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Genetické zrcadlo historie

V Droužkovicích na Fesťáčku

Kdo z nás se někdy
nezamyslel nad tím,
odkud pochází jeho
rodina. Kde, proč a jak
žili jeho předci. Neseme v sobě genetický
otisk a někdy i zlozvyky, nemoci a rozum či
naopak nerozum. Nacházíme jistou povahovou i fyzickou podobu
u svých rodičů, prarodičů i vlastních potomků.
Vývoj drtivé většiny našich předků procházel
celými staletími, někdy
i tisíciletími, abychom je pak následovali my, pokračovatelé oné opakující se ságy. Život a skon. Narození a odchod.
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Stačí se podívat na zažloutlé fotografie našich babiček,
dědů, strýců, tetiček, sestřenek a bratranců, anebo vyslechnout generacemi předávané historky z významných
událostí rodiny. Obraz začne dostávat rozměr, barvu,
hloubku – obsah.
Kousek našeho chování, našich postojů a přístupů, odráží povahu a vývoj rodu z časů dávno minulých. Extrémní
chamtivost a zloba, či naopak velkorysost a dobrosrdečnost, přejídání, střídmost, anebo hyperaktivita a lenost.
Naše povahy jsou zrcadla, která nám tváří v tvář ukazují,
jací jsme, co je naší podstatou a jací mohou být naši potomci. Někdy je takové zjištění děsivé. Jindy zase sympatické.
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Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB

32-33

Odměna nálezci pokladu 4 miliardy korun!

34

Obnovení vinařské tradice v Třebívlicích…

I ryba si zaslouží pomoc!

Další díl poutě ušlechtilého moku…

Exkurze do dějin i současnosti...

Letní vydání AMB se i z výše uvedených důvodů věnuje
tematicky historii. Souvislostem, které nás ať pán či kmán
obklopují a jsou často překvapivé, stejně jako životy, které prožíváme. Náš inteligentní čtenář, navíc v popsaných
příbězích, může nalézt vhodnou inspiraci na výlet i pro
zamyšlení.

Kdo a kde najde Jantarovou komnatu?

Hipodrom 2011: Tábory, farmáři, autobusy...
Aneb hipodrom nejsou jen koně…

Připravujeme:
Lanovka na Klínech? Proč ne!
Plány sportovního areálu do příštích let…
Kauza Andersen Behring Breivik
Jak to vlastně všechno bylo…
Na slovíčko s prezidentem
Rozhovor, který vás zaujme…
Foto obálka: NPÚ ČR
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BEČOV NAD TEPLOU

Podivuhodné příběhy a souvislosti
Našinec má jednu vlastnost, která se táhne dějinami češství jako genetická šroubovice. Nejsou to
jen ony zlaté české ručičky, které naší zemi pomohly vybudovat jednu z nejrozvinutějších průmyslových středoevropských ekonomik v době před
2. světovou válkou, ale je to i naše 3D vnímání
prostoru a času v širším kontextu. Jistě máme
spoustu negativních vlastností, v něčem však
jiné národy výrazně předstihujeme. Jsme koumáci. Soutěživost, chytrost a schopnost improvizace
s využitím zdravého rozumu nám často pomáhají
přežít zlé časy, anebo objevovat pomyslnou jehlu
v kupce sena.

Zámek Bečov nad Teplou

Když jsem si jako malý kluk hrával s kamarády v troskách hradu Rýzmburk u Oseka, neměl
jsem potuchy, že existuje reálná spojnice mezi
Rýzmburkem a hradem v Bečově nad Teplou. Třicet tři let po té navštěvuji bečovský zámek i hrad
a kruh poznání se spojuje.
Ale pěkně od začátku.
První důvěryhodná zmínka o hradu v Bečově je z roku
1349, kdy byla Rýzmburky vydána listina, která bez
pochybnosti dokládá existenci hradního sídla. Rod
pánů z Oseka, později psaných z Rýzmburka, byl prvním prokazatelným majitelem bečovského panství.
Páni z Rýzmburka někdy v roce 1495 nemovitost
prodávají a hrad získávají Pluhové z Rabštějna, kteří
se díky jejich bohatství pocházejícího z těžby cínu ve
Slavkovském lese zasloužili o další rozvoj panství.
Jak Rýzmburkové, tak Pluhové z Rabštejna měli
společné aktivity a těmi bylo kutání. Rýzmburkové
využívali těžbu stříbronosných žil v Krušných horách
a Pluhové již zmiňovaného cínu ve Slavkovském
lese. Hrad mění majitele, když roku 1624 získávají
panství Questenberkové. Za jejich držení byl hrad
osazen císařskou posádkou, která se zde udržela až
do r. 1648, kdy byla zajata generálem Königsmarkem, který dobyl město i gotický hrad. V roce 1752
umírá Jan Adam Questenberk. Rozsáhlý majetek
dědí Dominik Ondřej Kaunitz ml. (synovec druhé
ženy J. A. Questenberka). Roku 1813 zakupuje bečovské panství Friedrich August Beaufort-Spontin.
Začíná nová éra šlechtického sídla. Počátkem 18.
století je vybudován barokní zámek.

Relikviář svatého Maura
Jako ve filmu
Na konci druhé světové války už bylo majitelům
panství v Bečově jasné, že se z Čech v brzké době
se zlou potážou, a to nejen za aktivní kolaboraci
s nacisty. Tak se i stalo. Na základě tzv. Benešových
dekretů jim byl zámek zabaven. Část rodiny uprchla do Evropy a část do zámoří. „Kam ale s četnými
cennostmi?“ ptala se úzká část rodiny Alfréda de
Beauforta-Spontina - těsně před svým vynuceným
odchodem. Šperky, zlaté mince a drobnější drahé
předměty šly z poválečné republiky vyvézt bez povšimnutí, ale co relikviář? Napadlo je, že relikviář
uschovají. K tomu účelu byla vytvořená schrána, připomínající prosklenou rakev. Schránka měla stěny
i vršek ze skla, které pohromadě držel kovový rám.
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Do ní byl metr a půl dlouhý a tři čtvrtě metru vysoký relikviář uložen a ukryt do zásypu podlahy hradní
kaple Navštívení Panny Marie. Beaufortové věřili, že
až nastane příhodná chvíle, tak si cennou památku
vyzvednou. Ta chvilka trvala dlouhých 40 let!
Rozvědka, památkáři, kriminálka a obchodník
z USA
Téměř zapomenutý příběh se znovu vynořuje v roce
1984. Americký obchodník Danny Douglas požádal
naše tehdejší ministerstvo kultury o odkoupení blíže
nespecifikované historické věci, která je uložena na
území ČSSR. Nabídka to byla zajímavá, neboť 280
tisíc US dolarů, jenž za věc nabízel, by socialistické
ekonomice prospělo. Devizové hospodářství trpělo
nedostatkem. Česká strana si však řekla, že bez
ohledu na velmi lákavou nabídku se pokusí onu
věc – tajemný předmět – identifikovat a případně
i nalézt. Do vyjednávání se vložila kriminální služba
i rozvědka a rozehrála se neuvěřitelná hra v součinnosti s památkáři i historiky. Hlavní protagonista
Danny Douglas v naivní představě, že našinec zůstane pasivní, absolvoval několik schůzek. Dobré
pivo, lahodné vínečko a taky krmě bohatýrská, to
vše napomohlo tomu, aby americký obchodník neprozřetelně prozradil dvě důležité informace. První
byla o velikosti předmětu, kdy na dotaz kriminalisty

RELIKVIÁŘ

Relikviář svatého Maura – středoevropský

unikát. Tento skvost byl vyroben v první
čtvrtině 13. století na zakázku benediktýnského kláštera ve Florennes (nacházející se
na území Belgie). Klášter získal relikvie sv.
Jana Křtitele a později sv. Maura z katedrály v Remeši. Právě pro uložení těchto ostatků byl relikviář zhotoven. Po Francouzské
revoluci byl klášter ve Florennes vypleněn
a zrušen. Relikviář se ocitl, dle archivních
dokladů, v sakristii spřáteleného farního
kostela mezi starým nábytkem.
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ČSSR vs. USA

Popis relikváře

Relikviář sv. Maura se řadí do skupiny domečkových (tumbových) relikviářů. Uvnitř
se nachází kosterní ostatky sv. Jana
Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 140x42
cm a je 65 cm vysoký. Původní dubové
jádro bylo nahrazeno novým ořechovým
jádrem. Dekorace relikviáře tvoří soubor
dvanácti reliéfů, čtrnácti sošek z pozlaceného stříbra, drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány a emaily.

této stopě. Udělali správně. Záhy zjistili, že částečně
poškozený relikviář odkoupil od církevní rady v roce
1838 tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de
Beaufort-Spontin. Svým nákladem jej nechal zhruba
v polovině 19. století opravit. Roku 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu do Bruselu a roku 1889
jej Beaufortové nechali přemístit na svůj zámek
v Bečově nad Teplou. Tyto indicie pak byly důvodem
pro intenzivní pátrání. Uplynul zase nějaký čas, když
byl s využitím detektoru kovů zachycen pozitivní signál v podlaze hradní kaple Navštívení Panny Marie.
Zásyp z podlahy hradní kaple byl opatrně odebrán
a pod ním se mimo většího množství lahví velmi
kvalitního koňaku nalezla skleněná schrána s uloženým relikviářem. Nadšení pracovníků bezpečnosti,
historiků i památkářů bylo obrovské. Věděli, že nález je unikátní. Jedinečná památka tak spatřila opět
světlo světa.

v utajení bezelstně odpověděl, že věc je cca 1.5 metru dlouhá. Druhá informace, daleko cennější, byla
o možném místě uložení. Danny, duše kapitalistická,
se prořekl, že se tajemný předmět nachází kdesi na
severozápadě Čech. Smyčka se pomalu utahovala.
Selský rozum, houževnatost i špetka štěstí
Tehdejší pracovníci památkového ústavu spolu
s historiky a kriminalisty dali hlavy dohromady. Začala mravenčí pátrací akce po předmětu, který je
kdesi uložen, má velkou cenu, ale nikdo neví, jak
vlastně vypadá a co to je. Při hledání v archivech narazili památkáři na zmínku o relikviáři. Bylo jim však
podezřelé, že se tento vzácný kus zmiňuje jen minimálně a nikde nejsou informace ani o jeho zničení,
krádeži či uložení. A proto se rozhodli jít právě po
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Tichý Američan v Praze
Tehdejší socialistická média o významném nálezu
náležitě informovala veřejnost. Danny Douglas si
ještě naposled udělal výlet do Bečova nad Teplou,
kde celý příběh začal i skončil. Jel inkognito a zasmušilý z nevydařeného obchodu. Přemítal o tom,
jaké vysvětlení podá potomkům Friedricha Augusta
Beauforta-Spontina. Starý pán Spontin, který před
svou smrtí o tajemném pokladu spravil své nejbližší,
by se asi divil. Vozidlo velvyslanectví USA uhánělo
z centra Prahy do Ruzyně na letiště. Danny se ještě
naposledy podíval z letadla na vzdalující se zemičku
pod ním, aby se pak nadobro odmlčel.
Fotografie relikviáře laskavě poskytla správa zámku
v Bečově na Teplou
Text a foto zámku: Lubomír Šlapka

KULTURNÍ AKCE

V Droužkovicích na Fesťáčku

Obsazení bylo skvělé a na podiu se postupně vystřídaly
známé i méně známé soubory a jednotlivci.
Vedle kapely SEMTEX z Plzně účinkoval Fleret z Vizovic, Děda Mládek Ilegal Band, Hanka Řánková
z Děčína, Simona Klímová a Michal Janík, Přelet MS
a Jindra Kejak z Droužkovic. V příjemném prostředí
nechybělo občerstvení a dobrá nálada. Po vystoupení následovala večerní zábava, o kterou se společně
starali Ája Rašová a Michal Röhlich.

