.

Jak vytváříte příznivé podmínky pro mladou gene-
raci a rodiny s dětmi?
Pro mladou generaci jsme připravili projekt na 
bydlení, zřídili jsme čítárnu v knihovně, pořádáme 
a účastníme se akcí pro mládež, jakými jsou např. 
neckyáda, hradní hrátky, vodní hrátky a jiné..

Jaké máte plány do budoucna?
Plánujeme odkanalizování obce Blahuňov a dvou 
částí obce Místo, připravena je rekonstrukce veřej-
ného osvětlení v Místě a Vysoké Jedli. Dalšími úkoly 
je zajistit dostatek parkovacích míst v obci a staveb-
ní pozemky pro rodinné domky.

Máte nějaký sen, který byste si chtěl jako starosta 
splnit?
Snad jen to, aby se všechny naše společné plány 
splnily a udělalo se ještě více pro lepší život našich 
občanů a vzhled vesnice. Není to málo, ale splnit se 
to dá…                  (PI)
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Vejprty bez dluhů
O Vejprtech, tradičních akcích a historii tohoto 
města v srdci Krušných hor jsme již psali v před-
chozích číslech AMB. Tentokrát jsme bilancovali 
nedávnou minulost i plánovali, co Vejprty teprve 
čeká, se starostkou města, paní Jitkou Gavduno-
vou.

Co se vám ve vašem městě podařilo realizovat?
Odpověď bude znít neskromně, ale podařilo se vše, 
co jsme si naplánovali, až mě to samotnou překva-
pilo. Na začátku prvního volebního období v roce 
2002 jsem přebírala město s vysokým dluhem cca 
120 milionů korun, bez majetku (veškerý byl zasta-
ven ve prospěch státu), s mnoha soudními spory 
a úřad, kde nebylo na výplaty mezd. Město jsme od-
dlužili, některé soudní spory jsme vyhráli, jiné pro-
hráli a zaplatili dlužné částky a ozdravili jsme ekono-
miku města. Dnes má město Vejprty doplatit pouze 
jediný úvěr, a to v částce cca 4,5 milionu korun. Toto 
považuji za zásadní úspěch pro budoucnost města.
Druhým velkým úspěchem bylo otevření hraničního 
přechodu pro automobily, což vedlo ke zvýšení tu-
ristického ruchu a větším příjmům do městské po-
kladny.

Ve druhém volebním období od roku 2006 jsme 
získali kolem 30 různých dotačních titulů, proinves-
tovali jsme cca 150 milionů korun. Z největších in-
vestic bych zmínila vybudování nového centrálního 
náměstí, opravy chodníků a komunikací, vybudová-
ní 3 nových dětských hřišť, rekonstrukce základních 
škol a městského úřadu, obnovu veřejného osvět-
lení atd.

Využíváte státních, krajských nebo jiných dotač-
ních možností nebo pomoc od jiných organizací 
a partnerů?
Ano, využíváme. Právě bez dotačních titulů bychom 
nebyli schopni prakticky žádné větší investice. Měs-
to naší velikosti je velmi diskriminováno rozpočto-
vým určení daní a po zaplacení základního provozu 
města zbývá skutečně velmi málo na jeho rozvoj. 

Myslíte si, že vaše město může být zajímavější pro 
turisty?
Myslím, že ano. Město Vejprty leží 10 km pod Klí-
novcem v překrásné krajině Krušných hor. Příroda 
v okolí je opravdu pěkná a nabízí letní i zimní turis-
tiku. Tím, že město leží na samé hranici se Saskem 
(NSR), mohou turisté hojně využívat zajímavé turis-
tické atrakce i na německé straně.

Jaké památky, služby a zajímavosti jim můžete na-
bídnout?
Tím, že z města Vejprty bylo v roce 1945 odsunuto 
95 % původního obyvatelstva, došlo bohužel i na li-
kvidaci kostelů a historicky cenných budov, a proto 
nám příliš památek nezůstalo. Přesto se můžeme 
pochlubit zcela zrenovovaným katolickým kostelem 
a kostelíkem sv. Martina, které byly zachráněny 
z velké části z darů odsunutých bývalých německých 
obyvatel ve výši 20 milionů korun. Máme ve městě 
zpřístupněnu i část štoly, kde se těžilo stříbro. Vel-
kou atrakcí pro turisty jsou jistě parní úzkokolejné 

vláčky, které jezdí na německé straně do Oberwie-
senthalu a Steinbachu.  Ve Vejprtech a okolí je řada 
restaurací, máme zde i nákupní centra a velkým lá-
kadlem k nakupování je vyhlášená značka obchodu 
TRAVEL FREE SHOP.

V čem by vaše město mohlo jít příkladem ostatním 
obcím?
Dokázali jsme vyřešit dluhy, přijmout úsporná opat-
ření, učinit nepopulární kroky jako je např. zrušení 
městské policie a zachránit město před bankrotem.

Jak vytváříte příznivé podmínky pro mladou gene-
raci a rodiny s dětmi?
Velmi se snažíme udržet mladé rodiny ve Vejprtech. 
Máme školku, školu, hřiště, volné byty první katego-
rie, ale to není v otázce udržení rodiny ve městě to 
nejdůležitější. Podstatná je práce a té je v této loka-
litě bohužel málo, a proto mladí lidé odchází za prací 
do větších měst. 

Jaké máte plány do budoucna?
Chci kandidovat další volební období. Ráda bych do-
končila započatou obnovu města, aby se tu lidem 
dobře bydlelo a pro turisty bylo atraktivním místem 
pro dovolené nebo víkendové pobyty.

Máte nějaký sen, který byste si chtěla jako sta-
rostka splnit?
Ano. Chtěla bych, aby si lidé více vážili vykonané prá-
ce, kterou děláme pro ně a neničili a nepoškozovali 
nově zhotovená díla. Dále bych si přála, aby se lidé 
k sobě lépe chovali (což je opravdu asi jenom sen. 
Bohužel!). Fo
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Císařské lázně: Vstupte bez váhání
Historický skvost centra Karlových Varů, Císařské lázně, 
jsou od poloviny dubna částečně zpřístupněny domácím 
i zahraničním návštěvníkům. Stalo se tak po dlouhých 
šestnácti letech! A to není vše – plánuje se, že zde svou 
domovinu bude mít mimo jiné například balneoknihovna.

Karlovarský kraj otevřel Císařské lázně veřejnosti. Prohlídky 
interiéru hodlá spojit s návštěvou výstavy nebo jiné kulturní 
akce. Kromě architektonicky unikátních prostor památky tak 
může nyní veřejnost zhlédnout výstavu fotografa Vladimíra 
Dolejšího s názvem „Příroda Afriky a Ameriky“. Její vernisáž 
byla součástí slavnostního otevření budovy.

Vedení kraje zpřístupnilo památku i expozici za symbolické 
vstupné. „Vynaložili jsme maximální úsilí na to, abychom od-
stranili převážnou část následků prosincové havárie a moh-
li Císařské lázně alespoň zčásti lidem zpřístupnit,“ uvedl 
hejtman Josef Novotný a zdůraznil: „Je to od roku 1994 
poprvé, kdy budou moci obdivovat především majestátní 
Zanderův sál.“

Výtěžek ze vstupného se bude moci následně vložit do oprav 
budovy. V současnosti vynakládá Karlovarský kraj na údrž-
bu a vytápění uzavřeného objektu okolo dvou milionů korun 
ročně.

Pro zvýšení atraktivnosti prohlídky se má pokračovat dalšími 
výstavami. Navazovat má série dalších podobných akcí, aby 
lidé mohli návštěvu interiéru spojit s návštěvou výstavy nebo 
jiné kulturní akce.
 
Pokračovat se bude v dalších jednáních o fi nancování kom-
pletní rekonstrukce Císařských lázní, která si vyžádá investi-
ci přesahující 1 miliardu korun. 

V budově, která bude ofi ciálně prohlášena národní kulturní 
památkou, by podle plánů Karlovarského kraje měla najít 
místo lázeňská a fi lmová expozice krajského muzea, velký 
společenský sál, infocentrum nebo balneoknihovna. Sídlit 
by zde měl i Karlovarský symfonický orchestr.

Punc významnosti stvrzen ministerstvem
Císařské lázně a kostel sv. Maří Magdalény jsou dvěma ob-
jekty v Karlových Varech, spolu například s lázeňskou ko-
lonádou v Mariánských Lázních, které letos ministerstvo 
kultury schválilo k prohlášení za národní kulturní památky. 
„Jsem rád, že v regionu přibyla další atraktivní místa, která 
přilákají pozornost turistů, a věřím, že se pro tyto památky 
stanou dostupnější potřebné peníze na opravy ze státního 
rozpočtu,“ podotkl k tomu hejtman Josef Novotný. Karlovar-
ský kraj byl iniciátorem celého procesu návrhu na prohlášení 
těchto objektů za národní kulturní památky. „Jako vlastník 
Císařských lázní si samozřejmě uvědomujeme, že přiřaze-
ním tohoto objektu k nejvýznamnějším památkám našeho 
státu vyplývá pro kraj povinnost se o tuto památku řádně 
starat, což vzhledem k jejímu stavebně technickému stavu 
není věc jednoduchá,“ konstatovala krajská radní Eva Val-
jentová.

V Karlovarském kraji je v současné době deset národních 
kulturních památek. Kromě tří nových mezi ně patří hrad 
a zámek v Bečově nad Teplou, relikviář sv. Maura tamtéž, 
zámek Kynžvart a kynžvartská daguerrotypie, dále klášter 
premonstrátů v Teplé, Rudá věž smrti v Ostrově a středověký 
důl Jeroným v Čisté na Sokolovsku.

Text a foto: Lucie Bartoš

Císařské lázně (Lázně 
I) vnějším vzhledem 
připomínají divadelní 
architekturu vídeňských 
architektů Fellnera 
a Helmera, kteří tento 
objekt postavili v roce 
1895 v duchu historis-
mu a secese. 

Býval to nejhonosnější 
lázeňský dům v Karlo-
vých Varech. V přízemí 
se nachází lázeňské 
apartmá zvané Císař-
ská lázeň, určená dříve 
výhradně pro samotné-
ho císaře. V prvním pa-
tře se nachází nádherný 
Zanderův sál, ve kterém 
se konají významné 
společenské a kulturní 
akce. 

Zajímavostí jsou dva ve-
liké obrazy na schodišti, 
na kterých jsou zobraze-
ni významní návštěvníci 
Karlových Varů, kteří 
město navštívili v růz-
ných dobách.
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MĚSTA KRUŠNÝCH HOR

Slovo má...
Výsluní děkuje za svůj vznik výskytu rud, které se 
v jeho okolí dobývaly již od 14. století.  Horní měs-
to založené v 16. století je prvně připomínáno k ro-
ku 1547. Dlouhá léta vesnice, pod níž patří osady 
Sobětice, Třebíška, Volyně a Kyšovice, se opět 
městem stala rozhodnutím poslanecké sněmovny 
v lednu 2007. Dnes má toto horské městečko 240 
obyvatel a slovo má jeho starosta Milan Hladík:

„V tomto volebním období se nám podařilo zachovat 
dětský útulek, přestože někteří zastupitelé i občané 
byli proti. Zřídili jsme ho proto, že jsme nesplňovali 
počet dětí nutných pro zřízení mateřské školky. Dnes 
už do něj chodí dvanáct dětí a díky darům Severo-
českých dolů Chomutov a Skupiny ČEZ se nám po-
vedlo udělat v něm novou kuchyň, obnovit tělocvič-
nu, opravit kanalizaci, vybavit ho dalšími hračkami. 
Podařilo se nám získat různé dotace, například na 
opravu kostela sv. Václava a sochy Jana Nepomuc-
kého. Nechali jsme zpracovat projektovou dokumen-
taci na opravu místních komunikací, která vychází 
na dvacet miliónů korun, a to je pro tak malou obec 
jako jsme my, příliš vysoká částka. Bohužel, čtyřikrát 
jsme žádali o dotace, a ani jednou jsme neuspěli. 
Tuto investici bude muset převzít nové zastupitelstvo 
a zřejmě ji bude realizovat na etapy. Co se nám nao-
pak podařilo, bylo zahájení revitalizace historického 
parku, kde jsme obměnili zeleň, vybudovali čekárnu 
a nyní zadali projekt na nové chodníky a cestičky. 
V současné době se také dokončuje projekt na inže-
nýrské sítě na výstavbu šesti rodinných domků. Dal-
ších šest stavebních parcel jsme už prodali a začína-
jí se na nich stavět domy. S dotací Ústeckého kraje 
jsme opravili střechu radnice. Při jednání s ČEZem 

o rozšíření elektrárny Prunéřov jsme dosáhli toho, že 
u nás ve Výsluní byla zřízena stanice, která pravidel-
ně měří kvalitu ovzduší. Dvakrát jsme dostali dotaci 
na fotbalové hřiště - na výstavbu sociálního zařízení, 
oplocení, kanalizaci a přívod vody, takže hřiště už 
slouží našim fotbalistům. Od Českých drah jsme si 
pronajali bývalou jídelnu, kterou chceme výhledově 
odkoupit a udělat z ní kulturně-společenskou míst-

nost. Od elektráren jsme už dostali prostředky na 
nové zastřešení a okna. Prostřednictvím Místní akč-
ní skupiny Západní Krušnohoří jsme požádali o dota-
ci na opravu dalších tří soch a chystáme se požádat 
o dotaci na opravu hřbitovní zdi. Státní archiv v Ka-
dani jsme požádali o vytvoření deseti až dvanácti pa-
nelů o historii města Výsluní a přilehlých osad, které 
chceme natrvalo vystavit v kostele. Zasadili jsme se 
o dohledání našeho historického majetku. Podobně 
jako v jiných obcích nezapomínáme na společenské 
vyžití lidí - každý rok pořádáme dětský den, oslavy 
MDŽ, Mikulášskou, organizujeme zájezdy do divadla 
v Mostě, Svatováclavskou pouť. Na tu letošní přije-
dou hosté z Marienbergu, s nímž jsme navázali spo-
lupráci. Očekáváme německé ostrostřelce, hasiče, 
dětský pěvecký sbor a možná i fotbalisty, s nimiž by 
naši mohli sehrát nějaký „sranda zápas“. 19. červ-
na pozval Nadační fond kostela sv. Václava všechny, 
kteří zaplatili kostelní okna, aby jim poděkoval. Já 
sám bych rád touto cestou poděkoval Severočeským 
dolům Chomutov, Skupině ČEZ a dalším drobným 
sponzorům, díky nimž můžeme pořádat kulturní 
a sportovní akce i realizovat některé investiční pro-
jekty.“                  (PI)
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OBCE ÚSTECKÉHO KRAJE

Bude ve Spořicích tobogán?

O nové tváři obce Spořice, o plánech 
i snech jsme si povídali se starostou 
obce, panem Josefem Ješetickým.

Co se vám ve vaší obci podařilo realizo-
vat?
Pro všechny věkové vrstvy obyvatel se nám 
podařilo zajistit výstavbu nájemních bytů, 
100 zasíťovaných pozemků ke stavbě ro-
dinných domů, postavili jsme dům pro 
seniory (ofi ciální název Chráněné byty pro 
seniory). Provedli jsme přístavbu mateřské 
školy, postavili nový fotbalový stadion a ví-
ceúčelovou sportovní halu se zázemím (re-
staurace, ubytování, sauna, posilovna).

Využíváte státních, krajských nebo ji-
ných dotačních možností nebo pomoc od 
jiných organizací a partnerů?
Využíváme všech možností, jak sehnat do-
tace – stát, kraj, EU, peněžní ústavy. Zá-
sadním partnerem pro naše investice jsou 
Severočeské doly Chomutov, a.s.

Myslíte si, že vaše obec může být zajíma-
vější pro turisty?
V současné době je naše obec vyhledá-
vána zejména kvůli sportovnímu využití – 
sportovní hale, kde je možné se ubytovat, 
stravovat, sportovat. Představuje dobré zá-
zemí pro sportovní oddíly. Na místní koupa-
liště dojíždí lidé z okolí i z  Chomutova. Je 
umístěné hned vedle sportovní haly a má 
průzračnou vodu díky dvěma čističkám. 
Historickou památkou je kostel sv. Bartolo-
měje, který pochází ze 13. století.

Jaké památky, služby a zajímavosti jim 
můžete nabídnout?
Historickým jádrem obce je právě kostel 

sv. Bartoloměje. Nabízíme možnost uby-
tování, stravování a relaxace. V zimních 
měsících můžou naši občané i návštěvníci 
obce využívat uměle vytvořený kopec pro 
lyžování a sáňkování s umělým zasněžová-
ním. V obci je penzion, již zmiňovaná spor-
tovní hala a další dvě restaurace.

V čem by vaše obec mohla jít příkladem 
ostatním obcím?
Myslím, že je to vysokou úrovní občanské 
vybavenosti, dobrou dopravní obslužností, 
udržovanými parky a zelení. 

Jak se vám společně daří řešit otázku 
ekologie či environmentu?
Snažíme se pro ekologický život obce dě-
lat vše, co je v našich silách. Spořice jsou 
plně plynofi kované, sportovní hala a dům 
pro seniory jsou vytápěny tepelnými čerpa-
dly. Odvoz komunálního odpadu zajišťuje-
me ve spolupráci s Technickými službami 
Chomutov.

Daří se vám vytvářet příznivé podmínky 
pro mladou generaci a rodiny s dětmi?
Na tomto úseku můžeme být vzorem. Po-
stavili jsme 6 nájemních domů a zasíťovali 
100 stavebních parcel. Máme novou pří-
stavbu mateřské školy a rekonstruovanou 
základní školu, starší bytové domy průběž-
ně opravujeme.

Jaké máte plány do budoucna?
Plánujeme kompletní rekonstrukci koupa-
liště, dodělání sportovišť a dětského hřiš-
tě.

Máte nějaký sen, který byste si chtěl jako 
starosta splnit? 
Mým snem je koupaliště s tobogánem :o)
                (PI)
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SPORT

Mistrovství světa v Mostě!

Obě české reprezentace si kladly vysoké cíle 
a chtěly dosáhnout na zlaté medaile. Nakonec se 
shodně musely spokojit s třetí příčkou. Není to pro 
vás osobně zklamání?
Zlatá medaile pro Česko byla samozřejmě můj sen, 
vzhledem k tomu, že se šampionát odehrával na 
naší půdě. Když se loňské mistrovství světa v Plzni 
podařilo vyhrát mužům, doufal jsem, že by alespoň 
jedna mládežnická kategorie mohla získat zlato. Po-
tvrdilo se, že špičkový hokejbal v těchto kategoriích 
má jasné zastoupení – Česká republika, Slovensko, 
Kanada – a bohužel pro nás, se tentokrát naši ne-
prosadili tak, jak jsme si přáli. I přesto si myslím, že 
to je ohromný úspěch získat na mistrovství světa 
bronzové medaile.

Ani jednomu výběru se nepodařilo na turnaji pora-
zit soupeře ze zmiňované silné skupiny. Čím si to 
vysvětlujete?
Já jsem bohužel neměl tolik příležitostí sledovat 
zápasy tak detailně, ale z toho, co jsem viděl a jak 
jsem vnímal ohlasy od kolegů, tak bych řekl, že tře-
ba šestnáctka byla v boji o fi nále lepší, než ukazuje 
výsledek (prohrála s Kanadou 3:8, pozn. red.), ale 
nepovedl se jí vstup do zápasu a soupeře už se ne-
podařilo dotáhnout. U osmnáctky v rozhodujících 
zápasech rozhodly o výsledku opravdu maličkosti. 
Nicméně se ukázalo, že přestože jsme titul nevyhrá-
li, patříme mezi nejlepší na světě.

Na tomto šampionátu se hrálo na speciálním umě-
lém povrchu, na který není mnoho hokejbalistů 
zvyklých. Některé ohlasy z řad hráčů nebyly zrovna 
nadšené. Jednalo se o experiment?
U nás se většinou hraje hokejbal na asfaltu, na beto-
nu, případně na pryskyřici a po zdravotní stránce tím 
hráči trochu trpí, protože jsou to povrchy tvrdé. Mezi-
národní hokejbalová federace se snaží najít způsob, 
jak tomu zabránit a hledají se alternativy. Většinou 
jsou to dlouhodobé projekty a povrch, na kterém se 
hrálo, je součástí jednoho z nich. Je totiž nasmlou-

vaný na dva roky, kdy se na něm budou hrát všechny 
mezinárodní akce na krytých stadionech. Tím také 
chceme přivést národní hokejbalové federace k to-
mu, aby na tento povrch přešly, protože je měkký 
a pro hráče v poli ideální. Pravda, hlavně brankáři si 
na tento povrch stěžovali, protože jim například neu-
možňuje skluz, ale řekl bych, že to jen otázka zvyku.

Ze všech stran se ozývaly nadšené reference na 
průběh a organizaci šampionátu. Jste i vy sám 
v tomto směru spokojený?
Teď s odstupem času mohu říct, že se turnaj pove-
dl po všech stránkách. Byly tam samozřejmě malé 
detaily, které nebyly úplně dotažené, ale v celku se 
šampionát vydařil. Já můžu jen poděkovat všem ko-
legům z realizačního týmu za obrovské nasazení, 
protože uspořádat mistrovství světa v Mostě nebylo 
jednoduché. O tom, že se to povedlo, svědčí pozi-
tivní ohlasy z celého světa a také děkovný dopis od 
Mezinárodní hokejbalové federace, která označila 
šampionát v Mostě za jednu ze dvou nejlépe zorga-
nizovaných mezinárodních akcí na světě.

Mistrovství světa v Mostě si také připsalo něko-
lik primátů. Jedním z nejvýznamnějších byl určitě 
projekt internetových přímých přenosů ze všech 
zápasů.
Tohle byla neuvěřitelná věc. Já musím poděkovat 
Střižně.cz, která připravila naprosto profesionální 
přenosy, které nemají v historii hokejbalu, a možná 
i v jiných spotech, obdoby. Kvalitní obraz, erudovaný 
komentář, elektronická tužka, to vše dodalo šampio-
nátu šťávu a svědčí o tom i návštěvnost přímých pře-
nosů, která rostla zápas od zápasu. Sledovali nás 
v evropských zemích, v Kanadě, Thajsku... Navíc i in-
ternetová prezentace v podobě webových stránek 
společně s textovými online přenosy zaslouží velké 
uznání. Vždyť už v prvních dnech mistrovství navští-
vilo stránky šampionátu přes čtyři tisíce lidí.

Souběžně s mistrovstvím světa probíhalo i mis-
trovství ČR hokejbalových přípravek, které bylo 
součástí doprovodného programu. Splnil i tento 
turnaj vaše očekávání?
Bylo tam čtrnáct týmů, kluci i holky hráli naplno, ro-
diče a fanoušci vytvářeli nádhernou kulisu, jednotli-
vé týmy se vzájemně povzbuzovaly, přípravka chodi-
la povzbuzovat české reprezentanty, ti zase fandili 
na zápasech přípravek. Zkrátka tenhle turnaj, který 
je mimochodem jediný na světě, měl vynikající at-
mosféru a určitě i pozitivní dopad na tu nejmladší 
členskou hokejbalovou základnu.

Světový šampionát skončil, vy osobně jste tak za-
vršil dvacet let u hokejbalu. Co vás čeká dál jak 
v nejbližších dnech, tak ve vzdálenější budoucnos-
ti?
Měl jsem myšlenku, že po dlouhých dvaceti letech 
u hokejbalu bych po mistrovství světa předal otěže 
někomu dalšímu, ale ještě si nechám všechno projít 
hlavou, protože nejsem člověk, který by dokázal se-
dět u televize a zahálet. Neumím teď říct, jestli u ho-
kejbalu zůstanu.Teď si dám ale určitě oraz a pak 
uvidíme, co bude dál. 