Na sobotu 20. srpna pro vás připravujeme Rockové prázdniny 2011, na kterých vystoupí Ivan Hlas
s kapelou, Smokie revival a písničkáři Jindra Kejak
a Michal Šindelář, následuje samozřejmě tradiční
večerní zábava.
Takže – zveme vás v srpnu na Rockové prázdniny
a za rok zase nashledanou při 13. ročníku Hudebního Fesťáčku u vody!
Informace:
Martin Pipek
Tel.: 777 264 537
www.drouzkovice.cz
Text: Obecní úřad Droužkovice

Foto: Marie Doležalová

12. ročník oblíbené akce s názvem Hudební Fesťáček u vody se uskutečnil 16. 7. 2011 na místním koupališti v Droužkovicích u Chomutova.
Tradičním pořadatelem celé akce byl nájemce
sportoviště pan Martin Pipek s přáteli. Na pořádání akce finančně přispěla darem Obec Droužkovice a Severočeské doly a.s.
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TIP NA VÝLET

Osecká pouť 2011

Stejně jako v uplynulých letech se můžou příznivci poutí těšit na tradiční Oseckou pouť. Ta letošní
proběhne 20. a 21. 8. 2011 a společně ji pořádají
město Osek a Cisterciácké opatství Osek. Slavnostní průvod vyjde v 9.30 hodin od budovy Základní školy v Hrdlovské ulici. O hudební doprovod
se postarají hudebníci ZUŠ Litvínov, kteří doprovodí mažoretky DDM Duchcov a Osek. Pak již vypukne pravé pouťové veselí s bohatým doprovodným
programem.
Historický řemeslný trh
Na nádvoří cisterciáckého kláštera v sobotu od
10.00 do 18.00 hodin a v neděli od 9.00 do 17.00
hodin uvidíte představení pouličních a loutkových
divadel. Účinkují Stolart s.r.o., Divadlo na cestě,
Theather Narcis Prag, skupina historického šermu
Fénix o.s. s medvědářem a medvědem, program
doplní Divadelní Ansámbl BezeVšeho z Postoloprt.
V prostorách Informačního turistického centra Osek
se uskuteční výstava obrazů a vitrážových soch
Kristiny Folprechtové a Jitky a Richarda Kantových.
Kulturní program na Klášterním náměstí
Po oba dva dny vás bude bavit Regius Band XXL
Jitky Dolejšové. V sobotu se přidá Malé Velké Divadlo a v neděli dopoledne se zaposloucháte do písní
Pražské Frajarky. V sobotu ve 20.00 hodin zveme
na koncert skupiny The Backwards - Beatles revival.
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Závody automobilů do vrchu
Od křižovatky Lom - Loučná na Dlouhou Louku se
budou konat po oba dny od 9.30 hodin „Závody
automobilů do vrchu“, které pořádá Automotosport
Osek.
Kolotoče, houpačky, autíčka, střelnice, motokáry,
občerstvení a jarmareční stánky najdete na „pouťovém prostranství“, v uzavřené ulici Obránců míru
a v Dolnonádražní ulici vedoucí k Domu dětí a mládeže. Sobotu tradičně zakončí ve 22.00 hodin ohňostroj.

PODKRUŠNOHOŘÍ

Okresní výstava chovatelů
Výstavu domácího zvířectva, bohatou tombolu a občerstvení najdete v zahradním areálu výstaviště Českého svazu chovatelů (naproti lunaparku).
Výstava v Domě dětí a mládeže v Oseku
Výstavu železničních modelů Klubu železničních
modelářů Moldaváček můžete navštívit v sobotu od
10.00 – 17.00 a v neděli od 9.00 do 17.00 hodin
v tělocvičně DDM Osek.
Parním vlakem na Oseckou pouť
Vlak tažený historickou parní lokomotivou bude zajišťovat přepravu na Osecké slavnosti mezi městy
Most a Osek.
Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Mše se můžete zúčastnit v sobotu od 17.00 hodin. Hlavním celebrantem je Mons. Jan Baxant,
biskup litoměřický. V rámci sobotní mše zazní
„Missa in G Dur“ od F. Schuberta v podání sboru
a orchestru P. Cypriána Lellka, na nedělní mši od
10.30 hodin si můžete vyslechnout v podání stejného sboru a orchestru dílo „Missa in G dur“ od
J. B. Schiedermayera.

skladatelů např. W. A. Mozarta, Camilla Saint Saense a dalších.
V rámci Českého varhanního festivalu proběhne
v neděli 21. 8. od 16.00 hodin v klášterním kostele
Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert.
K návštěvě pouti vás srdečně zvou město Osek
a Cisterciácké opatství Osek.
(PI)

Tichá adorace a svátostné požehnání pro všechny účastníky poutě proběhne v neděli od 15.00
hodin. Zazní hudba z děl světových hudebních

9

PŘEDSTAVUJEME

Chrám Chmele a Piva
Město Žatec, ležící v severních Čechách na řece
Ohři, má tisíciletou historii. V ní hraje důležitou
roli prvotřídní chmel, který se na Žatecku pěstuje.
Více než 700 let pěstování vynikajícího aromatického chmele a výroba piva vedly i ke vzniku zábavného a poučného komplexu s názvem Chrám
Chmele a Piva.
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PŘEDSTAVUJEME

Chmelový maják odstartuje prohlídku Chrámu
Chmele a Piva. Na vrchol vyhlídkové věže návštěvníky dopraví výtah, uvnitř kterého čeká první překvapení. Na vrcholu věže se nachází vyhlídková plošina
s rozhledem do žateckého regionu. V koruně chmelového majáku jsou též umístěna světla, která okolí
oznamují slavnostní události v královském městě
Žatec.
Labyrint je umístěn v budově starého skladu chmele
v sousedství Chmelového majáku. Na konci labyrintu je ukryt poklad chmelařského regionu.
Chmelařské muzeum je největší expozicí svého druhu na světě. Na ploše 4 000 m2 představuje vývoj
chmelařství od raného středověku do současnosti. Kromě zajímavých sbírek muzea se seznámíte
s vlastním objektem, který je technickou památkou
a příkladem industriální účelové architektury z kon-

ce 19. století ve městě proslulém nejkvalitnějším
chmelem na světě. Dozvíte se, proč se nejlepší
chmel na světě sklízí právě na Žatecku a proč se
musel již od středověku chránit před nekvalitními
napodobeninami.
Zaujmou vás dobové fotografie a písemné doklady
o pěstování chmele a o vaření piva. Najdete zde i zajímavé nářadí, mechanizační prostředky a historické
stroje.
Chmelový orloj, jediný svého druhu na světě, zaujme
netradičním zpracováním a příběhem.

Foto: www.fotospoust.cz

Minipivovar „U Orloje“ je logickým pokračováním
prohlídky celého komplexu. Pivo se zde vaří před zraky návštěvníků. Názorně jsou vystaveny ingredience
potřebné pro chutné a zdravé pivo. Řádně uleželé
pivo se čepuje přímo ze zásobních tanků pivovaru.
Pivovarská restaurace „U Orloje“ nabízí prostor
k oddechu pro příjemné posezení a ochutnání regionálních pokrmů. V letních měsících jsou k dispozici
také místa ve dvoře pivovarské restaurace a na terase Jižní zahrady, ke které patří také dětská herna.

Projekt Chrám Chmele a Piva, jehož hlavním cílem
je rozvoj cestovního ruchu v žatecké chmelařské
oblasti, byl financován z prostředků Evropské unie
– regionálního operačního programu Severozápad.
Více info na: www.chchp.cz

ŽATEC – město, kde je pivo doma ...
Motto návštěvy: historie – chmel – pivo – atmosféra
•

již více než 700 let se v Žatci vaří výborné pivo
(ochutnejte 7 druhů piva ŽATEC…)

•

pěstuje se zde nejkvalitnější chmel pro piva
světových značek (Budweiser Budvar, Pilsner
Urquell, Žatec …)

•

natáčelo se tu více než 100 českých i zahranič-

ních filmů a reklam (Les Misérables, Oliver Twist,
Yentl, Edith Piaf…)
•

v centru města najdete 5 náměstí a 500 staveb různých slohů (synagoga, radnice, morový
sloup)

•

navštívíte tajemné historické objekty s ojedinělou atmosférou (pivovar, chmelařské muzeum,
děkanský chrám)

•

Chrám Chmele a Piva jje zábavnýý a p
poučnýý komplex sahající svými
mi kořeny do bohaté tradice
světoznámého chmelařského
melařského regionu

•

chmelařské budovy
vy v Žatci jsou kandidátem pro
zápis na seznam UNESCO

www.mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz
Text: město Žatec
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UMĚNÍ

Díla sochařů můžete v Mostě
„potkat“ ve volném prostoru
Na třetím ročníku Sochařského sympozia v Mostě
pracovalo pět umělců
Miroslav Doležel, Jirkov
Sochař a keramik Miroslav Doležel se narodil ve Zlíně. Vystudoval Umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti. Žije a tvoří v Jirkově u Chomutova.
Sochařského sympozia v Mostě se účastní již po
čtvrté. Pískovcová socha Starce, kterou vytvořil při
nultém ročníku, vzhlíží k věži kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Tajuplný strom z javorového dřeva se
nachází ve vestibulu před sekretariátem primátora
v hlavní budově mosteckého magistrátu. Socha dívky s miskou v dlaních z hořického pískovce z loňského ročníku je umístěná před Domovem pro seniory
v Barvířské ulici.
zleva: Jiří Němec, Josef Zedník, František Vlček, Miroslav Doležel, Jaroslav Vodička

Tvůrčí proces zrodu uměleckých děl lze sledovat
doslova v přímém přenosu v areálu přesunutého
kostela.
Do Mostu se již tradičně v polovině léta sjíždějí výtvarní umělci, kteří v areálu přesunutého kostela
Nanebevzetí Panny Marie tvoří před zraky veřejnosti
sochy z pískovce. Premiéru si odbyli v roce 2008.
Během následujících let se v Mostě vystřídala řada
výtvarníků. S jejich díly se obyvatelé i návštěvníci
města mohou setkat nejen v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, ale také v centrální části města,
na úpatí vrchu Šibeník nebo v prostorách veřejně
přístupných budov.

Text a foto: Statutární Město Most

Sochařské sympozium vyvrcholí tradičně v polovině
prázdnin hudebním festivalem Folkový Most. Součástí jeho bohatého programu je i vyhlášení vítěze
ankety o nejhezčí sochu.

12

Prostor u kostela Nanebevzetí Panny Marie nevybrali pořadatelé pro sympozium ani Folkový Most
náhodou. Rekultivované plochy po hornické činnosti
v okolí významné sakrální stavby patří v současné
době k nejkrásnějšímu a místními i turisty nejvyhledávanějšímu zákoutí města. Pozdně gotický chrám
(známý především jako přesunutý kostel) byl postaven v letech 1517 až 1549 na místě středověkého
kostela. V 70. letech 20. století bylo rozhodnuto
o přestěhování kostela z dosahu povrchové těžby
uhlí. Vlastní přesun se uskutečnil od září do října
1975. Kostel o hmotnosti 15 tisíc tun se podařilo
přemístit na nové, 841 metrů vzdálené místo. Podle
odborníků to byla celosvětově unikátní technická
operace.
Nedaleko chrámu Nanebevzetí Panny Marie postavili v loňském roce rumunští řemeslníci celodřevěný
pravoslavný kostel. Obě sakrální stavby stojí nedaleko vznikajícího Mosteckého jezera, které má v budoucnu sloužit pro rekreaci a relaxaci nejen Mostečanů, ale také lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí.
AMB červenec 2011

Jaroslav Vodička, Meziboří
Narodil se v Kolovratech u Prahy a v současné době
bydlí v Meziboří. Vystudoval základ malby a kresby
a od roku 1961 se účastní společných výstav, seminářů a plenérů s malířskou skupinou Kontakt. Vystavoval po České republice, ale i Německu. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v ČR,
Evropě i Americe. Sochařského sympozia v Mostě se
účastní již po druhé. Pískovcová socha Píseň písní
zdobí prostory u děkanského kostela.
Josef Zedník, Olešná u Hořovic
Mostecký výtvarník Josef Zedník je mostecký rodák. Vystudoval Umělecko-průmyslovou sklářskou
školu v Kamenickém Šenově, obor broušené sklo
a Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Je držitelem Ceny města Mostu. V současné době žije
a tvoří v Olešné u Hořovic. Jeho tvorba je zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, v řadě
dalších evropských zemí, ale i v Japonsku, Austrálii,
USA a Kanadě. Sochařského sympozia v Mostě se
účastní po druhé. Dřevěné sousoší biblických postav Evy a Adama, které vzniklo pod jeho rukama
na prvním ročníku sochařského sympozia v Mostě,
zdobí vstupní halu Základní umělecké školy v Moskevské ulici v Mostě. Dílo Vegetace je umístěno před
budovou gymnázia.
Jiří Němec, Chomutov
Mladý nadějný výtvarník Jiří Němec, rodák z krušnohorské obce Boleboř, je nejmladším umělcem letošního sochařského sympozia. Právě dokončil VŠUP
v Praze, obor sochařství. Dřevěná socha balancujícího muže, kterou vytvořil během prvního ročníku
sochařského sympozia, je k vidění v prostorách nákupního střediska Central Most. Umělec Jiří Němec
žije a tvoří v Boleboři u Chomutova.
František Vlček, Kadaň
Kadaňský sochař a keramik František Vlček se narodil v Domažlicích. Vystudoval Střední průmyslovou
školu keramickou v Táboře. Jeho umění si lidé mohli
prohlédnout v Regionálním muzeu v Kolíně, ve sklepení zámku Litomyšl a řadě dalších míst. V současné době žije a tvoří v Kadani. Sochařského sympozia
v Mostě se letos účastní poprvé.
(PI)

Statutární město Most vás zve na
Mosteckou slavnost 2011
v sobotu 10. 9. 2011
v areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

11:00 – 11:45 hod.

slavnostní průvod dechových kapel a mažoretek
z prostoru před KD Repre ke kostelu Nanebevzetí
Panny Marie

Velké podium
Moderátor:

Petr Vondráček

11:45 hod.
11:45 – 12:30 hod.
13:00 – 14:00 hod.
14:30 – 15:30 hod.
16:00 – 17:00 hod.
17:15 – 18:00 hod.
18:30 – 19:30 hod.
20:00 – 21:00 hod.

slavnostní zahájení zástupcem města
dětská show Světlany Nálepkové
Aneta Langerová
Mandrage
Seven
Tereza Kerndlová
Tleskač
MIG 21

Malé podium
Moderátor:

Otto Liška, Karolína Lišková

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

dechová hudba Mostečanka
dechová hudba Jitřenka
dámská kapela Schovanky
Milan Drobný
Žižkovanka Petra Soviče

– 13:45 hod.
– 14:45 hod.
– 15:45 hod.
– 16:45 hod.
– 18:00 hod.

Stan s dřevěnou podlážkou – možnost tance.
Dětský doprovodný program: pouťové atrakce (houpačky, dětský kolotoč, vláček, malý řetízkový kolotoč, skákací hrad, trampolíny), projížďky
na koních a ponících, soutěže (Skauti Most).
Rodinný doprovodný program: Středisko volného času, u rybníčku.
Bohaté občerstvení (cateringové stany, tradiční stánky).
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zleva: M. Doležel, H. Jeníčková, V. Vozka

KULTURNÍ TRADICE

Do Března přiletí drak

Poutě jsou dnes především vítanou zábavou letních měsíců. Pořádají se již od středověku, kdy
byly křesťanské poutě cestou na poutní místa,
která dnes touto formou uctívají téměř všichni věřící, bez ohledu na víru. Pořádají je anglikánské,
protestantské církve, hinduisté i vyznavači islámu
i buddhismu…
V našich zemích začaly cesty na poutní místa upadat po druhé světové válce s nástupem komunismu
a jeho negativním vztahem k náboženství. V době
kolektivizace, kulturního a náboženského temna
byly nahrazeny povinnými prvomájovými průvody
a veselicemi.
V Evropě se místo pouti stávalo centrem společenského života. Proto se k němu přidružoval i zábavní
program, který byl zejména pro děti nejvýraznějším
a nejlákavějším projevem poutě. Po místech poutí
kočovali se svým skrovným vybavením komedianti, majitelé různých kolotočů, houpaček, zábavních
střelnic, strašidelných domů a dalších atrakcí, které
doplňovala kočovná divadla s náboženskými i světskými tématy svých her a příběhů.
V dnešní době se v některých místech tradice sloučení náboženské a zábavní slavnosti obnovuje. Tolik
zkráceně z naučné otevřené encyklopedie Wikipedie i nedávné minulosti.
Jak bude probíhat letošní pouť v obci Březno u Chomutova a jaké překvapení přinese?
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Březenská pouť
Po roce 1945 nově příchozí český živel navázal na
tradici původního německého obyvatelstva. Pouťové oslavy během 70. a 80. let postupně upadaly,
ale úplně nezanikly nikdy. V roce 2004 vedení obce
využilo nabídky firmy, která v Březně uspořádala první staročeskou pouť. Od této chvíle se oslavy poutě
už jen rozšiřovaly a zdokonalovaly. Dnes začínáme
s oslavou již v pátek, kdy se lidé sejdou v kostele sv.
Petra a Pavla a náš ženský sbor Silentium 24 během
jarních a letních měsíců nacvičuje písně, které ženy
zazpívají pod vedením Ladislava Kinského. Od kostelních dveří odcházející návštěvníky doprovází ponocný, jenž prochází obcí a v každé ulici a vyvolává
program pouťové slavnosti. Lidé si na jeho chraplavý
hlas již zvykli a srdečně ho zvou na sklenku něčeho
ostřejšího. Prý je to dobré na hlasivky!
V sobotu v dopoledních hodinách se u rybníčka řadí
průvod. V čele jedou na koních mladí lidé a představují vrchnost. Za nimi jde muzika Canora a za
zvuku píšťal a bubínků se přidávají kejklíři, šermíři,
tanečnice a ostatní „poddaní“. Z těch máme největší radost, neboť se do historických kostýmů obléknou zdejší ženy, děti a muži. Obyvatelé Března, kteří
nejdou v průvodu, postávají na chodnících, mávají
z oken nebo průvod doprovázejí. Čím větší rozruch
průvod způsobí, tím lépe, neboť to je jeho účel.
Průvod má přilákat občany Března do parku

VOLNÝ ČAS

a k rybníčku. Tam se začíná odvíjet pouťový program.
Lidé tráví celé odpoledne u dobrého jídla a opojného moku. Mají čas na to, aby si popovídali, setkali se
s přáteli a březenskými rodáky, kteří se v tyto dny do
obce vracejí. Pouťové atrakce, houpačky, kolotoče,
projížďky na koních, výcvik psů, dechberoucí kousky
siláka, ptáčník a šermířské souboje, k tomu dobrá
hudba, studené pivo a teplé počasí vytváří úžasnou
atmosféru. Večerem sobotní program vrcholí. Pódia
v parku a za rybníčkem osiří a hudba se přenese do
sálu restaurace U Rybníčka. Tam už pořádají pouťovou zábavu děvčata ze SRPDŠ. Kolem jedenácté
hodiny se tanečníci opět přesunou do parku a v naprosté tmě vypukne tzv. ohnivka. To si kejklíři pohrávají s ohněm. Ohnivý rej končí ohňostrojem.

Nedělní ráno bývá pro některé jedince kruté, ale
pouť pokračuje a únava se zažehná douškem horké kávy. Program se opakuje. Průvod se vydává na
svou cestu obcí, kapela Country 5 vyhrává v parku
a skupina Úlet v areálu u rybníčka. Nedělní program
končí v pozdních odpoledních hodinách a my už
víme, co se musí ještě zlepšit a co zařadit do programu na příští rok.
Tak vypadala loňská pouť a s drobnými obměnami
i poutě minulé. Letos přiletí drak v podobě velkorypadla, které našlo své místo blízko obce. Severočeské doly a.s. připravují pro malé i velké návštěvníky
zajímavý program, který bude součástí pouťového
veselí v obci Březno.
(PI)
Text a foto: obec Březno
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SOCIÁLNÍ TÉMA

Technoparty přinesla terénním
pracovníkům netradiční službu
Šedivé nebe, které tu a tam vyronilo nějakou
přeháňku, zima, studený vítr, a v tom necelá tisícovka mladých lidí nerušeně zadupávala travnaté drny na rozlehlé louce za Horní Řasnicí
na Frýdlantsku. Neprováděli zde ovšem žádné
zemní práce, ale v naprosto sychravém nečase
tančili do rytmu několika desítek soundsystémů. Na dvoudenní technoparty, která vypukla
1. července, nechyběli ani terénní pracovníci
Mostu k naději. Rozhodně se zde nenudili, a to
i přes to, že nepřijeli primárně za zábavou, ale
pracovně. Práce zde bylo dost.

Foto: rajce.cz

„Chtěli jsme vyzkoušet efekt práce v netradičním
terénu a v netradičním čase. To byl hlavní důvod
naší noční služby a návštěvy technoparty,“ řekla
Šárka Jirošová z programu sociální prevence.

ciální a dále také několik rad a informací o tom, jak
si mohou zajistit alespoň dávky životního minima.
Přislíbili, že se ozvou a byli vděční.

Tým programu sociální prevence a tým drogového programu dorazily na místo činu v pátek kolem
osmé hodiny večer. Už tou dobou zde bylo k vidění
několik tanečníků, kteří podlehli síle alkoholu či jiných drog, leželi na mokré louce a spali. Mnozí další
k tomu neměli daleko. Vzhledem k celkovému počtu
lidí však byli tito spáči spíše ojedinělým jevem. Party
se teprve pozvolna dostávala do varu.

Podobně jako s touto dvojicí navázali pracovníci
Mostu k naději kontakt s několika dalšími lidmi.
Zejména pohotovostní drogové balíčky byly hlavním
způsobem podpory. Posléze se ukázalo, že tato
služba měla svůj význam především pro pracovníky
drogového programu, ale i přes to se dvojici z programu sociální prevence podařilo podpořit trojici
klientů. Mimo to zde bylo rozdáno přibližně 300 letáků v okolí barů.

„Čau, jdete na rychtu?“ zeptal se ochraptělým hlasem jednoho z teréňáků návštěvník akce. Byl viditelně pod vlivem, a tak s ním zapředli rozhovor nejprve
pracovníci drogového programu. Tento mladý muž
se posléze představil jako Michal a po celou dobu
byl po boku svého kamaráda Zdeňka. Po pár minutách se rozvyprávěl o svém životě na ulici, squatech
a různých bytech, o životě v drogové scéně a o špatné finanční situaci. „Nestojí ta za nic, ale pracovat se
mi nechce,“ řekl jakoby mimochodem.

Po setmění už bylo celkem složité navazovat komunikaci s potencionálními klienty. Navíc s pokročilým časem se návštěvníci party dostávali do větší
a větší nálady nezřídka podpořené různými látkami
a neměli zájem nic řešit. To už bylo patrné, že akce
nabírá velmi odvázaný směr. Kolem druhé hodiny
ráno, se tedy pracovníci přemístili k autu a vydali se
směrem k domovu. „Myslím, že tato zkušenost stála
za to, a že vcelku naplnila naše očekávání,“ shrnula
noční službu Šárka Jirošová.
(PI)

Oba dva dostali pohotovostní drogové balíčky, kontakty na K-centrum a terénní programy drogové i so-

Text: Bc. Pavel Pech

Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“
realizovaný podle rozhodnutí č. OLP/1652/2010
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KULTURA

Trocha poezie, nikoho nezabije!