Zdroj: Mostecké listy

Hokejbalové mistrovství světa juniorů v Mostě předčilo 
očekávání organizátorů i hokejbalových funkcionářů na 
mezinárodní úrovni. Šampionát se nesmazatelně vryl do 
paměti nejen Mostečanů, ale i fanoušků tohoto poměrně 
mladého sportu na celém světě. Jedním z hlavních strůj-
ců úspěchu byl ředitel turnaje a organizátor Vladimír Pa-
pranec, který se v tomto sportu pohybuje už dvacet let. 
V rozhovoru s ním jsme se nejdříve zaměřili na sportovní 
a výsledkovou stránku turnaje.
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AKTUÁLNÍ TÉMA

Konference Regionální kontaktní organizace Severo-
západní Čechy pro rámcové programy výzkumu 
a vývoje EU 2007 – 2010 na Červeném Hrádku

Dne 18. května 2010 proběhla na zámku Červený 
Hrádek u Jirkova závěrečná konference Regionální 
kontaktní organizace Severozápadní Čechy se síd-
lem v Mostě, dále v textu uváděná jen jako RKO 
Most. Tato struktura patří do skupiny informačních 
center v ČR, jejichž úkolem je poskytovat informace 
o rámcových programech EU na podporu výzkumu 
a vývoje a napomáhat českým subjektům při jejich 
vstupu do projektů mezinárodní spolupráce. Celkem 
v ČR existuje 10 regionálních a 3 oborové kontaktní 
organizace. Všechny tyto kontaktní organizace jsou 
sdruženy do národní informační sítě NINET a v rám-
ci programu EUPRO jsou podporovány z prostředků 
MŠMT ČR. Celou síť zastřešuje jako odborný garant 

 b)  poskytování informací a dokumentace o rám-
cových programech EU a dalších programech 
na podporu výzkumu a vývoje, 

 c)  konzultace projektových záměrů v oblasti vý-
zkumu a vývoje, 

 d)  poradenská a asistenční činnost při přípravě 
a podání projektů,

 e)  pomoc při vyhledávání odborných kontaktů, 
tuzemských i zahraničních partnerů do pro-
jektu, 

 f)  vydávání a distribuce informačního čtvrtletníku 
VV-InfoBulletin, propagačních materiálů a člán-
ků s tématikou výzkumu, vývoje a inovací, 

 g)  informace o všech pořádaných seminářích, 

Prostory rytířského sálu 
před zahájením konfe-

rence

zleva Ing. Miletičová a Ing. Šafářová, PhD. (VÚHU),  
Ing. Švec a prof. Čechák (VŠFS),  Dr. Koutský, 
doc. Ritschelová a Dr. Chvátalová (UJEP)                                 

národní kontaktní organizace. Tuto úlohu zastává 
Technologické centrum AV ČR. 

RKO Most působí v regionu NUTS II Severozápad 
a tvoří ji konsorcium tří partnerů: 
Vysoká škola fi nanční a správní, o.p.s. (VŠFS), Asi-
stenční centrum, a. s. a Výzkumný ústav pro hnědé 
uhlí a. s. (VÚHU), který je koordinátorem projektu. 
Spojení těchto subjektů představuje průřez podni-
katelským prostředím, kde VÚHU zastupuje sféru 
výzkumně vývojovou, VŠFS sféru vzdělávací a Asi-
stenční centrum sféru podnikatelskou. Z hlavních 
a bezplatně zajišťovaných aktivit RKO lze uvést: 

 a)  pořádání seminářů a workshopů tématicky 
zaměřených na programy podporující výzkum 
a vývoj, tj. rámcové programy EU, národní pro-
gramy výzkumu a vývoje, 

workshopech a konferencích, 
 h) monitoring zájmových oblastí. 

Národní informační síť kontaktních organizací svou 
činností dále přispívá k budování a rozvoji regionál-
ních subjektů s výzkumně vývojovým a inovačním 
potenciálem, k jejich integraci do národních a me-
zinárodních sítí a k zapojování do programů na pod-
poru výzkumu a vývoje, zvláště pak do 7. rámcového 
programu EU. Napomáhá tak k dosažení strategic-
kého cíle EU, tj. vytvoření Evropského výzkumného 
prostoru (ERA), jakožto hlavního faktoru růstu eko-
nomiky, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti Ev-
ropy ve srovnání se světem.  

Touto problematikou a především dalším budoucím 
pokračováním aktivit  RKO Most od roku 2011 se 
zabývala závěrečná konference projektu.
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Zahajovací projev přednesl prof. Vladimír Čechák 
z VŠFS s  odkazem na aktuální stav Lisabonské stra-
tegie EU. Hlavní referát na téma Inovace jako klíč 
ke konkurenceschopnosti ČR přednesl Dr. Eugen 
Kvašňák z fakulty biomedicínské technologie ČVUT. 
Problematika Výzkumného fondu pro uhlí a ocel byla 
náplní referátu ředitelky VÚHU Dr. Marcely Šafářové. 
Ing. Alena Miletičová ve svém příspěvku vyhodnotila 
práci RKO Most od  první etapy v roce 2000 až do 
současné třetí etapy končící v roce 2010. Návrh na 
pokračování v aktivitách RKO Most byl předmětem 
vystoupení Ing. Václava Kohouta z VŠFS, který do-
poručoval využití vyhlášené výzvy v rámci OP Vzdělá-
vání ke konkurenceschopnosti v oblasti podpory 2.4 
Partnerství a sítě. 

V odpolední části konference představila Ing. Micha-
ela Nováková  Aktivity projektového týmu Asistenční-

a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední peda-
gogická škola a Střední zdravotnická škola Most 
zastoupená Mgr. Pucovou a Univerzita Jana Evan-
gelisty Purkyně zastoupená rektorkou doc. Ritsche-
lovou, prorektorkou Dr. Chvátalovou a předsedou 
akademického senátu Dr. Koutským) dává reálný 
předpoklad pro další spolupráci s partnery v RKO 
i po roce 2010.

Podrobnější informace a pomoc při vstupu do 7. RP 
EU naleznete přímo v organizačním sídle každého 
z partnerů  RKO Most nebo na jeho www stránkách:
www.vuhu.cz, www.vsfs.cz, 
www.asistencnicentrum.cz

Text: Alena Miletičová a Václav Kohout                 (PI)

Zástupci Asistenčního 
centra a. s.
zleva Bc. Lapková, Ing. 
Nováková a  Ing. Novák

Ing. Kohout při prezentaci 
projektu VŠFS „Multipli-
kační efekty“

ho centra a. s. v období 2007 až 2010. Dr. Jaroslav 
Koutský z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně před-
stavil projekt Posilování  kompetencí VŠ pracovníků 
pro rozvoj konkurenceschopnosti vysokého školství 
v Ústeckém kraji a Ing.  Václav Kohout seznámil 
účastníky konference s průběhem projektu VŠFS 
Multiplikační efekty postgraduálního celoživotního 
vzdělávání vědeckých pracovníků v regionálních 
podmínkách. V závěru konference vystoupil Ing. Ja-
romír Tichý z VŠFS s příspěvkem Transfer inovací 
a poslední příspěvek konference na téma Může 
vývoj eura ovlivnit připravované projekty? předne-
sl zástupce detašovaného pracoviště Vysoké školy 
báňské Ing. František  Kružík. 

Průběh konference a účast potenciálních partnerů 
(VOŠ a SPŠ Chomutov zastoupená ředitelem Ing. La-
cinou; Vyšší odborná škola ekonomická, sociální Fo

to
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Jak zvýšit šance vaší obce na 
získání dotace?

Různé dotační tituly jsou v dnešní době nejdůle-
žitější a nejvíce využívanou možností, jak získat 
fi nanční prostředky na zvelebení obcí a zlepšení 
životního prostředí. Mezi největší a nejvýznamněj-
ší společnosti v České republice patří i Asistenční 
centrum, a.s., které se zabývá problematikou do-
tačního poradenství a zpracování projektů. O od-
pověď na otázku v nadpisu tohoto článku jsme 
požádali Ing. Františka Jochmana, ředitele společ-
nosti Asistenční centrum, a.s., jež na trhu působí 
již 13 let a dosahuje vysoké úspěšnosti žádostí 
o dotace pro své klienty. 

Kde obce nejčastěji chybují při žádání o dotace?
Prvním faktorem je výběr vhodného dotačního pro-
gramu. V současné době jsou pro obce asi nejzají-
mavější  Program rozvoje venkova a Operační pro-
gram životní prostředí. Ostatní lze považovat pouze 
za doplňkové, na menší akce (např. příhraniční spo-
lupráce) nebo již téměř rozdělené s nízkou šancí na 
úspěch (např. ROPy). Vedení obcí by si každopádně 
mělo dát pozor na různé poradce, kteří slibují nespl-
nitelné. Často vyžadují platbu předem a nabízejí zís-
kání dotace téměř na cokoliv. Pro obec to v koneč-
ném důsledku představuje jen zbytečně vynaložené 
prostředky a čas.  Dotační zdroje se tenčí, přichází 
doba posledních šancí ještě nějakou podporu zís-
kat. Druhá šance možná již pro mnohé obce nebu-
de, takže špatné rozhodnutí nebudou moci napravit 
a podat projekt v dalších výzvách.

Zmínil jste různé nesolidní poradce. Je pravda, že 
někteří mohou úspěšné získání dotace tzv. „vylob-
bovat“ ?
Takovéto poradce bych přirovnal ke školníkům, kteří 
vám slibují, že zařídí přijetí na školu. Nic v tom ne-
mohou udělat, ale od přijatých studentů si vezmou 
provizi. Systém hodnocení je nastaven tak, že je pro-
jekt mnohdy hodnocen podle předem daných kvan-
tifi kovatelných kritérií. Klient si je tedy například 
může sám dopředu ohodnotit a spočítat si tak, zda 
má šanci na úspěch, případně jak projekt upravit, 

aby se šance zvýšila. Poté jdou bodově ohodnocené 
projekty do výběrové komise, která již nemůže mě-
nit pořadí projektů, ale pouze některé ze závažných 
a předem stanovených důvodů vyřadit. V celém pro-
cesu jsou navíc zapojeny desítky až stovky lidí z řad 
hodnotitelů a členů komise. Je tedy nemožné něko-
mu slíbit, že zařídí „vylobbování“ projektu. 

Jaký máte recept na úspěch vy?
My vždy klientům říkáme, že nejlepší lobby je kvalit-
ní projekt. Tuto pravdu dokládá více než 80% úspěš-
nost námi zpracovávaných projektů. A to jsme již 
pro klienty zpracovali přes 700 úspěšných projektů, 
získali pro ně přes 5 miliard Kč dotací, takže víme, 
jak na to. Stačí opravdu znát postupy hodnocení, 
hodnotící kritéria a kvalitně připravit projektovou 
žádost.

Jak tedy o dotace úspěšně žádat?
V první řadě si zástupci obce musí uvědomit, že 
hledají dotaci na svůj záměr a neměli by vymýšlet 
záměry, aby nějakou dotaci získali. To potom nefun-
guje. Naše společnost může najít vhodný dotační ti-
tul a kompletně připravit žádost. Dotací je totiž velké 
množství a naši specialisté znají detailní podmínky 
jednotlivých podpor a hodnotících kritérií.
 
Kolik taková služba stojí a jak vám vaši klienti pla-
tí za služby?
Celková částka je závislá na úspěšném získání dota-
ce.  Podle objemu záměru se pohybuje řádově v jed-
notkách procent ze získané dotace. 

Co byste na závěr potenciálním žadatelům dopo-
ručil?
Nebát se, pokusit se o získání těchto zajímavých 
prostředků, chtít pro to něco udělat a včas si připra-
vit podklady. Narychlo připravené žádosti a projekty 
až v době vyhlášení jednotlivých výzev mají mizivé 
šance na úspěch. Čas běží a za chvíli tuto možnost 
mít již nebudou. Využije jí prostě někdo jiný.
                 (PI)
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Hurá do hornického skanzenu 
nebo na Matyldu!

Možností k zajímavému trávení volného času je 
v Mostě celá řada. Vedle již proslulého autodromu 
nebo hipodromu získávají stále větší oblibu i ná-
vštěvy Podkrušnohorského technického muzea 
a příměstských rekreačních areálů, kterým je tře-
ba vodní nádrž Matylda. 

V technickém muzeu, které je mimo jiné hornickým 
skanzenem, protože se nachází v reálném prostře-
dí dřívějšího hlubinného dolu, lze navštívit simulo-
vanou štolu, zajít do lampárny, prohlédnout si těžní 
parní stroj, výstavu Od uhlí k chemii a řadu dalších 
zajímavostí. 

Na Matyldě, která vznikla zatopením povrchového 
dolu, se lze v klidu rekreovat, plavat nebo se věno-
vat cyklistice či jízdě na kolečkových bruslích. 
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Takové možnosti nabízejí oba areály běžně. Vedle 
toho se ale stávají centrem dalších aktivit. Nedáv-
no to byl třeba Den dětí, který přivedl ty nejmenší 
i jejich rodiče jak do technického muzea, tak k vodě 
na Matyldu.

Netradiční oslavy svátku dětí v hornickém skanze-
nu získávají oblibu a stávají se tradicí
Na své si tu přišli i ti nejmenší, kteří tu koncem květ-
na v předstihu slavili svůj svátek. Vedle tradičních 
a oblíbených soutěží se tu zájemci mohli nechat 
vyvézt plošinou téměř do oblak, omrknout záchra-
nářskou techniku, svézt se mašinkou po kolejích či 
hlučnou terénní motorkou, zastřílet ze vzduchovky, 
pokusit se o vlastní sklářský výrobek nebo si zblízka 
omrknout vojáky a zbraně z poslední světové války. 
Kdo by si nechal ujít takovou možnost?!

Město Most
přátelské

rodině
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Den plný zábavy i naučných her na Matyldě 
Plno soutěží a her, tak vypadal Den pro rodinu, kte-
rý pro malé oslavence přichystala Městská policie 
Most společně s dalšími neziskovými organizacemi 
v rekreačním areálu na Matyldě. Davy lidí přijížděly 
přeplněnými autobusy. Podle odhadu se akce zú-
častnilo na 2000 lidí.

Strážníci pro děti a jejich rodiče připravili velmi pes-
trý program. Na 16 stanovištích na ně čekaly roz-
manité hry jako skákání v pytlích, házení kroužků, 
ovazování mumie a řada dalších, za které si děti 
odnesly sladkou odměnu. Nechyběly ani ukázky prá-
ce psovodů nebo akce při zneškodnění nepřítele. 
Velký zájem byl zvláště o vojenská vozidla a tech-
niku městské policie. Malí návštěvníci si vyzkoušeli 
výstroj a doslova v obležení se ocitla pojízdná slu-

žebna. Ani dospělí účastníci nepřišli zkrátka. Čekal 
na ně například test ze znalosti dopravních značek. 
Akce se pořádala v rámci kampaně Město Most přá-
telské celé rodině. 

Podkrušnohorské technické muzeum:
OTEVŘENO: úterý – neděle: 9.00 - 16.00 hodin.
ZAVŘENO: pondělí a státní svátky.
Zájezdy a prohlídky velkých skupin osob je nutno 
předem objednat:
tel.: 724 314 904
e-mail: zbynekjaks@seznam.cz
www.ptm.cz

Prohlídky začínají vždy v celou hodinu. 
UPOZORNĚNÍ - poslední prohlídka začíná v 15.00 
hodin.                 (PI)
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STOP PRACH potřetí
Víme o problému! 
Známe priority! 
Víme jak na to! 

To jsou ústřední motta tří konferencí STOP PRACH, 
společné aktivity obcí a měst pod horou Bořeň 
a Severočeských dolů a.s. To poslední by se dalo 
po ukončení posledního, v pořadí již třetího setkání 
odborníků, představitelů měst, obcí Bílinska i laické 
veřejnosti na tuto závažnou problematiku doplnit 
ještě o další heslo, které překvapivě zaznělo v po-
sledních diskusních příspěvcích zástupce Severo-
českých dolů a.s., ředitele strategie a komunikace 
Ing. Vladimíra Budínského a Ing. Jana Kužela, ředi-
tele odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního 
prostředí České republiky. 

Nikým nearanžovaný a spontánní závěr by se dal de-
fi novat slovy „Víme s kým“!

Na začátku konference, pořádané 28. 6. 2010 pod 
patronátem starosty města Bíliny Josefem Horáč-
kem, seznámil RNDr. Lubomír Paroha, jednatel a se-
nior konzultant společnosti Ascend s.r.o., zúčastně-
né odborníky, zástupce obcí, měst Ústeckého kraje 
a občanských iniciativ s konkrétními opatřeními, jak 
minimalizovat vliv prachu na životní prostředí, a tím 
i zdraví lidí dotčených touto problematikou. Mezi 
ně patří např. pořízení a správné používání čisticí 
mechanizace při odstranění prachových částic na 
dopravních komunikacích v okolí a centrech měst 
a obcí, zpracování energetických auditů budov, 

které nejsou napojeny na centrální rozvody plynu 
a tepla a osvětové kampaně zaměřené na majitele 
těchto staveb. Velkou roli mohou sehrávat i vhodně 
nastavené půjčky, směřující k přechodu komerč-
ních, obecních objektů i rodinných domů k vytápění 
jinými, než neekologicky provozovanými lokálními 
tuhými palivy. Významným pomocníkem je výsadba 
zeleně v okolí komunikací, rekonstrukce kotelen, 
veřejné kanalizace, zanesené prachem a ostatními 
tuhými částicemi. Dalšími možnostmi je promyšle-
né řešení současné dopravní situace odkloněním 
problémové nákladní i osobní dopravy kruhovými 
objezdy a obchvaty problematických částí měst, 
zejména Duchcova a Bíliny. Ing. Vladimír Budínský 
dále seznámil přítomné se současně probíhající 
iniciativou Severočeských dolů a.s., s tzv. Protipraš-
ným projektem. Ten má za úkol nejen respektovat 
plán otvírky, přípravy a dobývání Dolu Bílina v letech 
2010 – 2030 a dodržování současných povinností 

výsledků studie EIA, ale navíc zastřešovat všechna 
protiprašná a ochranná opatření, spolupracovat se 
zastupitelstvy obcí dotčených těžbou, občanskými 
sdruženími a médii v rámci veřejné kontroly své prů-
myslové činnosti. Z těchto důvodů jsou vynaloženy 
nemalé prostředky na výstavbu protiprašných, pro-
tipohledových a protihlukových valů, odklonění sou-
visející dopravy a nakládky kamionů nebo přeložení 
skládek na vhodnější místa ve větším předstihu, než 
nařizuje studie vlivu těžby na životní prostředí. Tyto 
body jsou brány v úvahu při plánování plynofi kace 
elektrárny v Ledvicích a navazují na konkrétní pod-
poru partnerských měst a obcí Bílinska při pořizová-
ní čisticích strojů, budování systému, harmonogra-
mu a operativnímu čistění komunikací.
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Některé z těchto problémů by měl pomoci řešit nový 
zákon o životním prostředí, neboť ten stávající nedá-
vá dostatečné pravomoce nejen městům a obcím, 
ale ani samotnému ministerstvu ŽP. V jednání je 
vytváření nízkoemisních zón v centrech měst a po-
stižených lokalitách po vzoru Německa, kam mohou 
pouze vozidla splňujících evropské emisní požadav-
ky, legislativní možnosti kontroly spalovacích zdrojů 
a možnosti využití pravomoce obcí na základě vydá-
ní tzv. Obecně závazných předpisů. 

Panelová diskuze se zaměřila na zdokonalení sys-
tému a auditu měřicích míst, řešení obchvatů měst 
a potřebu udržovat čisté komunikace, revitalizaci 
zeleně okolo nich nejen obcemi, městy a Severo-
českými doly a.s, ale i jejím vlastníkem, společností 
Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, což bude řešeno v dalších konkrétních 
projektech. Zajímavým podnětem byl příspěvek 
Ing. Petra Gryndlera, vedoucího Odboru životního 
prostředí Městského úřadu Litoměřice, které zmen-
šily výskyt poletavého prachu obchvatem města 
a poskytly cca 1 000 zájemcům o přechod na solár-
ní ohřev teplé vody fi nanční příspěvky. V současné 
době město pracuje na projektu využití energie z ge-
otermálních vrtů, celá věc je však velice nákladná 
(cca 1,50 miliardy Kč) a časově náročná…

Na jednání konference bylo sympatické nejen to, že 
probíhala v konstruktivním ovzduší. Opět zde totiž 
zaznělo to nejpozitivnější – chuť řešit „prachový 
problém“ všemi zúčastněnými, Severočeskými doly 
a.s., městy, obcemi i ministerstvem ŽP.

 Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP 
poté přednesl vzkaz ministryně životního prostředí, 
paní Rut Bízkové: „Podepišme, a to co nejdříve, dob-
rovolnou dohodu mezi Severočeskými doly a.s., zá-
stupci dotčených obcí a naším ministerstvem!“

Dále vysvětlil, že tato dohoda může využít společné 
iniciativy k podpoře zlepšení životního prostředí nad 
rámec současných zákonů, k fi nancování potřeb 
projektu STOP PRACH z národních programů, které 
jsou k dispozici, zúčastňovat se společně jednání 
a hledat cesty, jak může MŽP legislativně spolupra-
covat s obcemi. Projekt se může stát pilotním i v ji-
ných oblastech, neboť prach je problémem nejen 
republikovým, ale celosvětovým.

Neboť podpisu dobrovolné dohody nic nebrání, na-
plní se v červenci 2010 heslo z úvodu článku. Ono 
„Víme s kým“ signalizuje nové možnosti a jistotu ini-
ciátorů projektu STOP PRACH – Severočeských dolů 
a.s., obcí a měst, že s prachem už nebudou bojovat 
sami…

Text a foto: archiv AMB a INFO-PRINCIP s.r.o.
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Řeckou krizi řeší celý svět kromě Řecka
Několik čtenářů mě požádalo, jestli bych 
mohla něco napsat ke krizi, ve které se 
Řecko právě topí. Nemohla. Ekonomice 
nerozumím vůbec a na první pohled zde 
na Korfu žádná krize není moc patrná. 
Lidé sedí na náměstí a popíjejí kávu jako 
vždy, nezaměstnaní berou podporu ko-
lem 500 eur měsíčně a nedávno jsem se 
dozvěděla od své kamarádky, která má 
dvanáctiletého syna, že na začátku letoš-
ního školního roku dostaly všechny děti 
v Řecku v prvním ročníku gymnázia (naše 
7. třída) poukázku na 450 eur, aby si za 
ně povinně nakoupily notebooky... 

Zdá se, že řeckou krizi řeší celý svět kromě 
Řecka. Byla jsem upozorněna na skvělý 
rozhovor v LN se Stefanosem Manosem, 
který mluví za vše, takže, pokud vás to za-
jímá, přetiskuji ho sem celý. 

Letitý zvyk řecké vlády kupovat si voliče 
tím, že je zaměstná. Typický mladý Řek 
touží být státním zaměstnancem. Přijde 
vám to zvláštní? Jemu ne. Protože jakmile 
získá místo ve veřejném sektoru, získává 
defi nitivu. Už ho nikdy nevyhodí, až do dů-
chodu. 

Tu defi nitivu má od prvního dne v práci? 
Jistě. Formálně sice běží šestiměsíční zku-
šební lhůta, ale po jejím uplynutí nikdy ni-
koho nepropustí. Tudíž člověk, který v 25 
letech vstoupí do státní služby, má před 
sebou 35 let garantovaného platu. A ce-
loživotní penzi. Až umře, přejde penze na 
jeho manželku. A pokud by po něm zůstaly 
neprovdané dcery, dostanou státní penzi 
taky. 

Kdy se celoživotní garance pro státní za-
městnance zavedla? 
To je už dávno. Je dokonce zakotvena 
v ústavě. Ovšem v ústavě se připouští 
i možnost ztráty místa ve veřejném sektoru, 
pokud by bylo zrušeno. Jenže místa ve ve-
řejném sektoru se zásadně neruší, a když 
ano, tak za cenu ohromného odstupného. 
Bývalý ministr hospodářství jednou výslov-
ně řekl, že PASOK ve svém slovníku nemá 
výraz propustit. 

Jaké jsou ve veřejném sektoru platy? 
V průměru 2,5krát větší než v soukromém. 
A u vás? 

Kde ve státním sektoru byste nejvíc škr-
tal? 
Největší skupinu státních zaměstnanců 
tvoří učitelé. Řecko na školách prvního 
a druhého stupně zaměstnává čtyřikrát 
víc učitelů na žáka než Finsko. A pokud je 
fi nské sekundární školství považováno za 
evropskou špičku, ptám se, k čemu my po-
třebujeme čtyřnásobek učitelů. Nový pre-

miér Papandreu se sice tváří, že proškrtá 
výdaje, současně ale oznámil, že přijme 
sedm tisíc nových učitelů. Přitom jich už 
teď máme asi o 80 tisíc víc, než by bylo 
třeba. No a když si vydržujete tolik učitelů, 
nakonec pořádně nepracuje žádný. 

Teoreticky můžete třídy rozdělit na čtvrti-
ny a každý učitel bude mít práci? 
Někde by nepomohlo ani to. Před několika 
měsíci například vyšlo najevo, že na od-
lehlém ostrůvku Agios Efstratios provozují 
školu se čtyřiceti učiteli a deseti žáky. 

Co ti nadbyteční učitelé dělají? 
Pobírají plat, ale neučí. Někdo třeba v pra-
covní době jezdí s taxíkem, spousta jich je 
v turistických službách. A ti, kteří opravdu 
učí, učení často odbývají tak, že rodiče 
musí dětem platit odpolední soukromé 
doučování. Doučují je zpravidla učitelé ze 
státních škol. Takže lidé, kteří nedělají to, 
za co je platí stát, pobírají dva platy. A žád-
ná vláda se na to neodváží sáhnout. Abych 
ale nemluvil jen o učitelích – přezaměstna-
nost panuje ve všech státních podnicích. 
Třeba řecká národní banka – schválně, ko-
lik lidí pracuje v České národní bance? 
Redakce: Z hlavy nevím. 