CHVÍLE
Den smutně salutuje
a zamyká za sebou na dva západy
První západ
Slunce
rozpačitě rudne
na tvých nahých zádech
Zámek dne se otáčí
k druhému západu podoben orloji
s jeho neodvratnou jistotou že
apoštolů není
víc než dvanáct a že po kohoutím
křiku
přijde ta hubená holka s kosou
Tajemství druhého západu zatím
neznáme
Jsme příliš zaujati pozorováním té
která vstupuje
Její
Nejjasnější
Jasnosti
Tmy
Tmoucí

Jakub Kujan se narodil 3. 7. 1983
v Mostě. Od roku 1984 žije v Litvínově. Po vystudování střední průmyslové školy absolvoval dva roky studia
žurnalistiky v Praze a od roku 2007
je studentem na filosofické fakultě
UJEP. Poezii se věnuje přibližně
7 let. Zpočátku jeho poesii ovlivňovali francouzští prokletí básníci a surrealisté. V posledních dvou letech
jej osud a zájem zavály do poesie
české. Je ovlivněn jak Nezvalovým
poetismem, tak Ortenovskou lyričností. Na jeho práci mají vliv i takoví
básníci, jako Oldřich Mikulášek,
Vladimír Holan atd. Píše básně jak
volným veršem tak přísným rýmem.
Zatím publikoval v pražském Divokém Víně, v časopise Haluze a na
českém rozhlase 2.

VSTOUPENÍ
V ponurých městech se otevírá Peklo.
Za prvním rohem můžeš vejít,
neznaje po té ani jedné chvíle,
neboť démon přilétá a provádí tě,
a strážný anděl čeká před branou.
Každý může vejít, s pohárem plného
vína,
ale jen to víno, které se mění v krev,
tě donutí, navrátit se zpět.

JEDNO SLOVO

MADRIGAL
Mollový déšť křižuje řeku
a do tvých vlasů vbíjí rzivý pláč
rákosím věří slunce na útěku
/ikona sladká - kolem hlavy fáč/
kutálí vlastní promoklý stín
o paní dešťů zbav mě mojich vin!

Až napíši ta slova,
to zas smrt si se mnou hraje,
odpusť a přijď znova,
odveď mne z tohoto kraje.

Tomáš Tajchner se narodil v roce
1979 v Ústí nad Labem, kde s drobnými přestávkami stále žije. Tvoří
pomocí mobilního telefonu. V roce
2006 vyšla jeho první básnická sbírka F 12.2. Přítel a velký obdivovatel
Michele Colonny.

osud je paket
předem daných náhod
smrt hvězdnou branou
co postrádá návod
život zrezlý cedník
božích přikázání
a uprostřed my
laskavostmi zavázáni
tak řítíme se kosmem
v ignorantském úžasu
k příležitostem prohlédnout
stavíme se z ánfasu
svět je prošlý benzák
a předem prohraná sázka
jen vesmír
jen vesmír je větší než láska

každá třetí ranní
obrací mě naruby
tou dobou už můj anděl
mívá pěnu u huby
uštvané indicie světa
pod řasama mříž
nad celou mého těla
zas a znovu bdíš
pochovej mě prosím
do svého lůna paní
pochovej někdy
okolo třetí ranní

Tak těžké břímě vězí,
v duši zmrzlé ve sněhu,
kde ženské srdce marně střeží,
konec a začátek příběhu.
Však nelze říci, co tak chceme,
když co je láska, napsat nelze.
AMB červenec 2011

Texty básní: autoři, Foto: archiv AMB

Václav Hrabě by 13. června oslavil
své 71. narozeniny. Mladý, nespoutaný beatník, obdivovatel Allena
Ginsberga, se nedožil ani svých 25
let. Zemřel 5. března 1965. Když
ve tři hodiny ráno, přišel do svého
pražského bytu a chtěl si přitopit
plynovým sporákem. Usnul a to se
mu stalo osudným.
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TIP NA VÝLET

Pohádkový hrad a zámek
Hrad a zámek Staré Hrady leží v Českém ráji, jižně od Jičína hned vedle městečka Libáň. Původně
gotický hrad s přistavěným renesančním zámkem
a podzámčím. Tento unikátní renesanční komplex
navštívilo v loňském roce 85 tisíc turistů. Otevřeno
je tu celoročně. V hlavní sezóně jsou tu tři
v
prohlídkové okruhy. Dva z nich jsou věnovány především dětem, i když laskavou pohádku a humor
ocení i dospělí. Staré hrady jsou skvělým místem
pro výlet rodin s dětmi a jistě vás zaujmou svými
pohádkovými prohlídkami i historickými akcemi
pořádanými po celý rok.
V hradní a zámecké části vede prohlídkový okruh
„Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I.“
Můžete si prohlédnout ojedinělou expozici u nás –
kupecké krámky, koloniál, obchod s kávou a C.K.
hostinec, jak vypadaly v dobách našich prababiček.
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Dále uvidíte barokní kuchyni, velkou loveckou chodbu, unikátní ložnici a pracovnu, kancelář pana nadlesního a další zajímavosti, kde mnoho tisíc exponátů představuje život prostých lidí, měšťanů a šlechty
v období vrcholu habsburské monarchie.
Nechte se unést atmosférou čarodějné pohádkové
prohlídky. Nejvyšší pohádkový čaroděj Archibald I.,
čarodějové, čarodějnice, kouzlobabky a princezny,
čerti a čertice, strašidýlka, skřítkové a další prapodivné pohádkové bytosti s ještě prapodivnějšími
jmény na vás už netrpělivě čekají a je jich tu na dvě
stě. Prohlídkovými okruhy vás provedou živé pohádkové bytosti. A nudit se s nimi rozhodně nebudete!
Kromě spousty pohádkových kamarádů, hádanek,
soutěží a her tu na vás čeká pytel pekelně dobrých
bonbónů a možná i něco jiného!

TIP NA VÝLET

Text a foto: Hrad a zámek Staré Hrady

Od letošního jara je otevřen rozšířený prohlídkový
okruh „Zámecké pohádkové sklepení - Časem
zpátky do pohádky I.“ V tajemném pohádkovém
sklepení našli svůj domov umounění dobráčtí čertíci, vodníci, skřítkové a veselí strašidláci. Navštívíte
tu také lesní a ledové království, pohádkovou hladomornu, čertovskou a vodnickou domácnost, rodinku
starohradského obra, velkého ochočeného draka,
palác plný skřítků a mnoho dalších překvapení.
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V prohlídkovém okruhu „Hradní pohádková půda Časem zpátky do pohádky II.“ uvidíte hradní půdu
plnou krásných věcí, opředených letitými pavučinami. Zabydlely ji čarodějnice různých kategorií a pravá starohradská strašidla, strašidýlka a také pěkně
vykutálení skřítkové. Časostroj vás vezme zpátky do
pohádky, navštívíte strašidláckou kuchyni, čarodějnou prádelnu a mydlírnu a na zámku si pak prohlédnete i komůrku kuchařky Magdaleny Háty.

AMB červenec 2011

V Čarodějné Bestyjole starohradské čarodějnice
a kouzlobabky s láskou pečují o své živé miláčky,
zvířátka, havěť a potvůrky.
Hlavními akcemi letošního léta jsou – Časem zpátky do pohádky – každý den, Pohádkové rejdiště –
každou středu o letních prázdninách a Středověké
soboty a templáři na hradě – tajemství templářů,
rytířské souboje, čest a síla, hudba, ohně, řemesla,
tržiště a dobové pokrmy - každou sobotu o letních
prázdninách. Vstupné i pro letošní rok zůstává stejné, chcete-li se dozvědět podrobnosti nebo obdržet
jakékoli informace, zavolejte nám, budeme se na
vás těšit!
Hrad a zámek Staré Hrady
Tel.: 602 302 265
Celou nabídku, všechny připravované akce a další
najdete na www.starehrady.cz

AMB červenec 2011
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OSOBNOST KRAJE

Pavel Petráček
radní Libereckého kraje pro resort sociálních věcí
„Celý můj život se
snažím orientovat na sociální oblast. Chtěl bych
kvalitní a dostupnou
sociální síť pro všechny. Velmi mne oslovila
i myšlenka výstavby
kamenného hospice
a zajištění paliativní
a hospicové péče v Libereckém kraji.“

Pavel Petráček

V roce 1996 nastoupil do společnosti Jablonex
Group a.s. na pozici skláře. Zde setrval až do roku
2010.
Významný byl pro něho rok 2008, stal se zastupitelem Libereckého kraje, a členem Rady Libereckého
kraje pro resort sociálních věcí kraje (funkční období
do roku 2012), je také předseda Protidrogové komise Libereckého kraje a místopředseda Sociální komise Asociace krajů ČR.
I přes velké pracovní vytížení se věnuje koníčkům,
mezi které patří cestování po České a Slovenské
republice se svou dcerou, sportovní střelba, zimní
sporty, hudba česká a slovenská všech žánrů a čtení literatury faktu.
Sociální politika, je především boj o peníze!
Bohužel…
V rámci dotačního řízení ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory
poskytování sociálních služeb v roce 2011 obdržel
Liberecký kraj o 52 mil. Kč méně, než požadoval.
„V úterý 7. června jsem se zúčastnil jednání dotační
komise na Ministerstvu práce a sociálních věcí k dofinancování sociálních služeb v roce 2011. Předběžný návrh na dofinancování služeb v Libereckém
kraji je 53 000,- Kč!!! Tuto částku navrhovalo samo
MPSV bez podrobné konzultace s krajem. Požadavky, o kterých od poskytovatelů víme, jsou ale ve výši
6,7 miliónu korun,“ upozornil radní pro sociální věci
Pavel Petráček.

20

AMB červenec 2011

Aby nemuselo dojít k omezení provozu zařízení sociálních služeb, bylo nutné v rozpočtu kraje nalézt
finanční prostředky ve výši 23,890 mil. Kč na dofinancování příspěvkových organizací resortu sociálních věcí. „Jsem rád, že se nám podařilo v rozpočtu
Libereckého kraje najít částku 24 mil. Kč na dofinancování provozu příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí. V případě, že by se nepodařilo tuto
částku nalézt, byli bychom nuceni omezit provoz
některých zařízení či dokonce uvažovat o jejich uzavření, což rozhodně není naším cílem. V této chvíli
čekáme na srpnové rozdělení dotací od ministerstva
a poté budeme moudřejší, kolik bude chybět finančních prostředků na provoz sociálních služeb v našem kraji,“ vysvětlil Pavel Petráček s tím, že v roce
2008 kraj dofinancoval částku 42 mil. Kč a pro letošní rok už jde o více než 113 mil. Kč, a ještě ani to
není číslo konečné.
Nominace na prestižní ocenění Pozlacená stužka,
mezinárodně uznávaného symbolu za přínos prevence HIV/AIDS a za osvícenou podporu protidrogové prevence
Richard Falbr, Naďa Jozífková, Jaromír Pekař, Dan
Ramzer, Hana Jeníčková, Jiří Hlinka, Martin Klika
a další osobnosti politického, kulturního i společenského života jsou držiteli ocenění, které je předáváno za osobní přínos ve zdravotně-sociální oblasti.
Zejména pak za odvahu, otevřeně a dlouhodobě pomáhat v boji proti sociálním patologiím. Pro letošní
rok jsou nominováni za Liberecký kraj právě Pavel
Petráček a starostka České Lípy Hana Moudrá.
Rozhovor s radním Pavlem Petráčkem a starostkou
Hanou Moudrou, připravujeme v dalších vydání AMB.
Text: Žaneta Benešová

Foto: archiv AMB

Narodil se 19. ledna 1975 v Jablonci nad Nisou.
Základní vzdělání získal na ZŠ Liberecká v Jablonci
nad Nisou. Po ukončení základní školy studoval na
Střední odborné škole Belgická ve stejném městě.
Toto studium si ještě rozšířil o vzdělání na Obchodní
a právní akademii v Jablonci nad Nisou.