Jsme zhruba stejně velké země, vy máte 
deset milionů obyvatel, my jedenáct. Naše 
centrální banka zaměstnává 3000 lidí. 
Jsem si jistý, že vaše centrální banka je 
menší (ČNB udává počet 1484 zaměst-
nanců – pozn. red.), a protože nejste v eu-
rozóně, má objektivně víc práce. Za řeckou 
centrální banku dnes všechno důležité roz-
hoduje Frankfurt. Vystačila by s 200, 300 
lidmi. Ostatní jsou zbyteční. 

To je jeden centrální úřad, propustit 2700 
zaměstnanců by asi stát nevytrhlo. 
Ne, to je jeden typický příklad. Mohl bych 
s vámi probírat úřady jeden po druhém. Za 
posledních pět let – a to vládla pravice – 
se počet pracovníků parlamentu zdvojná-
sobil. Jak to? Poslanců jsme před pěti lety 
měli stejně jako dnes. Zaměstnanci par-
lamentu nepobírají 14 platů ročně, jak je 
běžné jinde, ne, oni berou 16 platů. Navíc 
se jim patnáctý a šestnáctý plat nedaní. 

Vlastní stát nějaké fi rmy? 
Tam je to totéž v bleděmodrém. Například 
Olympic Airways – před restrukturalizací 
v roce 2003 to byla státní letecká společ-
nost, která prodělávala milion eur denně. 
Oni zaměstnávali dvakrát víc lidí, než bylo 
třeba. Přebytek pilotů se maskoval redukcí 
nalétaných hodin, ale taky třeba naříze-
ním, že pilot, který letí do New Yorku, tam 
musí dvě nebo tři noci přespat. Aby nebyl 
v Řecku na očích. 

Co s tím vláda udělala? 
Zabralo jí to pět let a problém se podařilo 
vyřešit až za cenu ohromných fi nančních 
kompenzací. Dnes houfy bývalých pilotů 
sedí doma a pobírají 14tisíc eur měsíčně 
za to, že nedělají nic. Takových příkladů 
jsou stovky. Ve státním Telekomu zaměst-
návali 25 tisíc lidí, až jeho výkonný ředitel 
prohlásil, že jich potřebuje jen 12 tisíc, ji-
nak ho zničí soukromá konkurence. Jenže 
vláda za žádnou cenu nechtěla vypadat 
jako ten, kdo vyhazuje lidi z práce. Takže 
každý zaměstnanec, který souhlasil s od-
chodem, dostal v průměru 200 tisíc eur 
kompenzace. 

Ovlivňuje výše odstupného ve veřejném 
sektoru odstupné v soukromém sektoru? 
Souvisí to spolu. Zákon podnikatelům na-
řizuje vyplácet dlouholeté zaměstnance 
tolika měsíčními platy, kolik ten člověk ve 
fi rmě strávil roků. Což je na evropské po-
měry velkorysé. Jaké odstupné předepisu-
je zákon v České republice? 
Redakce: Tři měsíční platy. 

U nás je pro dlouholeté zaměstnance v sou-
kromém sektoru stanoveno minimum 24 
platů. Státním zaměstnancům se to ovšem 
zdá málo, takže dostávají někde 72, jinde 
100 měsíčních platů. Peníze pro lidi, kte-
ré stát ve skutečnosti vůbec nepotřebuje, 
neberou konce. A to je ústřední problém 
Řecka. Bohužel v Bruselu stav věcí v Řec-
ku není znám. Ještě jim to nedošlo. 

Jak to? Unie má přece v Aténách své lidi, 
Řecko není v izolaci. 
Předpokládám, že i kdyby ty souvislosti 
znali, nebudou tomu prostě schopni uvě-
řit. 

Co s tím? 
Celá ta řecká nemoc by se dala snadno 
vyléčit, kdyby politici našli odvahu sáhnout 
do veřejného sektoru. Kdyby se zbavili ne-
potřebných lidí, defi cit by se vypařil. Náš 
stát na sobě nese ohromné množství tuku, 
který by šlo rychle shodit. 

A bude nová vláda shazovat tuk? 
Spíš bych si tipnul, že zvýší daně, aby se 
vyhnula sociálním nepokojům. A to je ka-
tastrofa. Předpokládám, že neudržitelnost 
situace si uvědomí trhy – možná ne za mě-
síc, ale někdy v příštím roce. A pak peníze, 
které si vláda musí půjčovat, podraží ještě 
víc. 

Řecký dluh ohrožuje celou eurozónu. Co 
by teď bylo od EU nejchytřejší? 
Teď zrovna se naskýtá jedna příhodná 
chvíle, protože vláda do Bruselu poslala 
návrh úspor a čeká na jeho schválení. Já 
na místě Unie bych ten návrh okamžitě po-
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slal zpátky k přepsání. Řekl bych: Skutečné 
rozpočtové škrty, prosím. 

Přiměje řeckou vládu šetřit, když jí ostat-
ní země eurozóny pohrozí, že žádná po-
moc nebude? 
Takové obecné řeči nám moc nepomůžou. 
Řekové totiž často reagují dětinsky. Lepší 
by bylo, kdyby Evropská komise nebo třeba 
německá vláda vyžadovaly od naší vlády 
odpovědi na konkrétní otázky. Proč si ksa-
kru vydržujete takový veřejný sektor? Ať 
jasně řeknou: Nepomůžeme vám, dokud 
nesnížíte počet učitelů. 

Kde by ti učitelé sehnali práci? Řecko 
nemá žádný průmysl. 
Ať jdou třeba do turistických služeb. Podle 
kvalifi kovaných odhadů tvoří 30, možná 
40 procent našeho HDP šedá ekonomika. 
Spousta lidí by jenom zlegalizovala své pří-
jmy z šedé ekonomiky. Akorát už by k nim 
nepobírala plat od státu. 

Kdy vlastně přezaměstnanost ve veřej-
ném sektoru začala? Za starého Papan-
drea? 
Papandreu starší (Andreas P., otec dneš-
ního premiéra, vládl v letech 1981-1989 
a 1993-1996 - pozn. red.) opravdu zavedl 
většinu věcí, které nás teď tíží. Třeba ná-
zor, že stát je třeba ovládnout svými lidmi 
– čímž se mimochodem podobal vašim 
komunistům. Člověk musel být členem 
strany, aby získal určité místo. Posiloval od-
bory. Profesoři na univerzitách se už nevy-
bírali podle svých kvalit, volí si je studenti. 
Starý Papandreu, hrůza hrůz. 

V roce 1981, kdy začala jeho éra, Řecko 
také vstoupilo do Evropských společen-
ství. Jak vás to změnilo? 
Naše členství bych rozdělil do dvou fází. 
První je ohraničena vstupem v roce 1981. 
Vzápětí začaly přitékat dotace, které změ-
nily hlavně venkov. Díky nim se zásadně 
rozšířila silniční síť. 

U nás unijní dotace evidentně podporují 
korupci. Co v Řecku? 
Samozřejmě se nám to stalo taky. Evropa 
posílala peníze, na místě ale bylo potřeba 
úředníka, který je rozděloval. A který zhru-
ba deset procent kasíroval pro sebe. Fakt 
je, že časem bylo vyplácení dotací zpřís-
něno. Nejdřív stačilo zažádat si, řekněme, 
o dotaci na vypěstování 100 tun oliv, a ni-
koho nezajímalo, jestli náhodou neprodu-
kujete jenom 10 tun. Pak se začaly počítat 
olivovníky a korupce trochu poklesla. Před-
pokládám ale, že i úředníci v Bruselu vyčle-
nění pro styk s Řeckem se časem nechali 
zkorumpovat. Nicméně celkově byla první 
fáze pro Řecko extrémně výhodná. 

Druhá fáze začíná vstupem do eurozóny? 
Ano, v roce 2001. Vstup skýtal velké šan-
ce. Poprvé v historii jsme měli stabilní 
měnu. Firmy ani jedinci už nemusí kal-
kulovat s devalvací. Dřív spousta Řeků 
držela z opatrnosti úspory v cizině, ne 
v drachmách, ale v dolarech a švýcarských 
francích. Díky euru se Řecko stalo místem, 
kde si člověk může ukládat peníze. Inves-
toři už se nemuseli bát, že jim devalvace 
znehodnotí investice. Těchto šancí jsme 
ale nevyužili. Zahraniční investice se blíží 
nule, Bulharsko jich dokázalo přilákat de-
setkrát, možná patnáctkrát víc než my. My 
jsme euro využili jen ke zdražování. 

Neznervózňuje normální Řeky pomyšlení, 
že se stávají terčem posměchu napříč 
Evropou? 
Ale ano, bohužel ne dostatečně. 

Jaký má vlastně Řecko poměr k západní 
Evropě? Považuje se za její součást, nebo 
spíš přemýšlí v kategoriích my - Západ? 
Blíž má k tomu druhému. 

Odhadl byste, co bude za rok? 
Jsem pesimista, ačkoliv situace je napros-
to zvládnutelná. Bohužel nemáme politiky, 
kteří by ji chtěli seriózně zvládnout. Dál 
stoupne cena, za kterou si stát půjčuje pe-
níze. Očekávám i sociální nepokoje. 

Může být Řecko do roka vyloučeno z eu-
rozóny? 
Nemyslím. Ale kdybychom vypadli z euro-
zóny, vypadneme i z Evropské unie. A to by 
pro nás byla katastrofa. 

Kdo je... Stefanos Manos?
Ekonom, politik a mnohonásobný ministr 
se narodil v roce 1939. Vystudoval strojí-
renství, má i titul MBA z Harvardu. Manos 
se do parlamentu poprvé dostal v barvách 
pravicové Nové demokracie v roce 1977. 
Celkem pětkrát potom sloužil jako ministr, 
počátkem osmdesátých let byl z funkce 
ministra průmyslu průkopníkem řecké pri-
vatizace. V roce 1998 byl těžko zařaditelný 
Manos vypuzen z Nové demokracie a do 
dalšího parlamentu se nechal zvolit jako 
nezávislý na kandidátce socialistů. Před 
rokem založil malou liberální stranu Drasi. 
Je známou osobností řeckého veřejného 
života. 

Článek převzat z:
www.wmmagazin.cz
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Ženy v politice
Sympatickou, inteligentní, přímočarou a energic-
kou političku jen těžko uvidíte v klidu. Její funkce 
klade vysoké nároky na komunikaci s poskytova-
teli sociálních a zdravotních služeb. Nezbytné jsou 
i rozsáhlé znalosti v oblasti Zákona o sociálních 
službách a systému zdravotnictví, včetně komu-
nitního plánování a strategického rozvoje regio-
nu. Aktivní působení Nadi Jozífkové, náměstkyně 
primátora pro sociální věci města Liberce, ve ve-
řejném životě má i své stinné stránky. Prakticky 
neomezená pracovní doba, vyžadující daleko více 
než osm hodin práce denně. Ne vždy jednoduchý 
a snadný dialog s politickými partnery i zastupi-
teli, ale také nesčetná jednání s městy a obcemi 
v kraji. To je střípek z pestré mozaiky člověka, 
kterému se podařilo zefektivnit poskytování soci-
álních služeb v regionu. Stabilizovat a především 
rozvíjet segment služeb, které minimalizují sociál-
ní a zdravotní dopady patologických jevů na obyva-
telstvo v Liberci a okolí.  

Naďa Jozífková stála spolu se starostou Frýdlantu 
v Čechách Danem Ramzerem u zrodu v České re-
publice nevídaného, převratného systému, který 
formou solidární spoluúčasti zapojil mnohá města 
a drtivou většinu obcí v kraji do boje proti drogám.

Narodila se v roce 1961 na severní Moravě, ve Frýd-
ku - Místku, kde také navštěvovala základní školu. 
Po jejím absolvování vystudovala Střední průmyslo-
vou školu chemickou v Ostravě, kterou v roce 1980 
zakončila složením maturitní zkoušky. Ve studiu ná-
sledně pokračovala na Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 

Studia však předčasně ukončila a odešla do města 
pod Ještědem, do Liberce. Ve veřejné správě působí 
Naďa Jozífková již od roku 1991. Nejprve pracovala 

jako tajemnice Městského obvodu Vratislavice n. Ni-
sou a od roku 1998 působí jako zastupitelka města 
Liberce. Od počátku svého vstupu do libereckého 
zastupitelstva byla zvolena také do vedení města 
a dnes je jedinou ženou mezi náměstky primátora. 
Ve svém rezortu má veškeré záležitosti týkající se 
otázek sociálních a zdravotních služeb poskytova-
ných městem.