SOCIÁLNÍ TÉMA

Jak se žije seniorům v Chomutově?
Na tuto otázku hledali odpověď odborníci spolu s chomutovskými seniory. Setkání, které se
uskutečnilo 14. 6. 2011 v Městském divadle
Chomutov, bylo první z připravovaného cyklu „Jak
se žije…?“. Záštitu nad touto akcí přijal primátor
města Chomutova Mgr. Jan Mareš.
Cílem setkání bylo předání důležitých informací
z oblasti bydlení, sociální pomoci a podpory, bezpečnosti, ale také ze společenského života. Přednášející podali vyčerpávající informace, o kterých mohli
přítomní diskutovat s primátorem města a jeho náměstkem, se zástupci organizátora celé akce Městského ústavu sociálních služeb Chomutov, Úřadu
práce, Městské policie Chomutov, Policie ČR, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, ale také organizací, které zajišťují společenský život ve městě.
Organizátoři ve foyer divadla pro seniory připravili
nabídku kulturního a společenského vyžití, které
nabízejí organizace města Chomutova. Představily
se např. Podkrušnohorský zoopark, Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov a Městský
ústav sociálních služeb Chomutov. Na panelech jednotlivých organizací si mohli přítomní prohlédnout
možnosti a fotodokumentaci akcí, které jsou zaměřeny specificky na seniory. Své výrobky představila
i společnost Dentimed, s.r.o., která byla partnerem
tohoto setkání.
Jak nám sdělila ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Chomutov Mgr. Alena Tölgová, další
setkání budou zaměřena na různé cílové skupiny rodiny, osoby s handicapem, děti a mládež, apod.
K nápadu uskutečnit takto zaměřená setkání vedla
myšlenka, že jednotlivé skupiny občanů nemají dostatek informací o tom, co jim může stávající systém
nabídnout, aby jejich život v Chomutově byl kvalitnější, pestřejší a po všech stránkách příjemnější.
Odborníci seznámí danou cílovou skupinu s oblastí
sociální, kulturní, bezpečnosti, zdravotnictví, apod.
a zároveň se představí jednotlivé organizace města,
které se podílejí na zajištění kvalitního života jeho
obyvatel.
Přínos je ovšem i pro druhou stranu. Senioři v diskuzi ukázali, kde oni sami vidí nedostatky v životě
v Chomutově. Nabídli tím vedení města i přítomným
zástupcům státních i městských organizací témata,
kterými se budou zabývat, aby odpověď na otázku
položenou v titulku článku zněla DOBŘE nebo VELMI
DOBŘE. To je ostatně i cílem celé akce - vyšší informovanost seniorů, ale také získání dalších podnětů
ke zlepšení jejich života ve městě.
První setkání ukázalo, kde by organizátoři mohli přidat a kde naopak ubrat v toku informací tak, aby výsledný efekt - získání informací - byl co nejvyšší. Další
setkání je plánováno na září 2011 a bude zaměřeno
na problematiku zdravotnictví a bezpečnosti.
(PI)
Text: MÚSS Chomutov
Foto: Hynek Moravec
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ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA

Zámecké víno má podnítit
zážitkovou turistiku

K bontonu dnešních dní patří bezesporu i znalost
vína. V severních Čechách je například Mostecko
a jeho okolí sice již dlouho vyhlášené jako oblast
vinic, réva se ale vrátila i na někdejší vinice na
nedalekém Třebívlicku. Ušlechtilý koníček zde
k dokonalosti zážitkové turistiky chce přivést Jan
Dienstl, známý český podnikatel, spolumajitel
těžební společnosti a nově i majitel Zámeckého
vinařství Třebívlice.
Pohnutky, proč se Jan Dienstl, rodák z Ústeckého
kraje, rozhodl vstoupit na vinný trh, byly dvojího
druhu. Jednak se netají tím, že jako milovník vína
měl dost často výhrady proti tomu, jak někteří vinaři
tento mok dělají. A pak svou roli sehráli i Třebívličtí, kteří za ním, když zde koupil statek, přišli s tím,
zda by vinnou tradici v Třebívlicích neobnovil. Dnes
vlastní čtyřicetihektarovýý vinohrad v regionu, kde si
Váňa a vinaři z Chrámců.
pozici drží také vinař Ivan Vá
původně jen obnovil patByznysmen půvo
náctihektarovou vinici mezi Mostem
Lovosicemi, ale nakonec začal
a Lovosicem
přikupovat další.
přikupov
Místo viničné trati, z něuž může nabízet
hož letos
le
ochutnávky vín například
ochu
i na Severočeských farmářských trzích, přitom
mářs
při první obhlídce nevypadalo nijak vábně.
p
Nepořádek, svah
zarostlý
bodláky
a plno vysokých
náletů.
Nakonec
n
se ale obnovovalo
nejen místo pro pěsnej
tování vína, ale i objetován
židovský hřbitov, který
vený žido
Židovská obec povolila
obnovit.
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Vinařské snahy podnikatele, který je známý mimo
jiné jako někdejší ředitel Motoinvestu, oceňují i Mostečané. Před časem jeho snahy ocenili tamní rotariáni, kteří ho pozvali na jeden ze svých večerů. Nejen
že zde někteří mají vztah k vínu, ale Třebívlice –
sídlo vinařství - byly kdysi součástí Mostu a dodnes
mezi oběma obcemi existuje přátelství minimálně
na kulturně-společenské bázi. Jan Dienstl si získal
body i tím, že mu nejde jen o to, aby měl a prodával
víno. Chce se zasadit i o takzvanou vinnou turistiku.
Má velkolepý plán udělat z oblasti turistickou zónu,
atrakci, kam přijedou lidé, aby zhlédli celou technologii vína, ale ještě předtím zajeli vláčkem na vinice,
prošli se po ní, pak okoukli lisování kvašení lahvování a skončili v jedné z třebívlických restaurací. „Uzavřeli jsme kolem stovky smluv na odbyt s tamními
zemědělci. Zajímá nás produkce do dvaceti kilometrů v okolí. Ročně počítáme s příjezdem sto až stodvacetitisíc návštěvníků,“ nastínil projekt v oblasti
baronky Ulriky von Levetzow, která má v mosteckém
muzeu stálou expozici. „Je to srdeční záležitost, ale
rád bych ji pojal i podnikatelsky, aby byla schopna
ekonomicky fungovat,“ dodal. „Pokud se chytnete
osobnosti baronky, je to fantastická myšlenka ve
prospěch revitalizace celé vesnice,“ vyjádřil svůj
obdiv na uvedeném rotariánském setkání rotarián
Miloslav Samek, mostecký gastroenterolog.
Historie vinařství na Litoměřicku sahá do nejstarších dob osídlení krajiny českým lidem. Darovací
listina Spytihněva II. z roku 1057 hovoří o nadaci kolegiátnímu kostelu sv. Štěpána v Litoměřicích a uvádí darování vinic i s vinaři tomuto kraji, a to včetně
okolí Třebívlic. „Ve středověku bylo Litoměřicko po
Praze druhou největší vinařskou oblastí v Čechách,
v jejímž katastru bylo 400 hektarů vinic. Byly všude
v okolí, zejména v labském údolí,“ připomíná letáček
třebívlického vinařství, který dále připomíná, jak si
Karel IV. nechal ve 14. století přivézt z Burgundska
vinné révy a s nimi povolal i zkušené vinaře, čímž
vinařství v Čechách začalo nabývat svého významu.

Foto: Zámecké vinařství Třebívlice, archiv AMB

Jan Dienstl

ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA

„Víno je mezi nápoji nejušlechtilejší, mezi léky nejchutnější,
mezi pokrmy nejpříjemnější.“
Plutarchos

Katastrální knihy v tom období evidují v Třebívlicích
na 52 hektarů vinic.
Víno podle svých představ zde po obnovení vinného
pěstitelství, předpokládá Jan Dienstl tak za dva až
tři roky. Za sebou mají vinice zatím zkušební ročník.
Třebívlické víno má pokračovat v tradici kraje, a proto i zdejší vinné odrůdy následují historii. Pěstují se
zde odrůdy vysazované již od dob vlády Karla IV.,
kam bezesporu patří Rulandské modré, Rulandské
šedé, Tramín červený, Muškát Ottonel a Svatovavřinecké. Veškeré třebívlické víno pochází z viničních
tratí Koskov, Pod Hazmburkem, Pod skršínským vrchem a Pod šepetelským vrchem.
Hrozny se zpracovávají v komplexu Zámeckého vinařství Třebívlice. Výrobní část celé budovy zahrnuje
nejmodernější technologii pro zpracování hroznů
a výrobu nejkvalitnějších vín. Vinařství ale uznává
také tradiční postupy výroby vína, proto například
sekty vyrábí tradiční metodou champagne. Veškerá
vína zrají ve sklepích nejméně jeden rok, a to buď

v dřevěných sudech z francouzského
ho
dubu vyrobených na míru, nebo v nererezových tancích.
V rámci gastronomické nabídky pak podnik nabízí dokonce některé tradičníí recepty, připravované podle postupů sepsaných
osobní kuchařkou baronky.
A protože se blíží podzim, neměli by si čtenáři nechat ujít i Třebívlické vinobraní,
ní, na
kterém se už v předešlých ročnících
h podíleli také Mostečané, kupříkladu tamní
amní
herci a zpěváci. Ti mimo jiné v září rovovněž chystají vinnou akci, a to každo-roční Divadelní vinobraní.
Ať vyrazíte za vínem tam či onam,
m,
mějte na paměti Shakespearova slova:
ova:
„Dobré víno je dobrý přítel, když s ním
ím dovedeme zacházet“.
Text: Lucie Bartoš
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Adoptuj lososa!

Nemusíte zrovna jezdit až k Amazonce jako Jakub
Vágner nebo rybařit v Mongolsku jako herec a loňský vítěz ankety Anno v kategorii Muž roku Rudolf Hrušínský. Nemusíte dokonce ani umět hodit
háček do vody, abyste pomohli dobré věci stejně
jako tito dva vášniví rybáři. Oba se stali patrony
projektu Adoptuj lososa.
V hlubokých lesích, v labyrintu nedostupných skal
a v čistých pramenitých vodách Národního parku
České Švýcarsko se nalézá útočiště řady vzácných
druhů živočichů a rostlin. Hnízdí zde sokol stěhovavý
a čáp černý, domov zde nalezl plch zahradní nebo
jinde nevídané druhy hmyzu a rostlin...
Losos je dravá tažná ryba, která podstatnou část života tráví v moři. Dospělé ryby ale migrují proti proudu řek do vnitrozemí, aby tam vyvedly další generaci.
Mladí lososi se vrací do moře dospět a opět se vydají
zpět do rodných sladkých řek.
Než vám prozradíme, jak adoptovat mladého lososa a podpořit tak jeho populaci, která je na našem
území přechodně vyhubena, seznamte se nejprve
se dvěma osobnostmi, které se staly patrony tohoto
bohulibého záměru.
Hrušínský jezdí za rybami do Mongolska
Herec ze slavného hereckého rodu, který si předešlé
dva roky z předávání prestižních cen Tý Tý odnesl
hlavní cenu v kategorii Nejoblíbenější herec, je známý především z postav Postřižin, Slavností sněženek, Obecné školy, Knoflíkářů a podobně. Je však
také vášnivým rybářem, který se za úlovkem vydá
i do Mongolska. „Svůj první úlovek, sumce velkého
45 cm, jsem chytil v osmi letech na háček zavěšený
na vrbovém proutku,“ prozrazuje. I když od té doby
zdolal nespočet dalších a větších ryb, na tu první
z Podolí vzpomíná i po těch letech nejraději. K ryba-
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ření přivedl tříletého Rudolfa Hrušínského jeho otec.
Nechal ho tehdy vykopávat žížaly ze země a připravovat nástražné rybičky.
V současné době si zajede na ryby několikrát do
roka do zahraničí, oblíbil si již zmiňované Mongolsko, a to hlavně pro tamní čisté řeky a neskutečné
úlovky. „Ty jsou nepřekonatelné,“ podotýká. Na jaře
příštího roku se chystá rybařit ve venezuelské deltě
řeky Orinoko.
Jakub Vágner: Chyť a pusť!
Jakub cestuje po světě a chytá a opět pouští ryby
zpět. Jeho životním mottem je totiž heslo „Chyť
a pusť“. Je příkladem pro světovou veřejnost v tím,
jak si zvolit vlastní životní cestu a užívat si ji. „Chyťte
do ruky telefon a pusťte proti proudu DMS s malým,
adoptovaným lososem a pak vyslovte své tři přání...
třeba se splní,“ vzkazuje pro změnu Jakub Vágner
v projektu Návrat lososů. Cestovatel a dobrodruh
Jakub už nahlédl téměř do všech koutů světa. Jeho
expedice většinou směřují do odlehlých, mnohdy
i málo probádaných oblastí naší planety. V posledních letech se zaměřuje především na výpravy do
povodí řeky Amazonky v Jižní Americe a také na Černý kontinent, kde se věnuje průzkumu poslední perly Afriky, Kongu. V minulosti pracoval jako rybářský
průvodce v mnoha zemích Evropy a expedice vedl
i do zemí bývalého Sovětského svazu. Dlouhodobě
pobýval v Austrálii, kde s velkým úspěchem pracoval
jako rybářský průvodce Big Game Fishing - lovu mečounů, tuňáků či žraloků.
Pro společnost Multisonic produkuje rybářské dokumenty, které jsou pravidelně vysílány televizními stanicemi v Česku i v zahraničí. Pro společnost
Multisonic také natočil 17 titulů DVD, kterých se do
dnešního dne prodalo jen na území České republiky
více než 500 000 nosičů.

VOLNÝ ČAS

Roku 2010 byl Jakub Vágner poctěn nabídkou Mezinárodní asociace sportovního rybolovu IGFA k publikaci hlavního článku o jeho rybolovu v Kongu, a to
do ročenky IGFA book 2010, která s velkým úspěchem oběhla celý svět.
Za svoji práci obdržel v březnu 2010 multiplatinovou desku. Je také tvůrcem 20ti dílného televizního
seriálu „S Jakubem na rybách“, který je vysílán Českou i Slovenskou státní televizí. Je častým hostem
nejprestižnějších talk show v televizích i rádiích. Na
rybách provázel mnoho známých osobností ze světa
sportu i kultury, kupříkladu i prezidenta České republiky Václava Klause.

Foto: archiv projektu Návrat lososů, archiv AMB

Roku 2010 dokončil a vydal svoji první autorskou
knihu s názvem „Můj přítel sumec“, na které pracoval dlouhých 13 let. Má za sebou několik výstav
svých autorských fotografií a reportáže s ním vysílala kupříkladu i televizní stanice Discovery. V současné době se Jakub věnuje natáčení své vlastní série
rybářských dokumentů pro televizní kanál National
Geographic Channel.
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Jakub Vágner je držitelem mnoha zajímavých neoficiálních i oficiálních rybářských rekordů, které
sdružuje Mezinárodní asociace sportovního rybolovu IGFA. Jako příklady můžeme uvést ulovení světového rekordu pirarucu o hmotnosti 130 kg, sumce
velkého o hmotnosti 110 kg, indického goonche
o hmotnosti 75 kg, nebo legendární amazonské piraíby, jejíž rekord překonal dokonce třikrát po sobě.
V únoru roku 2008 se mu nejprve podařilo ulovit
piraíbu o hmotnosti 190 kg, která se zároveň stala i největší čistě sladkovodní rybou, která kdy byla
do té doby na rybářský prut ulovena. Na přelomu
února a března roku 2010 pak během třítýdenní
amazonské expedice ulovil další dvě obrovské piraíby o hmotnosti 186 a 215 kg, čímž překonal svůj
vlastní světový rekord. V průběhu stejné expedice
AMB červenec 2011

poprvé překonal i hranici tří metrů v říši sladkovodního rybolovu, když zdolal arapaimu o délce 307
cm a váze 154 kg. I tímto úlovkem Jakub Vágner
posunul hranice světového rekordu arapaimy gigas.
Jakub Vágner se zaměřuje pouze na uznávání světových rekordů v kategorii „All – tackle“.
V září 2006 Jakub Vágner uspořádal se svými přáteli
zajímavý pokus, který měl objasnit, kolik trofejních
sumců je možné ulovit v průběhu 40 hodin lovu. Jakub Vágner a jeho přítel, skvělý sumcař Claude Valette, dali dohromady partu devíti lidí a za 40 hodin
lovu ulovili neuvěřitelných 147 sumců.
Jako první prokázal masový výskyt sumců v České
republice a je jednou z klíčových postav myšlenky
„Chyť a pusť“, kdy ryby nejsou vnímány jako zdroj
obživy a jsou vráceny vodě.
Jak adoptovat lososa
V adoptivním projektu Národního parku České Švýcarsko, který oba vášniví propagátoři rybolovu prezentují, jde o to, aby se losos vrátil do našich říček.
Zasláním dárcovské SMS se stanete adoptivním rodičem jednoho malého lososa. Poté můžete sledovat jeho dobrodružnou životní cestu z líhně do říčky
Kamenice a následnou cestu do moře a zpět.
Stačí odeslat dárcovskou sms ve tvaru DMS NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena DMS je 30,Kč, projekt Návrat lososů obdrží 27,- Kč. Podporu
můžete přednastavit i na celý rok, abyste přispívali
pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku: Stačí
odeslat SMS ve tvaru DMS ROK NAVRATLOSOSU na
číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky
odečtena částka 30,- Kč. K 17. červenci 2011 už
lidé adoptovali 3 ˝z865 mladých lososů.
Text: Lucie Bartoš
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CESTA ČAJE

(2.díl)

Druhy čaje

Proč pít čaj

Čaje se dělí dle způsobu zpracování sklizených
lístků na čaje zelené, bílé, žluté, polozelené, černé
a tmavé. Nejdůležitějším hlediskem pro zařazení
čaje do některé z těchto skupin je, do jaké míry a ve
které fázi zpracování proběhla tzv. fermentace, tedy
přirozený proces, při němž dochází k oxidaci buněčné šťávy listu a změně jeho chemických vlastností.

Je známo, že čaj má povzbudivé účinky a obsahuje
plno tělu prospěšných látek. Čaj je výborný na zahnání žízně, a to i ve vlažném stavu, teplý šálek čaje
naopak zahřeje celé tělo a povzbudí i mysl.

Zelené čaje jsou čaje nefermentované. Aby fermentace nezačala, je třeba lístky utržené z keře co nejrychleji zahřát, a to buď na kovových pánvích, nebo
propařením. Další postup záleží na třídě čaje a produkční oblasti, obecně však lze říci, že následuje
hnětení, tvarování, sušení, třídění a poslední fází
bývá dosušování.
Černé čaje jsou dokonale fermentované. Sklizený
list se při konstantních teplotách (okolo 22˚C) a vlhkosti nechává zavadnout. Poté je počínající proces
fermentace podpořen narušením buněčné struktury
listu svinováním na speciálních strojích. V konečné
fázi je list sušen a tříděn.
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Čaj obsahuje pouze 2 - 4% kofeinu, který povzbuzuje. Kofein posiluje srdce, zrychluje metabolismus,
zabraňuje astmatu a posiluje centrální nervový systém.
Zelený čaj obsahuje vitaminy A a C a látky, které mají
mírně zásadité účinky, které neutralizují kyseliny.
Dále jsou v čaji obsaženy karoten, draslík, fluorid,
fosfor, hořčík, mangan, selen a jiné prvky i vitaminy,
které jsou důležité pro lidský metabolismus.
Neslazený čaj je výborný nápoj, který psychicky
povzbudí, pročistí tělo a hlavně nedodá organismu
nadbytečné cukry.

ŽIVOTNÍ STYL

•

Čaj je třeba skladovat na suchém, temném místě mimo dosah jakýchkoli dalších vůní či pachů,
světlo je pro čaj stejně velkým nepřítelem jako
vlhkost či cizí vůně.

•

Čaj by měl být připravován v nádobí a za pomocí
příslušenství, které chemicky nereaguje a nepředává nálevu vedlejší chutě či vůně. Nevhodné je tedy používat levné kovy (hliník) či přírodní
materiál jako dřevo a bambus.

•

Volte vodu, která není příliš mineralizovaná
a která má co nejméně znatelnou vlastní chuť.
Vhodnost vody si můžete ověřit tak, že necháte
uvařenou vodu zchladnout a poté ji ochutnáte,
nemá-li žádnou či velmi jemnou chuť, je vhodná,
je-li tomu naopak, pak tuto vodu rozhodně nepoužívejte.

•

Jeden sáček čaje je určen na přípravu jednoho
šálku nálevu (250 ml), zdá-li se vám nálev příliš
silný, je možno přidat vodu dle vaší chuti.

•

Černý čaj zalívejte právě vroucí vodou, zelené
čaje vodou nepatrně zchladlou.

Víte, že ...?
•

Pytlíkový čaj se Češi naučili používat teprve
v šedesátých letech minulého století, kdy podnik Balírny obchodu zavedl v tehdejším Československu výrobu čaje v takzvaných smáčecích
sáčcích.

•

Průměrný Čech každoročně vypije přibližně
74 litrů čaje, tedy spotřebuje asi 250 gramů čajové směsi. Na světové spotřebitelské špičce se
drží Irové s více než třemi kilogramy, desetkrát
více než Češi vypijí Britové.

•

Češi holdují ovocným čajům. Kultura pití ovocných čajů vznikla v Německu a Rakousku po
2. světové válce, kde poprvé smíchali sladkokyselou směs. V USA nebo Japonsku ji téměř neznají, dávají přednost čistým, popřípadě aromatizovaným černým nebo zeleným čajům.

•

Lidé, kteří pijí soustavně hodně zeleného čaje,
se dožívají vyššího věku a trpí méně některými
nemocemi. Studie japonských vědců uveřejněná v Journal of the American Medical Association uvádí, že zelený čaj je zvláště účinný v boji
proti srdečním onemocněním, ale nemá zřejmě
vliv na prevenci rakoviny, jak se předpokládalo
dříve. Riziko kardiovaskulárních nemocí se u pijáků čaje snížilo o čtvrtinu. Celkově měli lidé,
kteří pili v průběhu 11 let sledování pět i více
šálků čaje denně oproti těm, kdo pili jeden denně, o 16 procent menší riziko úmrtí na nějakou
nemoc.

Foto: archiv AMB

Malé rady pro přípravu
lahodného čaje

Text: Radek Steiger
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ZAJÍMAVÉ AKCE

Budoucí řidiči na autodromu
Mostecký autodrom není jen místem pro závodění. Jeho součástí je i nové moderní dopravní
hřiště, určené pro nejmenší „kolaře“, které je
majetkem občanského sdružení AUTOMOTOKLUB
RPR MOST, jež je i jeho provozovatelem. Dopravní hřiště bylo v loňském a letošním roce dějištěm
dlouhodobé soutěže pro základní školy Mostecka
s názvem Město Most pro bezpečnost našich dětí.
Více než tři sta žáků z druhých, třetích a čtvrtých
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tříd z jedenácti základních škol zde soutěžilo v oblasti teorie silničního provozu i jízdách zručnosti
na kole. Poslání soutěže bylo jasné – zdokonalovat praktické a potřebné teoretické znalosti i zručnost při ovládání kola, coby základního dopravního
prostředku a přispět tak touto zábavnou formou
k větší bezpečnosti jak dětí, tak i ostatních účastníků silničního provozu.