Naďa Jozífková se ve volném čase nejraději věnuje 
sportu, poslouchání kvalitní hudby a tanci. Je vdaná 
a matkou dnes již dospělé dcery Lenky. Jejím kré-
dem je: „Liberec je dobré město pro život.“

Jak se daří Nadě Jozífkové, náměstkyni primátora 
pro sociální věci města Liberce, v politice i osobním 
životě, jsme se zeptali přímo jí.

Paní náměstkyně, kde se ve vás bere ta energie, 
s níž se pouštíte do řešení často akutních, nepo-
pulárních témat, kterým se vyhýbají i mnozí poli-
ticky aktivní muži?
Máte pravdu, jsem akční, asi proto, že mě baví neu-
stálá změna, baví mě učit se něčemu novému a ne-
rada se vzdávám. 

Ve své funkci potkáváte spoustu lidí, zanechalo ve 
vás nějaké setkání mimořádný, hluboký dojem či 
zážitek, o který byste se chtěla s našimi čtenáři 
podělit? 
Takových setkání byla celá řada, ale nikdy nezapo-
menete na setkání obyčejných lidí, kterým jste po-
mohli zpříjemnit jejich život, či rozptýlit osamělost. 
Nedávno jsem měla možnost zúčastnit se konferen-
ce věnované dobrovolnictví, tolik příjemných setkání 
s lidmi, již dobrovolně posilují mezilidské kontakty 
ve společnosti, jsem už dlouho nezažila a to je něco, 
co je nám velice zapotřebí. 

Máte za sebou náročnou cestu od tajemnice, až 
po vrcholnou funkci náměstkyně primátora. Co 
vám tato zkušenost přinesla a co naopak vzala? 
Čím déle tuto práci dělám, tím více zjišťuji, co všech-
no ještě nevím a co se potřebuji naučit a jak málo 
mám času na uskutečnění věcí, jež jsou prospěšné 
a nutné. Ale co mě nejvíce zaskočilo, je neuvěřitelná 
závist, která panuje v našich krajích a jak obtížně 
se prosazují dobré věci. Ale když se nad to dokážete 
povznést, je to ohromně osvobozující.

Vaše rozhodnutí se mohou dotknout buď přímo, 
tak i nepřímo mnoho obyvatel. Jste vlastně archi-
tektkou sociální politiky na místní úrovni v Liberci 
a okolí, jakou oblast ve svém resortu považujete 
za palčivou? 
Zvýšenou pozornost zasluhuje problematika stárnutí 
populace a vztahy ke starší generaci všeobecně. My 
se dnes bavíme o globálním oteplování a o světové 
hospodářské krizi, … ano to jsou vážná témata, ale 
o tom, že všichni, kteří jsou dnes dětmi, či mladými 
lidmi, budou v roce 2040 taky staří a že neexistuje 
žádná „ochrana práv seniorů“, tím myslím nevědo-
mé zanedbávání a ekonomické zneužívání této ge-
nerace, o tom se mluví málo.
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Energii čerpám na 
horách, při sportování, 
dobré hudbě a tanci...
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ROZHOVOR

Jako každý, kdo je vidět a kdo působí veřejně, vy-
voláváte i vy navzájem protichůdné reakce. V Li-
berci jsou dvě dominantní skupiny lidí. Jedni, kteří 
vám bezmezně fandí a trvale vás podporují a druzí, 
kteří vás „nemusí“. Nutno podotknout, že těch, co 
vám fandí, je podstatně víc. Přesto, jak se politik, 
člověk, žena – vypořádává s často i nevybíravými 
útoky na vaši práci i na vás samotnou?
Jsem bojovnice a nebojím se odsudků lidí, kteří 
sami nic nedokázali a bojí se převzít zodpovědnost 
za vlastní život, ale přesto soudí. Já jsem v životě 
prožila hodně těžkostí, ale vždy jsem s mužem našla 
sílu začít znovu.

Časopis AMB dostávají na stůl mnozí představite-
lé měst a obcí v severozápadním regionu, na co by 
si podle vás měl politik dát pozor?
…aby se nevytratila slušnost a spolehlivost.

Jakou knihu jste v poslední době přečetla? 
Kafka na pobřeží, spisovatel Haruki Murakami.

Jaké oblíbené jídlo máte ráda a co vaříte nejčas-
těji?
Maso a zeleninu.

Jaký fi lm se vám líbí a proč? 
„Nějak se to komplikuje“, je to komedie, já se rada 
bavím a Meryl Streep je výborná herečka…

Co vás dokáže rozveselit? 
Hudba skotské zpěvačky Annie Lennox, mojí nej-
oblíbenější představitelky populární hudby, velice 
respektované ženy i mimo svůj obor.

Z čeho jste smutná?
...že stále častěji se setkám s lidmi, kteří jdou za 
svým cílem hlava nehlava a ostatní jsou jim ukra-
deni...

Severní Morava, místo kde jste se narodila, kde 
jste žila a vyrůstala – srovnáte-li mentalitu mo-
ravanů s tou českou – jsou v nich rozdíly? Které 
podle vás dominují?
Všude jsou lidé dobří, lidé špatní…příjemní a nepří-
jemní.

Co vám výkon náměstkyně primátora přinesl a co 
naopak vzal?
Často se říká, že „kariéra“ bývá na úkor rodiny, ale 
já jsem nemusela obětovat nic. Jako politička jsem 
si byla vědoma, že tato práce vyžaduje obrovské úsi-
lí, mnoho času, dobré zázemí a pochopení rodiny, 
takových profesí je ale mnoho a dnes už se nad tím 
společnost nepozastavuje.

Chcete cokoli dalšího sdělit lidem, čtenářům? 
Stačí málo: nemusíme se hned obětovat, stačí po-
zdravit, usmát se a podat pomocnou ruku …

Za rozhovor děkuje redakce AMB
Žaneta Benešová
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Jak žít a bydlet podle feng-šuej
III. díl: Sektor úspěchu můžete posílit 

Vyznavači feng-šuej věří, že energie, která nás 
ovlivňuje, proudí všude kolem nás a vliv na její tok 
(který na nás pak působí harmonicky nebo dishar-
monicky) má i pouhá přítomnost nábytku s ostrými 
rohy v místnosti. Je to entita, kterou okem nevidí-
me. Způsobuje však to, proč se na některém místě 
cítíme lépe, jinde hůře. Proč někde lépe usneme 
a jinde oka nezamhouříme. Znamená to, že kdo 
zná principy, které harmonii a disharmonii ovlivňu-
jí, umí vytvořit místo, jež bude lepším prostředím 
pro život i práci. My vám s tím radíme v seriálu 
„Jak žít a bydlet podle feng-šuej“. 

V minulém čísle jsme si vysvětlili, k čemu slouží DI-
AGRAM PA-KUA s určením symbolické životní oblasti 
každého sektoru a jak vypadá. V dnešním díle si vás 
dovolíme na začátku ještě trošku poučit, pokud jste 
se od minule ještě neodhodlali si vlastní diagram vy-
robit či vystřihnout.

SEDMERO RAD pro dobrý výsledek metody pa-kua

■  Stůl, u kterého budete s diagramem pracovat, by 
měl ideálně stát v sektoru „Rádci“ nebo „Vědě-
ní“.

■  Nepracujte v místě, kde se vyskytují geopatogen-
ní zóny.

■  Přesně si defi nujte, co chcete zjistit a co má být 
účelem vašeho zjištění, tj. čeho chcete dosáhnout 
(zlepšení vztahů s rodiči, dobrý vztah s manže-
lem, rozvoj vašich dětí, ekonomická stabilita…).

■  K analýze pa-kua přistupuje senzitivně a všímejte 
si všech, i náhodných, refl exů, jevů, signálů, kte-
ré v průběhu práce zaznamenáte – i když s va-
ším zjišťováním nemají zdánlivě nic společného. 
Může jít o tak často opomíjené maličkosti při fi -
nálním rozhodování.

pracovna
hojnost

ložnice
partnerství

obývací
pokoj

osvícení

jídelna
rodina

WC

dětský
pokoj
děti

knihovna
vědění

vstupní
hala

Cesta,
začátek

pokoj pro
hosty
rádci

■  Metodu nerealizujte nikdy v případě, že jste zrov-
na nemocní nebo i jen unavení, ať fyzicky či du-
ševně. Něco, co vám má přinést harmonii a dobrý 
pocit – nejen chvilkový, byste totiž rozhodně lo-
gicky neměli dělat tehdy, pokud máte nepříjemné 
pocity.

■  Sundejte si šperky, hodinky a ostatní kovové 
předměty, které máte na sobě. Pokud realizujete 
metodu ve venkovním prostředí, snažte se být co 
nejdále od kovových věcí, jako je auto, plechová 
garáž a podobně. Také se vyvarujte silných zdrojů 
energie, jako jsou vysokonapěťové vodiče, trans-
formátory a tak dále.

■  Připravte si na začátek: šablonu diagramu pa-
kua, zmenšeninu půdorysu, poznámkový blok, 
milimetrový papír, metr, jehlu.

Vzorové přenesení pa-kua na půdorys čtverce, tedy 
ideálního půdorysu bytu nebo domu, jsme si uká-
zali v minulém vydání (tabulku opakujeme raději 
i dnes):
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Jak určité sektory pozitivně posílit, na to přinášíme konkrétní návod dnes. Ke každému sektoru náleží jeden z pěti prvků 
(elementů), takže ono oslabení konkrétního sektoru posílíte právě zintenzivněním daného prvku v jednotlivé místnosti.

Číslo 
sektoru

Označení 
sektoru Čeho docílíte posílením tohoto sektoru Jak posílit sektor

1 Cesta 
(kariéra)

Posílení pomůže zajistit úspěch v práci, postup 
v kariéře a celkové naplnění životních cílů

Více prosvětli, umístit zde lampu, zrcadlo nebo zavěsit krystaly. Vhodné jsou 
větrné píšťaly nebo zvonky (o jednotlivých „feng-šuej předmětech“ chystáme 
samostatný díl).

2 Vztahy

Oživení a posílení sektoru zlepší současné 
vztahy s partnerem, s rodinnými příslušníky, 
s přáteli a se spolupracovníky. Rovněž přispěje 
k navázání nového vztahu.

Více prosvětli, umístit zde lampu, zrcadlo nebo zavěsit krystaly. Umístit zde svoje 
svatební fotografi e, popřípadě svícen se dvěma svíčkami červené barvy. Často je 
zapalovat, aby vzájemné pozitivní city byly průběžně aktivovány.

3
Starší osoby 
(rodina 
a zdraví)

Posílení sektoru napomáhá k vyřešení různých 
rodinných problémů a zdravotního stavu. Více prosvětli, umístit zde lampu, zrcadlo nebo zavěsit krystaly.

4 Hojnost 
(bohatství)

Posílení sektoru pozitivně ovlivňuje veškeré 
příjmy (materiální, fi nanční i duchovní).

Více prosvětli, umístit zde lampu, zrcadlo nebo zavěsit krystaly. Umístit akvárium 
nebo fontánku. Zavěsit mince nebo obraz znázorňující drahé předměty anebo 
vystavit zde nějaký drahý předmět (zlatem zdobenou vázu apod.).

5 Centrum 
štěstí

Oživení a posílení sektoru přivábí a aktivizuje 
energii čchi, která se pak odtud šíří do ostatních 
prostor.

Více prosvětli, umístit zde lustr nebo zavěsit krystaly. Sektor by měl zůstat 
prázdný. Vždy musí být vzorně uklizen.

6 Nápomocné 
osoby (rádci)

Aktivizace sektoru napomáhá k získání moudré 
rady, učitel, vůdce atp. rovněž podporuje zdárné 
uskutečnění cest.

Je možno zde umístit oblíbený citát, krystaly a obraz nebo fotografi i moře, cizích 
kraji atp.

7 Děti 
(tvořivost)

Aktivizace sektoru podporuje uskutečnění touhy 
po dětech a napomáhá řešit problémy s nimi.

Umístit zde fotografi e dětí a vše, co má alespoň symbolickou souvislost 
s tvořivostí. Může zde být umístěn malířský stojan, hudební nástroj atp.

8 Vědění 
(meditace)

Aktivizace a posílení sektoru ovlivňuje postavení 
ve společnosti, pověst, ocenění a uznání.

Umístit zde poličku s knihami a vším, co symbolizuje studium. Vhodný je zde 
rovněž obraz zachycující vysoké hory, vodopády, moře. Vhodné jsou skleněné 
předměty, křišťálové drúzy a veškeré duté předměty.

9 Osvícení 
(sláva)

Aktivizace a posílení sektoru ovlivňuje 
společenské postavení, pověst, ocenění 
a uznání. Patří sem také zdravé sebevědomí 
a sebeprosazování.

Více prosvětli, umístit zde lampu, zrcadlo nebo zavěsit krystaly. Doplnit kulatým 
zrcadlem, vystavit trofeje, diplomy a cokoliv, co symbolizuje dosažené úspěchy. 
(Řada lidí právě toto činí podvědomě, bez ohledu na znalost feng-šuej)

Pro zjednodušení a zrychlení vašeho přemýšlení zveřejňujeme obrazový návod: podívejte se, co kam ideálně ve čtvercovém 
půdorysu umístit, ať jde o byt, dům, obchodní provozovny, kanceláře:

Poznámka: Návody v této kapitole jsou základní a pro jejich zdárnou aplikovatelnost je v praxi je nutné znát řadu dalších 
souvislostí, se kterými vás budeme postupně seznamovat. Vaši analýzu nyní s použitím diagramu pa-kua považujte zatím spíše 
jako orientační, nikoli jako fundovanou.

Pokud jste nestihli sehnat minulé vydání AMB, můžete si je stáhnout na stránkách www.ambpress.cz.

Text a obrazové podklady: Lucie Bartoš
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Na ostří nože aneb 
Není nad dobrou čepel

K doktorovi se připlazí pacient, který má 
nůž v zádech a naříká. Doktor na to: „No, 
chlape, ale vždyť jsou dvě odpoledne, já 
zrovna končím, z toho dneska nic nebu-
de...“ „Přece mě takhle nenecháte! „ kři-
čí zoufale muž s nožem v zádech. „Máte 
pravdu,“ řekne lékař, vytáhne čepel nože 
ze zad, bodne mu jí do oka a říká: „Dojdě-
te si na oční, tam mají do čtyř…“

Au, au, naštěstí měl ten nůž bezesporu 
zcela jistě naprosto tupou čepel, že… ji-
nak by chlapík sotva tak klidně mluvil se 
svým lékařem. Není radno smát se po-
dobným věcem, ale snad tento úvodní vtip 
dle záměru poslouží ke zdůraznění toho, 
že pořádný nůž – ať do kuchyně nebo pro 
zálesáka či obránce slabých – musí mít 
kvalitně zhotovenou čepel a brilantně na-
broušené ostří. 

Pokud se zamyslíte nad tím, z čeho se 
vlastně každý nůž skládá, tak čepel je 
z užitného hlediska hlavní část nože – prá-
vě ona dělá z tohoto předmětu řezný ná-
stroj. Základními částmi nože jsou čepel, 
zarážka a rukojeť. K noži patří pouzdro. 

Čepel je tedy podlouhlá součást řezné-
ho nástroje, která bývá na jednosečná či 
dvousečná – to znamená na jednom nebo 
obou stranách zbroušená do ostří a za-
končena hrotem. U hotového nože se za 
čepel považuje část před záštitou, respek-
tive zarážkou nebo před rukojetí. Nutno 
podotknout, že existují i celokovové nože, 
z jednoho kusu oceli, a u nich se za čepel 
považuje část nože s výbrusem.

Z čeho se vlastně vyrábí? Na výrobu čepelí 
se v historii používaly rozličné materiály, 
dnes v tomto směru hraje prim ocel. Už 
v pravěku, jakmile člověk objevil schop-
nost zpracovávat kovy, ujal se tento ma-
teriál na čepele nožů. Pouze výjimečně se 
dnes používají další materiály - keramické, 
plastové a jiné. Co se týče kovů, tak ty se 
v současnosti využívají i pro konstrukci dal-
ších částí nože, na rukojeti se pak kromě 
kovů užívá široká škála dalších přírodních 
a umělých materiálů. „První nože – v epo-
še paleolitu - byly kamenné, šlo v podstatě 
o úlomky, které následně získaly mandlovi-
tý tvar. Teprve posléze se k nim začaly při-
dávat dřevěné a kostěné rukojeti. Obrábět 
kovy se člověk naučil přibližně před pěti 
tisíci lety,“ zmiňuje nožíř z Chomutovska 
Ladislav Sokol Bartoš (pozn. red. Rozhovor 
s tímto nožířem jsme přinesli v lednovém 

vydání AMB). Pro zajímavost – například 
v Jižní Americe se nože vyráběly přímo ze 
zlata.

Čepel samotná se dělí ještě na dílčí části 
- hřbet, výbrus a plochy mezi nimi, na nichž 
může být umístěn žlábek (viz obrázek). 

Pokud jste někdy slyšeli termín „falešné 
ostří“, tak jde o výbrus, který je i na části 
hřbetu. S čepelí souvisí ještě jeden termín 
- hrot. Je tak označována ostrá část nástro-
je, která slouží pro bodání, výrobu otvorů. 
Z hlediska profesionálních nožířů se na 
čepel klade jeden požadavek. „Čepel musí 
vydržet co nejdéle ostrá. K tomu je nutné, 
aby byla tvrdá. Bohužel to s sebou nese 
druhou stránku – křehkost. Čím tvrdší, tím 
je čepel náchylnější ke zlomení. A ještě 
k tomu musí jít pokud možno brousit,“ říká 
nožíř Sokol Bartoš. Tvrdost se u nožů nej-
častěji udává takzvaným  Rockwellovým 

testem, při kterém se pod určitou silou 
stlačuje oblý diamantový hrot do čepele. 
Po změření průměru důlku se určí stupeň 
tvrdosti. 

Zmínili jsme broušení a tak nebude na ško-
du si na závěr našeho krátkého nožířské-

ho exkurzu defi novat pár tipů pro obstojné 
broušení: Řada lidí nemá po většinu svého 
života nože správně naostřené, mnohdy si 
nikdo s jejich broušením nezavdal ani na 
začátku. Většinou je pro uživatele nožů 
cizím slovem i jejich „údržba“. „Stačí při-
tom zakoupit si kvalitní brousek, například 
syntetický, keramické nebo diamantový. 
Je velké množství druhů nebo i celých sad 
brousků. V těchto sadách jsou i přípravky, 
které umožní snadno dodržet úhel brouše-
ní,“ radí Ladislav Sokol Bartoš. Výhodné 
jsou brousky, které mají z každé strany ji-
nou zrnitost. Většina brousků by měla být 

Z čeho se skládá nůž: Základními částmi nože jsou čepel, zarážka a rukojeť. 
Základním příslušenstvím je pouzdro.
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vlhčena (vodou, olejem, popřípadě teku-
tým mýdlem), aby se zamezilo ucpání pórů 
odbrušovaným materiálem. Při samotném 
procesu broušení myslete na dvě věci: jed-
nak je potřeba vytvořit ostří - rovnoměrnou 
fazetu, která by měla mít podle způsobu 
využití nože 21° a více  (tzv. hrubé nabrou-

šení), toto závisí na druhu práce s nožem: 
čím menší úhel ostření, tím bude řezivost 
větší, avšak náchylnější k vyštípnutí, vy-
lomení – takový nůž není určen k hrubé 
práci, jako je sekání a tak dále. Tenčí ostří 
lépe proniká do materiálu. Pro hrubé na-
broušení je určen kámen s ostrými rychle 
ubírajícími zrny. Na dokončování se použijí 
jemné kameny. Při broušení je zejména 
nezbytné dodržovat stejný úhel, obvykle 
12-15° z každé strany. 

A teď postup pro úplné laiky: Při broušení 
vždy táhněte po ploše brousku asi 5krát 

proti ostří celou délkou čepele a poté udě-
lejte to samé z druhé strany čepele. Je to 
podobný pohyb, jako když zkoušíte odříz-
nout tenoulinkou vrstvu z povrchu kame-
ne. Jednotlivé tahy počítejte, ať jich máte 
z každé strany shodný počet, a tím i shod-
né obroušení materiálu. Je mnohem snazší 

brousit na velkém stolním brousku než 
malém kapesním – místo, abyste brousili 
čepel po částech, vytváříte ostří po celé 
délce současně. Ale tím nekončíte. Ještě 
byste měli vědět, co je to jehla a jak na ni 
přijít a odstranit ji. Vzniká jako tenký kou-
sek oceli při rovnoměrném ubírání materi-
álu z obou stran, hlavně u nožů z měkčích 
ocelí. Ostří je totiž ke konci natolik tenké, 
že se začne ohýbat: onen „převalující“ se 
kousek oceli tvoří jehlu. (U velmi tvrdých 
nožů odpadne sama, „nepřevaluje“ se.) 
Pokud zůstane, mohla by zapříčinit ztupění 
nože při jeho použití. „Je dobré na velmi 

jemném brousku mírně zmenšit úhel brou-
šení a tento otřep odbrousit,“ říká Ladislav 
Sokol Bartoš a dodává: „Dohlazování se do-
končuje na koženém obtahovacím řemenu, 
na kterém může být nanesena jemná brus-
ná pasta, například vídeňské vápno, čímž 
se ostří vyleští do zrcadlového lesku.“ 

Vypadá to, jako by broušení bylo magickým 
obřadem (a ono je). No, vyplatí se případně 
přizvat přímo nožíře. Některé renomované 
fi rmy či nožíři dokonce nabízejí broušení 
svých výrobků, které si koupíte, a to zdar-
ma.

Text a foto: Lucie Bartoš

Z čeho se skládá čepel: Čepel samotná se dělí ještě na dílčí části - hřbet, 
výbrus (ostří) a plochy mezi nimi. Zakončena je hrotem.
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Krize zdaleka nekončí
Ekonom Štěpán Pírko s několikaletým 
předstihem předpověděl světovou ekono-
mickou krizi. V rozhovoru pro Aktuálně.cz 
nyní říká, že krize zdaleka nekončí a va-
ruje před hrozbou infl ace i rizikem vypuk-
nutí vážnějších konfl iktů.

„Bohatí dále zbohatnou, protože se mohou 
mnohem lépe proti infl aci ochránit investi-
cemi do realit, zlata nebo komodit. Chudí 
se stanou ještě chudší a ze střední třídy se 
stanou chudí. V takové situaci lidé nemají 
daleko k radikálním řešením, které jim ně-
který politik samozřejmě pohotově nabíd-
ne,“ tvrdí analytik společnosti Colosseum, 
jehož text s názvem Nesmyslnost záchran 
aneb Kdy krize skončí? loni zaznamenal 
na blozích Aktuálně.cz více než 80 tisíc 
návštěv.

V rozhovoru Pírko též objasňuje souvislosti 
krize v Řecku i to, jak náš blahobyt závisí 
na vývoji v Číně. 

V září minulého roku jste v blogu na Ak-
tuálně.cz napsal, že světová ekonomická 
krize není u konce a očekáváte rozsáhlou 
infl aci a devalvace měn. Řada ekonomů 
v posledních měsících mluvila o dalším 
vývoji s optimismem. Nezměnil jste ná-
zor? 
Jako analytik bych se rád opět trefi l, ale 
jako člověk bych se velmi rád mýlil. Prů-
běh událostí bohužel nasvědčuje tomu, že 
infl ační scénář se dříve či později naplní. 
Když jsem v roce 2004 předpověděl krizi, 
nikdo tomu nevěřil a trvalo 4 roky, než se 
scénář naplnil. Nyní v ekonomice stále pře-
vládají defl ační tlaky, které jsou vzhledem 
k velikosti dluhů enormní. Infl ace zatím 
není problém a mnoho lidí to může zmást. 
Domnívají se, že je problém vyřešen, po-
dobně jako v roce 2003 a dalších několika 
letech. Bohužel fakta ukazují, že množství 
dluhů se nezmenšilo, ale je naopak ještě 
větší než před krizí. A dluhy jsou tou pravou 
příčinou krize. Problém nebyl vyřešen, jen 
se jeho řešení opět odsunulo do budouc-
nosti, kde bude ještě hrozivější, než jeho 
minulá verze.