Během 18ti výukových dní probíhajících od září
2010 se všichni zúčastnili teoretické části v učebně, která byla vedena zábavnou interaktivní formou,
a dále praktického výcviku na dopravním hřišti se
zaměřením na konkrétní situace v dopravním provozu. Výuka i výcvik stejné věkové kategorie probíhaly
vždy v jeden den, který byl zpestřen jízdou zručnosti.
Tři nejzdatnější děti byly každý den odměněny věcnými cenami. Doprava žáků a občerstvení během
akce byly zajištěny pořadateli, Automotoklubem RPR
Most, ceny pro závěrečné vyhodnocení jednotlivců,
tříd a škol zajistili partneři projektu - statutární město Most, Týdeník Homér, Centrál Most, prodejny jízdních kol Apollo sport a KL SPORT Most, společnost
DATART a mostecký Aquadrom. Soutěžilo se o atraktivní ceny, mezi které patřily didaktické pomůcky
dle výběru vítězných škol, výlety pro 40 účastníků
se zajištěním dopravy, vstupu a občerstvení zdarma
po Labi lodí Porta Bohemica, návštěva zoologické
zahrady v Ústí nad Labem, Praze a lesního zooparku
v Chomutově.
Další ceny pro jednotlivce, třídy a školy představovaly sportovní batohy, mobilní telefony, MP3 přehrávače, volné poukázky na Aquadrom nebo vstupenky
na závody trucků 2011 na mosteckém autodromu.
Slavnostní vyhlášení výsledků a rozdělení cen předaných zástupci statutárního města Mostu se konalo v areálu Dětského dopravního hřiště – Polygon
Most v červnu 2011 a jeho součástí byl program
plný her a soutěží zakončený vystoupením skupiny
Maxim Turbulenc.
Dětské dopravní hřiště – Polygon Most
Dětské dopravní hřiště je nově vybudovaný moderní areál, vybavený dopravními značkami, semafory,
dvěma kaskádovitými tribunami, moderním kruhovým objezdem a železničním přejezdem. Součástí
výbavy jsou i nová horská kola různých typů a velikostí, koloběžky pro menší děti a příslušenství v podobě cyklistických ochranných přileb.
Dopravní hřiště se nachází v bezprostřední blízkosti
nejmodernějšího zařízení na výuku bezpečné jízdy
v České republice – Polygonu Most.
Výuku dětí a metodiku dopravní soutěže zajišťuje
renomovaná společnost HCT.CZ. a.s., která pořádá kurzy bezpečné jízdy a autoškolu na Polygonu
v Mostě.
Chcete-li si se svým dítětem bezpečně zajezdit na
dráze plné přechodů a semaforů, nepotřebujete
vlastně vůbec nic. Kola a helmy pro všechny věkové
kategorie vám za symbolický poplatek zapůjčí přímo
na hřišti, pro kolektivy je možné sestavit dráhu zručnosti. Je škoda, že není v současnosti plně využíván
kolektivy škol, školních družin či organizacemi, které
zajišťují využívání volného času pro děti a mládež.
Bližší informace: www.dopravni-hriste-most.cz
Stačí jen přijet…
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Foto a text: Dětské dopravní hřiště – Polygon Most

AMB červenec 2011

29

REGIONÁLNÍ ZAJÍMAVOSTI

Za vínem do Litoměřic
Víte, kde se psaly dějiny vinařství v Čechách?
V okolí města Litoměřice, které je obklopeno
krásnou přírodou s podmínkami jako stvořenými
pro pěstování vína.
Velmi dlouhá historie
Rozmach vinařství na Litoměřicku sahá do doby
císaře Karla IV., který daroval občanům Litoměřic
svahy hory Radobýl, aby zde začali zakládat vinice. Tehdy se tak skutečně stalo a od té doby je zde
pěstování vína tradicí. Vinařství v okolí města produkují litry ušlechtilého moku, který kdysi Karel IV.
tolik miloval. Ostatně, důležitost pití vína dokládají
i zmínky z velmi dávné historie. Ve starověkém Řecku bylo pití vína považováno za jednu ze základních
lidských potřeb, v Egyptě faraon Tutanchamon dohlížel na jeho výrobu.
Vinařský svatostánek
Stejně tak si i Litoměřičtí uvědomují důležitost vinařství a proto se rozhodli vystavět vínu svatostánek.
Prostory pro takový nápad byly nasnadě – hrad ze
13. století, na kterém Karel IV. v Litoměřicích pobýval. Z této stavby se však zachovaly pouze obvodové
zdi paláce, proto musela nejprve projít nákladnou
rekonstrukcí. Ovšem s finanční podporou z evropských fondů a uměním dnešních stavitelů se vše
zdárně podařilo a dnes se Litoměřice mohou pochlubit unikátní stavbou, která citlivě spojuje gotické prvky s moderní architekturou.
Exkurze do dějin i ochutnávka vín
Na litoměřickém hradě si na své přijde každý. Pro
všechny věkové kategorie je vhodná interaktivní expozice českého vinařství, která má dvě části.
První část se nazývá “Cesta za vínem” a zábavnou
interaktivní formou mapuje historii výroby vína v Čechách. Návštěvník si tak může vyzkoušet například
odhánění špačků z vinic či předstoupit před Karla
IV. a naslouchat jeho slovům. Druhá část prezentuje jednotlivá vinařství Čech. Pro milovníky vína jsou
určeny degustační prostory umístěné v historických
prostorách, navazující na sklepní archiv vín. Volné
degustace se konají každý pátek a sobotu. Nepravidelně hostí hradní sklepení také řízené degustace,
které vede zkušený vinař. Vína lze na hradě za výhodnou cenu rovněž nakoupit. Při prohlídce hradu
lze spatřit gotické artefakty ze 14. století. Návštěvník projde gotickým portálem, prohlédne si původní hradní bránu i kapli, ve které se modlil Karel IV.
Obdivovat může místa, na nichž se kdysi nacházely
královské komnaty se vším komfortem, který tehdejší doba nabízela.
Konference a jednání
Posláním hradu Litoměřice však není pouze mapování historie, ale něco mnohem praktičtějšího. Je
totiž koncipován také jako prostor pro pořádání konferencí, jednání a kulturních akcí. Disponuje kongresovým sálem o kapacitě bezmála dvě stě osob
a reprezentačním salonkem, který je spojen s gotickou kaplí. Krásné prostory této stavby se rovněž hodí
k pořádání svateb.
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Bez povšimnutí nelze nechat ani ostatní litoměřické
atraktivity. Například osobní lodě Porta Bohemica,
spojující Litoměřice s Ústím nad Labem a Štětím.
Dále krásné litoměřické náměstí s věží zvanou Kalich či věž katedrály sv. Štěpána s kouzelným výhledem. Ať už se vydáte za historií, sportem či odpočinkem, Litoměřice nabídnou každému něco. Přijeďte
se přesvědčit.
Kontakt:
Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o.
Hrad Litoměřice
Tyršovo náměstí 68
412 01 Litoměřice

Otevírací doba Hradu Litoměřice:
Červen, červenec, srpen
pondělí – neděle
09:00 – 17:00
Duben, květen, září, říjen
pondělí – sobota
09:00 – 17:00
Listopad – březen
pondělí – pátek

09:00 – 17:00

Polední přestávka

12:00 – 12:30

Prohlídky se konají každou půlhodinu s průvodcem,
cizojazyčné skupiny doporučujeme předem objednat.
Volné degustace
pátek
sobota

17:00 – 20:00
10:00 – 15:00

Více informací:
www.gotickyhrad.cz,
www.litomerice-info.cz
či na telefonním čísle +420 416 536 155.

Text a foto: archiv AMB

AŤ ŽIJE VÍNO!
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PŘÍBĚH O POKLADU

Odměna nálezci pokladu 4 miliardy korun!
Jantarová komnata v Hoře Svaté Kateřiny?
Mozaika, byla jako kradený předmět vyřazena z aukce a bylo rozhodnuto, že se vrátí
Rusku. Asi týden poté se na světě objevila
další část tak dlouho pohřešované komnaty. Menší komoda se objevila v redakci časopisu Der Spiegel. Do Spiegelu ji nechala
z Berlína poslat žena, která ji údajně o pár
let dříve koupila spolu s jiným starožitným
nábytkem v Bavorsku. Bohužel tady veškeré stopy opět končí. Objevené části nenapovídají nic o tom, kde by mohl případně
být zbytek. Komoda i mozaika byly 2. 5.
2000 dopraveny zvláštním letadlem společnosti Lufthansa do Ruska. V Carském
selu předal Rusům zatím jediné pozůstatky Jantarové komnaty tehdejší německý
ministr kultury Michal Naumann.
Přesto, že spekulace o možném úkrytu
Jantarové komnaty se množí jako houby po dešti, jsou místa, která z logiky
věci a vývoje konce druhé světové války
mohou být pravděpodobnější. Jednou
z lokalit, která stojí za vážný průzkum,
je malé horské městečko Hora Svaté
Kateřiny v Krušných horách. Ačkoli má
městečko necelých 500 trvale žijících
obyvatel, jeho pohnutá historie i genius
loci naznačují, že jako ementál prokutaná hora skrývá mnohá tajemství. Vždyť
při těžbě mědi a stříbra tvořily spletité
chodby mnohakilometrové úseky, často
i v několika etážích, a to jak vzhůru k vrcholu hory, tak i obráceně, až pod patu
samotné hory.
Historie a fakta
Když pruský král Fridrich (Bedřich) Vilém
I. věnoval carovi Petru Velikému demontovanou Jantarovou komnatu, kterou
vytvořili pro jeho otce dánští a polští
umělečtí řemeslníci v roce 1711, nemohl
tušit, jaký příběh se bude odvíjet o 233
let později. To už byla Jantarová komnata Němci zabavena jako válečná kořist
a převezena z Leningradu do Kaliningradu, dnešního Královce na tamní zámek.
Psal se červen roku 1944.
O dalších 53 let později, v roce 1997 byla
v Brémách v kanceláři notáře Manharda
Kaisera, zabavena florentská mozaika
o rozměrech 55 x 70 cm znázorňující
pastorální scénu. Policie se k panu notáři dostavila na udání, že se u něj nalézají
kradené obrazy. Nešlo však o obrazy, ale
o zmíněnou mozaiku, kterou se Herr Kaiser pokoušel prodat v aukci (její cena se
pohybovala kolem 2,5 milionu marek).
Manhard Kaiser policii tvrdil, že vzácný
skvost opatroval klientovi, který jej zdědil.
Jméno svého klienta však nikdy neprozradil.
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Cena Jantarové komnaty je nevyčíslitelná.
Desky ze zlaceného stříbra, zlaté plátky,
drahé kamení a detailní umělecké zpracování plastik a intarzií dávají dílu luxusní
jedinečnost. Cena původního souboru Jantarové komnaty je odhadována na několik
desítek miliard korun.
Tajemný odkaz Josefa Veselého z Loučné
u Lomu – část volného přepisu z nikdy nezveřejněného rozhovoru
„Bylo to odhadem, tak třicet beden, možná
víc! Kolonu doprovázelo lehké pěchotní vozidlo, jedno civilní auto, dva či tři nákladní
automobily a osádka 10 až 15 ozbrojených
vojáků. Kolonu z nádraží – po přeložení nákladu - pak vypravoval němec v civilu. Později mi kdosi řekl, že to byl známý teplický
gestapák, hodnost ani jeho jméno nevím.
A proč si tuhle historku tak pamatuju? No
panáčku, proto, že byla válka u konce, bylo
to v druhé půlce dubna a bylo mi divné,
proč se ustupující Němci tahají s bednami s municí, když už všem bylo jasné, že
válka končí. Každej Němec už koukal, aby
byl co nejdřív doma. Taky ten náš zájem
a zvědavost pošťouchlo chování důstojníka, který vagón doprovázel. Pamatuji se,
jak chtěl „dokumente!“, nechápal jsem,
tak jsem mu předložil ajznboňáckou knížku (čti drážní průkaz), ale tu von nechtěl,
chtěl papíry od toho vlaku! Přepravní listy!
„Gheime, gheime!“ opakoval, musel jsem
s ním jít do kanceláře a vydat mu průvodku. Vzpomínám si, jak sem si říkal, proč
jsou vlakové průvodky tajné, ale žádná další souvislost mne v tu chvíli nenapadala.
Papíry, co jsem mu dal, strčil do náprsky
a z kožené kabely na boku vytáhl mapu.
Prstem ukázal na podhorské město Horní Jiřetín. Vyšli jsme před budovu a já mu
hlavou naznačil směr ke Krušným horám.
Po chvilce si oba, důstojník i ten gestapák