V roce 2002 zkolabovaly technologické ak-
cie a stáhly s sebou ostatní akciové trhy, 
ekonomika se dostala do recese v něko-
lika zemích. V roce 2008 již zkolabovaly 
nemovitosti, akcie i komodity a do hluboké 
recese se dostala většina světa. Další in-
karnace krize již bude o kolapsu státních 
dluhopisů a o ještě větších problémech. 
V roce 2008 byly soukromé fi rmy zachrá-
něny státy. Bohužel jsem zatím nepřišel na 
to, kdo bude zachraňovat státy, až se do-
stanou do podobných problémů samy.

Proč má právě infl ace být podle vás vyús-
těním krize? 
Množství dluhů je opravdu extrémní. A dá-
le roste. Teoreticky existuje řada možností, 
jak dluhy zlikvidovat. První, co každého 

napadne, je přirozeně je splatit, jak to 
dělá většina lidí. Tato možnost je nejmé-
ně pravděpodobná. Znamenalo by to se 
uskromnit, vrátit se ve svém životním stan-
dardu výrazně zpátky a naopak začít více 
pracovat. Tuto možnost si většina lidí ne-
přeje. Podívejme se na Řecko. Je řešením 
jeho dluhů jejich splacení? Nikoliv. Splatí 
je ostatní obyvatelé eurozóny, kteří se cho-
vali zodpovědněji a nežili si nad poměry. 
Ani tím se však nic neřeší, problém se jen 
odsunuje do budoucna, kdy budou Řekové 
muset splatit překlenovací fi nancování. 

Jaké jsou tedy další možnosti?  
Další možností je odmítnout dluhy splatit, 
vyhlásit bankrot. I tato volba se však zřejmě 
nestane. Současný fi nanční a ekonomický 
systém je natolik provázán, přeúvěrován 
a podkapitalizován, že nesplacení dluhů by 
spustilo lavinu dalších bankrotů podobně 
jako pád Lehman Brothers. To nikdo nepři-
pustí. Respektive nemusí připustit, protože 
existuje geniální řešení: chybějící peníze 
vytvořit. Musíme si uvědomit, že současné 
peníze nejsou podloženy ničím reálným, 
například zlatem jako téměř celou histo-
rii lidstva. Se zanedbatelnými náklady je 
možné jich vytvořit neomezené množství. 
Tuto možnost mají centrální banky a na ně 
navazující komerční banky. A tuto možnost 
hojně využívají.

Z čeho jsou fi nancovány státní dluhopi-
sy? Z těchto vytisknutých peněz? 
Víte, jaký je rozdíl mezi Řeckem a Spojený-
mi státy? Že Američané si mohou peníze 
vytvořit. Za ty pak kupují svoje státní dlu-
hopisy. Už dnes by bez tohoto triku nebyli 
schopni své dluhopisy prodat, podobně 
jako Řekové. Málo se o tom mluví, ale fak-
ta to potvrzují. Když si prostudujete ofi ciál-
ní vládní statistiky, kdo kupoval americké 
státní dluhopisy v roce 2009, zjistíte, že 
něco nehraje. Kromě obvyklých kupují-
cích a zvýšených nákupů centrální bankou 
v rámci přiznaného tištění peněz nazva-
ného „quantitative easing“ zbývá jeden 
kupec, který výrazně zvýšil nákupy státních 
bondů: „ostatní investoři“. Ti zvýšili nákupy 
z 90 miliard na 510 miliard dolarů - za 3 

kvartály 2009. Tato skupina je bezpochyby 
tím, kdo umožnil fi nancovat americký defi -
cit roku 2009.

Kdo jsou tito „ostatní investoři“? 
Při podrobnější analýze dalších dat lze zjis-
tit, že výrazně zvýšila nákupy podskupina 
„household sector“ (domácnosti). V roce 
2008 koupila státní dluhopisy za 15 mili-
ard dolarů, o rok později za 3 kvartály za 
528 miliard dolarů. Že by domácnosti, tedy 
lidé přicházející o práci a mající problémy 
splatit vlastní hypotéku, sáhli do kapsy 
a vytáhli 500 miliard? Při dalším zkoumání 
vyjde najevo, že do kategorie „household 
sector“ spadá vše, co nebylo rozčleněno 
do jiných, tedy identifi kovaných kategorií. 
Americký státní dluh tedy skupuje nějaký 
neidentifi kovaný investor a nyní vlastní 
více státních dluhopisů než sama centrální 
banka. Pan Eric Sprott, který s výše uvede-
ným odhalením přišel, přirovnává americ-
ké státní fi nance k letadlu. 

Nedělejme si iluze, až Evropě začnou 
docházet peníze, také se vždy zázrač-
ně objeví deus ex machina a pojede se 
dál. Není to nic překvapivého. Vždy, když 
panovníkovi v historii došly peníze, zača-
ly se tisknout - pokud již byly papírové 
- nebo snižovat podíl drahých kovů v pe-
nězích obsažených. Příkladů je mnoho 
a bez výjimky skončily špatně. Bude to 
tentokrát jinak?
Řada komentátorů přesto je, nebo ales-
poň do současných problémů Řecka a eu-
rozóny byla přesvědčena, že krize končí.  
Není přeci jen možné, že by se vládám 
podařilo krizi státními zásahy porazit? 
Odpověď záleží na období, ve kterém otáz-
ku posuzujeme. Je to stejné, jako kdyby-
chom se ptali v hokeji po první třetině, zda 
mužstvo, které vede, je lepší. Z krátkodo-
bého pohledu jsou opravdu znát projevy 
ústupu krize. Tím nejdůležitějším je vytvá-
ření pracovních míst v USA, odkud krize 
přišla. Také na burzách je veselo a i indexy 
důvěry podnikatelů ukazují na vzestup. 
Pokud se vrátíme k hokejové terminologii, 
domnívám se, že máme za sebou dvě tře-
tiny. Zápas začal v roce 2000, kdy praskla 
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internetová bublina a USA se dostaly do 
recese. Centrální banky však tuto třetinu 
dokázaly vyhrát a v roce 2003 se obno-
vil růst burz a ekonomik, podobně jako 
nyní. Avšak stejný problém se vrátil v roce 
2008. I napodruhé se státními zásahy po-
dařilo oživit ekonomiku a burzy.  Ale starý 
problém přetrvává. Ten stručně řečeno 
spočívá v příliš velké spotřebě vyspělého 
světa, které neodpovídá jeho konkurence-
schopnost. Důsledkem jsou dluhy. Bohužel 
poslední akce států problém neřeší, pouze 
soukromé dluhy nahrazuje ještě většími 
dluhy státními. Nesuďme tedy zápas po 
dvou třetinách, ještě pokračuje.

A jaký vlastně může být vliv státu na ře-
šení krize? 
Státy se nás snaží přesvědčit, že krizi vy-
řešily. To je však omyl. Je třeba si uvědo-
mit dvě skutečnosti. Zaprvé, státy žádné 
bohatství nevytvářejí. Jediné, co stát doká-
že, je přesouvat bohatství v prostoru nebo 
v čase. V prostoru prostřednictvím daní se-
bere peníze panu Novákovi a dá je panu 
Koudelkovi. Při tomto přesunu samozřejmě 
část tohoto bohatství zmizí kvůli neefektivi-
tě státu. V čase bohatství stát přesunuje 
pomocí defi citu rozpočtu, výhradně jedno-
směrně, od budoucích generací k součas-
ným. Chováme se velmi sobecky, protože 
krademe peníze našim dětem a užíváme si 
je sami. Nic jiného defi cit státního rozpoč-
tu neznamená.

Zadruhé, peníze žádné bohatství nevytvá-
řejí. Krizi tedy není možné tzv. „vyřešit“ vy-
tvářením peněz. Vytváření peněz je pouze 
dalším mechanismem, jak se skutečné 
bohatství přesouvá od jedněch k druhým. 
Tištěním peněz se rozmělňuje hodnota již 
existujících peněz, proto se skutečné bo-
hatství přesouvá od pana Střádala k panu 
Zadluženému. Jediné, jak vzniká bohatství, 
je práce lidí, podnikání, výroba, poskytová-
ní služeb. S tím nám stát nepomůže, spíše 
naopak.

Další velký omyl států je snaha stimulovat 
poptávku a takzvaně „nastartovat ekono-
miku“. To je holý nesmysl. Vždyť příčinou 
krize je příliš vysoká poptávka, která vedla 
k dluhům. Pro léčení krize se tak používa-

jí prostředky, které ji způsobily. Poptávka 
byla na vrcholu ekonomického cyklu na 
neudržitelné úrovni a nyní se ji stát pokou-
ší na tuto úroveň navrátit. Skutečným řeše-
ním problému je přitom snížení poptávky. 
Tím se začnou vytvářet úspory, které pod-
poří investice a to je skutečný zdroj další 
prosperity. Nikoliv konzum na dluh.

V jednom ze svých textů píšete: „Státními 
zásahy dochází k socializaci dopadů kri-
ze, tedy k jejich rozložení do celé společ-
nosti. Místo aby výrazně trpěla pouze po-
stižená část společnosti, trpí všichni, ale 
ti postižení o něco méně.“ A dodáváte, že 
se díky státním zásahům dostáváme do 
mírnějšího, ale mnohem delšího útlumu. 
Není právě v tom pozitivum státních zá-
sahů? Tedy v tom, že díky státním zása-
hům není náraz tak tvrdý a snižuje se tím 
riziko vypuknutí například občanských 
nepokojů? 
Může se to tak zdát, ale domnívám se, že 
tyto zásahy v konečném důsledku dopady 
zhorší a do určité míry krizi také způsobi-
ly. Státní zásahy vyvolávají chování lidí, 
které ekonomové pojmenovali „morální 
hazard“.

Posledních 20 let se státní úředníci stále 
snaží každého zachránit. Náznak recese? 
Zavedeme výdajové programy a zlevníme 
peníze. Padá burza? Natiskneme peníze 
a zakážeme spekulace na pokles. Finanční 
krize? Dáme státní záruky a peníze zadar-
mo. Centrální bankéři a politici se neustá-
le snaží o vyhlazení ekonomického cyklu 
a zamezení propadů cen aktiv. Přitom prá-
vě období občasného neúspěchu je tím, co 
nám má připomínat, že nejsme neomylní, 
máme šetřit na horší časy, investovat s ro-
zumem a podnikat obezřetně. 

Politici uměle vytvořili extrémně dlouhé ob-
dobí prosperity a lidé ztratili přirozený pud 
sebezáchovy. Neustálý růst bez pádů vytvo-
řil prostředí jako stvořené pro chamtivost, 
spekulace a rozmařilost. Místo mnoha 
menších poklesů si nyní prožijeme jeden 
velký. Zatímco menší propady a recese by 

bývaly byly provázeny nespokojeností a ob-
časnými demonstracemi, současný pád 
z mnohem vyšší výšky může právě vést 
k občanským nepokojům. Zvláště proto, že 
lidé zapomněli, že pády vůbec existují.

Co by tedy český volič v nadcházejících 
volbách měl podle vás chtít po politi-
cích? 
Vyrovnat státní rozpočet pomocí reforem 
jak na výdajové, tak i příjmové straně, zlev-
nit práci přesunutím zdanění jinam a zvýšit 
tak konkurenceschopnost, podporovat ino-
vace a vzdělání, soustředit se na dodržová-
ní zákonů a potírat korupci. Zbytek zařídí 
trh. Prosperitu nikdy nezařídí stát, ale pou-
ze pracující lidé a podnikatelé. Čím méně 
se bude stát snažit, tím lépe všem bude.

Čili podle vás by k zvýšení prosperity 
například pomohlo snížení sociálních 
a zdravotnických výdajů nejen české vlá-
dy, ale i západních vlád? 
To pomůže každopádně, jak v krizi, tak 
i kdykoliv jindy. Snížení sociálních výhod 
přinutí pracovat některé lidi, pro které je 
inkasování dávek a současné fungování 
v šedé ekonomice lepší volbou, než legální 
zaměstnání.

Pomohlo by také snížení zdanění práce, 
které nás často diskvalifi kuje v globální 
konkurenci. Pomohlo by zařadit zpátečku 
v neustále se zvyšující regulaci, která pod-
nikatele dusí a v konečném důsledku také 
bere lidem práci. Jak jsem již zmiňoval, 
čím méně státních zásahů do ekonomiky, 
tím se všichni jako celek budeme mít lépe, 
i když ne ihned a ne bez práce.

Jak by se měl na další pravděpodobné 
dopady krize připravit obyčejný člověk 
s průměrným českým platem?  
Orientovat se na duchovní rozměr života, 
nikoliv hmotný. To je jediné, o co přijít ne-
můžete v jakékoliv krizi nebo režimu.

Zdeněk Mihalco, Aktuálně.cz

Fo
to

: A
rc

hi
v 

AM
B