v civilu, sedli do dlouhého černého osobního auta, důstojník se otočil na kolonu
za sebou, nervózně mávl rukou kupředu.
Od nádraží jeli směr severozápad – Horní
Jiřetín. Byl jsem rád, že odjeli, člověk nikdy
neví, co se může semlít, všichni jsme byli
napjatí a střílelo se i kvůli hloupostem.“
Sudetští rodáci a pamětníci
Bělovlasý osmdesátník Josef Veselý, v černých rajtkách s kšandami přetaženými
přes bílou košili a v kožených holinkách,
barvitě vypráví příběh, který se odehrál
na samém konci druhé světové války.
U nohou měl psa Bobíše a na tálu kamen
přihříval v porcelánovém hrnku meltu.
Nádražák, výpravčí, vlakvedoucí, vdovec
a zapálený filatelista, který se narodil v Sudetech, rád vyprávěl o svých zážitcích. Dodnes stojí jeho domeček na spodní části
svahu, kterému se také říká Kravčák, na
samém okraji obce Loučná u Lomu, směr
Osek.
Děda Veselý, jak mi dovolil mu říkat, mi
tuto historku vyprávěl na základě zhlédnutí filmu uvedeného tehdejší Československou televizí „Poklad na stříbrném jezeře“,
který mu mnohé připomněl. I přes vyšší
věk hovořil plynule, zajímavě a s velkou
energií. Byl hrdý na to, že slovem i písmem
ovládá němčinu a často mi v tom jazyku
říkával humorné básničky a říkačky, které
byly v Sudetech běžné. Nerozuměl jsem
všemu, ale pozorně jsem mu naslouchal.
Dokonce tak pozorně, že mne němčina
začala bavit – a nejen to, stal jsem se sběratelem poštovních známek a laickým výzkumníkem se specializací na druhou světovou válku a na pohraniční oblast zvlášť.
Tehdy jsem ještě nevěděl, že jednou budu
žít v Hoře Svaté Kateřiny a že transport,
o kterém mi děda Veselý vyprávěl, by mohl
být osmým divem světa – Jantarovou komnatou. Popravdě, děda Veselý si myslel, že
tehdy v těch bednách byly zbraně anebo
nějaké archivy gestapa. O nějaké komnatě či pokladu asi neměl tušení. Často ale
mluvil o existenci seznamu severočeských
konfidentů gestapa, kterých v obsazeném
regionu nebylo rozhodně málo.
Cesta horským klínem 17. dubna 1945
Za necelou hodinu po tom, co podivná
kolona opustila nádraží, byla spatřená
v Horním Jiřetíně. Projížděla před zraky sudetských Němců i několika málo českých
občanů, kteří zde pracovali. Vozidla uháněla klikatou cestou, bez zastávky, vzhůru
k Nové Vsi v Horách (Neudorfu). Němci
dojeli až na rozcestí. Po staletí existuje
při výjezdu z Horního Jiřetína do Nové Vsi,

KRUČNÉ HORY

Znovuotevření Mikulášské štoly
v Hoře Svaté Kateřiny z 12. 4. 1936

na rovinatém návrší, rozcestí. Jedna cesta
vede dál do města Hora Svaté Kateřiny
a lehce pravotočivá silnice vede do vesnice Neudorf.

Foto: Warcoss.cz, Wikimedia Commons, Muzeum Horní Litvínov

V Hoře Svaté Kateřiny byla malá posádka
wehrmachtu. Na tamní rozhledně, vybudované v roce 1905 spolkem turistů, se
usídlila protiletecká obrana. V budově soudu na náměstí pak bylo velitelství. Kousek
od centrální části obce byl zajatecký lágr,
oblast nyní nazývaná Sruby. Před vjezdem
do Sv. Kateřiny je na levé straně v údolí
rozlehlá budova, Pachenkův mlýn. Tam
kolona zastavila. Existují výpovědi očitých
svědků, které potvrzují příjezd i zastávku
několika vojenských automobilů právě
v tomto prostoru. Hora Svaté Kateřiny má
dvě části. Horní část městečka je na vrcholu hory a dolní část je pod ním. Domy
v dolní části lemují silnici do Brandova
a také k patě hory, kde jsou vstupy do štol.
A právě touto cestou se německý doprovod
s nákladem vydal.
Stopa vychladla, ale nekončí
V době transportu beden s neznámým
obsahem už bylo spojenci bombardováno město Drážďany. Němci prchající z východní fronty zpět domů měli informace
o postupu sovětských vojsk od zvědů. Relativně klidný meziprostor, kde ještě válka
neudeřila ve své hrozivé podstatě, byl právě prostor severního hraničního pásma.
Pro prchající německé vojáky, ale i civilisty
z vnitrozemí byly Krušné hory mezníkem.
Husté zalesnění poskytovalo přirozenou
ochranu před útoky letadel spojeneckých
vojsk. Sudetský region byl plně obydlený
německým obyvatelstvem, které do poslední chvíle prchající vojáky podporovalo,
jídlem, povozy i ubytováním. Nehrozil proto
ani nějaký sabotérský či partyzánský útok.
Úzký pruh pohraničí byl bezpečný pro cokoli i pro ukrytí pokladů.
Místo činu? Nicolai Stollen – Mikulášská
štola
Je to vlastně středověké hornické dílo. Jeden z nejznámějších vchodů se nachází
na úpatí hory, pár metrů od potoka na po-
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Rytířský kříž
Železného kříže

mezí hranic mezi ČR a SRN v katastrálním
území města Hora Svaté Kateřiny. Existuje
mnoho mapek, které štolu poměrně dobře
popisují. Některé náčrtky pochází z roku
1600 a také 1777. Byly mnohokráte otištěny v publikacích vydávaných zejména
Svobodným státem Sasko. Samotný vchod
do labyrintu štol a šachet je dnes vlivem
minimální údržby a činností předchozího
neosvíceného vedení města v ubohém stavu. Ostatně jako některé další části obce,
které ještě teď připomínají vyrabované
a zdevastované usedlosti po vyhnaném
německém obyvatelstvu.
Štola má několik nadzemních a několik
podzemních pater. Podzemní patra jsou až
po okraj zatopena vodou z blízkého potoka Svídnice. Nadzemní patra nyní zmáhá
společnost Ekodrill z Příbrami, kterou vede
Stanislav Klaudy. Vše financuje Graem
Smith z USA. Proinvestoval již více jak 10
mil. Kč. Z lásky ke středověkému hornickému dílu to asi nebude. Přesto je jeho víra
v nalezení pokladu natolik silná, že usilovné zmáhání (čištění a pažení) štoly pokračuje dál. Kdo ví? Z výpovědí svědků žijících
poblíž štoly vyplývá, že v dubnu 1945 skutečně přijela motorizovaná ozbrojená skupina vojáků. Byl slyšet, resp. cítit dokonce
i odstřel uvnitř hory, ale lidem bylo zakázáno vycházet ven a dívat se z oken. Hovoří
se i o kamufláži, kterou chtěli vojáci zastřít
skutečné uložení beden, ale to je nepravděpodobné, protože v té době už nebyl čas
vymýšlet složité konspirace.
Otevřený konec neuzavřené kapitoly našich dějin
Josef Veselý z Loučné zemřel několik let
ještě před tzv. sametovou revolucí, která
změnila vývoj v naší zemi v roce 1989.
Vzal si s sebou i část příběhu a několik tajemství, o kterých mi v náznacích vyprávěl,
když jsem byl ještě teprve dospívající kluk.
Jantarová komnata se i přes různé potvrzené informace doposud nenašla. Čeká
na své odhalení a spolu se čtyřmiliardovou
odměnou za nález bude inspirací pro hledače pokladů a dobrodruhů nejen z České
republiky. Některé historky dědy Veselého
dávají smysl až nyní. Jiné zůstanou navždy
uzamčeny. Nikdo však nechť nepochybuje o tom, že uvnitř Hory Svaté Kateřiny je
ukryto mnoho z dávné i nedávné minulosti.
Kdo ví, ten ví...
Text: Lubomír Šlapka
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Hipodrom 2011: Tábory, farmáři,
autobusy a bludiště
táborů. Po loňských výborných ohlasech se letos
opakuje in-line tábor, novinkou pak je výtvarný tábor
pro srpnové dva týdny a nechybí pochopitelně i tábor pro děti, kteří se chtějí starat o koníčky. Některé
z nich jsou koncipovány jako denní příměstské, jiné
jako stanové.
Za novými toaletami u dětského centra, které jsou
nově v provozu, kromě jiného pomalu začíná vznikat nové bludiště. Křoviny jsou již osázeny, samotná
struktura „schovávačky“ již je patrná, ale na vzrostlé
„chodbičky“, v nichž bude možné se na chvíli ztratit,
si zájemci ještě chvíli počkají. „Zatím se upustilo od
záměru chodníčků a věže, která se v rámci nich plánovala. O živé bludiště se budou starat naši zaměstnanci, kteří se starají o celý areál,“ dodala Katarína
Lapárová.

Josef Pouzar
ředitel Hipodromu Most

Mostecké dostihové závodiště má za sebou červencový vrchol sezóny i každoroční udělování cen o nejkrásnější klobouk.
Letošní rok ale ještě kromě dostihového
a parkurového sportu nabídne dětské
speciální tábory, oslavy městské hromadné dopravy, vytrvalostní závody nebo několikery farmářské trhy.

Foto: Lucie Bartoš a archiv hipodromu

Třikrát ještě hipodrom letos otevře brány dostihovým dnům. Ten nejbližší – Velká letní cena pro tříleté
a starší koně – je v termínovníku 27. srpna. Tradiční
Cena Zimní královny Ústeckého kraje pro dvouleté
klisny je na programu 24. září a Českomoravská
cena pro tříleté a starší koně uzavře dostihovou
sezónu 15 října. Ještě předtím ovšem návštěvníci
relaxačně-sportovního areálu budou moci přijet i za
dalšími akcemi. Například září bude doslova nabité.
Hned 3. září se zde bude konat oslavy 110. výročí
MHD na Mostecku. Dopravní podnik sem na den
otevřených dveří vyšle své autobusy a tramvaje.
Lidé se do areálu dostanou zdarma a mohou využít
kyvadlové dopravy. Bude pro ně připraven bohatý
program, mezi jinými ukázky práce policistů, hasičů
a podobně. „Dětem připraví Středisko volného času
různé soutěže,“ prozradila Katarína Lapárová z Hipodromu Most.
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Ve dnech 17. a 18. září bude Most patřit vytrvalostním závodům Endurance day, které se zde pořádají už poněkolikáté. „Tato akce je rovněž tradiční.
Očekáváme i mnoho mezinárodních účastníků. Ve
stejný den by se navíc měly konat i parkurové závody. Uvažuje se i o uspořádání odpolední zábavy pro
veřejnost,“ zmínila Katarína Lapárová. První den tohoto víkendu, v sobotu, sem ovšem budou moci lidé
zajet i na další farmářské trhy, které se sem poté
vrátí ještě 15. října a 19. listopadu.
Ani nyní v letních měsících hipodrom mimo dostihové dny nezahálí. Letos se zde koná několik dětských
AMB červenec 2011

Přestože se hipodrom chce profilovat jako multifunkční zábavný a sportovní areál, dostihový sport
stále v oněch několika dnech během roku láká řadu
zvědavců, hostů a sázkařů. „Například na první
dostih sezóny dorazilo ke čtyřem tisícům lidí, standard na dostihový den je tak 3000 až 3500 osob,
v ty nejslabší termíny pak kolem 2200 návštěvníků. To nemá ani průměrný fotbalový zápas,“ libuje
si zájem veřejnosti Katarína Lapárová. Z anketních průzkumů vyplývá, že mezi platícími je kolem
10 procent cizinců, hlavně Němci z příhraničí. Ale
zaznamenán je například i osmdesátiletý Moravan.
„Z anket vyplývá vesměs pochvala. Jediné, čemu
neumíme poručit, je počasí,“ zhodnocuje paní
Katarína Lapárová.
V nejbližší budoucnosti plánuje hipodrom řadu novinek. „V nejbližší době například volně přístupnou
piknikovou zónu, k čemuž lokalita doslova vybízí. V plánu je také IQ park pro děti a do budoucna
bychom si představovali i kulturní akce pod širým
nebem,“ nastiňuje nedávno jmenovaný ředitel Hipodromu Most Josef Pouzar, který se těší, jak jednou
budou lidé přicházet i kvůli koncertům nebo divadelnímu festivalu.
Text: Lucie Bartoš

