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Víno, víno, víno!

Pokud možno krásné léto, vážené čtenářky, 

vážení čtenáři. Dnešní vydání Pohledy AMB 

je tematicky zaměřeno na víno. Souvislost 

s onou krabicí od vína, napěchovanou sedmi 

miliony se může zdát lacině účelová, ale není 

tomu tak, opravdu.

Víno provází lidstvo v dobrém i ve zlém už 

pěknou řádku století. Jeho chuť a kvalita jsou 

závislé na počasí, kvalitě půdy, kvalitní péči 

i sběru a dalším zpracování. Přesto, že jsme 

často označováni za národ pivařů, mnoho 

našich mužů i žen přichází postupně, jaksi 

opatrně, na chuť moku, který dokáže oboha-

tit, ale také zdecimovat jak ducha, tak i tělo. 

Nabízí se známé přísloví In Vino Veritas – ve 

víně je pravda! Poněkud v kontrastu s pohle-

dem na sociálně nepotřebné s krabicí patoku 

v ruce u omšelé lavičky v zákoutí parku. Je-

nomže je mnoho kvalit a chutí. Mnoho barev 

a vůní, které stále dokáží překvapit, povznést, 

rozjařit, pohladit a inspirovat. Naštěstí!

U karafy vína se uzavíraly dějinné pakty i ven-

kovské pachty. Víno bylo nápojem králů, ale 

také lůzy. Dobrá archivní vína jsou neméně 

dobrou investicí. Špatná, většinou kontejne-

rová vína, kterými je náš trh doslova zapleve-

len, jsou naopak symbolem chudoby, nevkusu 

a nedobrého zdraví. Víno bylo, je a bude žá-

daným obchodním artiklem, který si nalezne 

jak své kupce, tak i své výrobce. 

Pití vína, to je učiněná věda. Znalec nikdy ne-

dopustí, aby pozřel víno přetáčené do plas-

tu. Důležitý je totiž nejen obal a obsah, ale 

i historie a samotné podávání. Je dobré znát, 

kdo víno vyrábí, jakými postupy, s jakou péčí. 

Značka sice hodně napoví, ale i málo zná-

má vinařství umí překvapit svěžestí a kvalitou. 

Víno by se mělo vybírat s náležitou pečlivostí, 

nikoli ve spěchu. To vše totiž ovlivňuje ko-

nečnou chuť a také náladu vinných labužníků. 

Vyvarujme se nakupování vína se šroubovací-

mi zátkami, nebo v krabicích a plastových de-

mižonech, je to příliš konzumní na tak pracně 

vydobytý a ušlechtilý nápoj. Jako zasadit bri-

liant do asfaltu…

Každé dobré víno má své jinotaje. Některé 

v chladu podzimu zahřeje, jiné v letním ved-

ru ochladí. Rubínově červené, s chutí lesních 

ostružin a hořké čokolády, nebo zeleno zla-

tavé, bílé víno, plné květinového buketu s la-

hodnými kyselinkami a vůní jarních kopřiv, ale 

i nasládlé růžové, prodchnuté ovocnými tóny 

a sladkým závěrem, to je kus přírody v každé 

kapce, kousíček zhmotnění vůle, péče, práce 

i umu vinařského. Malý Vesmír.

Za redakci vám přejeme mnoho lahodných 

zážitků, vůní, chutí a barev, dobrých přá-

tel i sousedů a letní pohody s vínem i bez, 

protože to, co tady teď, tam má svůj význam. 

Vždyť víte.

Lubomír Šlapka, ředitel Pohledy AMB

Foto na obálce: Pavel Matějka



Budujeme nejkrásnější 
vinařství Čech,
ŘÍKÁ ŘEDITEL ZÁMECKÉHO VINAŘSTVÍ TŘEBÍVLICE

04 | VINAŘSTVÍ | ROZHOVOR

NA ROZHRANÍ ZVLNĚNÉHO ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ A ÚRODNÉ POLABSKÉ NÍŽINY SE SNAŽÍ 
VINAŘSKOU,  ALE TAKÉ KULINÁŘSKOU TRADICI OBNOVIT ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ TŘEBÍVLICE. 
ZE TŘÍ STRAN OBKLOPUJÍ VINICE VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ I HISTORICKÉ PAMÁTKY – ZŘÍCENINY 
HRADŮ HÁZMBURK A KOŠTÁLOV A ROMÁNSKÁ ROTUNDA SVATÉHO PETRA A PAVLA. SVÉ SRDCE 
PAK NAŠEL VINAŘSKÝ A GASTRONOMICKÝ ZÁVOD V TŘEBÍVLICÍCH, MÍSTĚ S BOHATOU HISTORIÍ, 
KTEROU SI VĚTŠINA Z NÁS SPOJUJE SE SLAVNOU ULRIKOU VON LEWETZOV, MAJITELKOU 
ZDEJŠÍHO PANSTVÍ, POVAŽOVANOU ZA POSLEDNÍ GOETHOVU LÁSKU. O HISTORII I SOUČASNOSTI 
PĚSTOVÁNÍ VÍNA, O GASTRONOMII, A TOM, JAK SE BUDUJE EXKLUZIVNÍ PODNIK, JSME SI POVÍDALI 
S ŘEDITELEM ZÁMECKÉHO VINAŘSTVÍ TŘEBÍVLICE ING. TOMÁŠEM LOUKOTOU.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: PAVEL MATĚJKA

Historie Třebívlic

První slovanská sídla z okolí pochází z 9. století a první písemná 
zmínka z roku 1318. Dlouhá staletí patřilo zdejší „horní“ panství 
rodu Kaplířů, později se zde usídlili Lobkovicové. V „dolních“ 
Třebívlicích vznikl za vlády Údrčských renesanční zámek. Půvo-
dem tyrolský rod Oldřicha z Klebelsberku se zde usadil po bitvě 
na Bílé hoře a na přelomu 18. a 19. století nechal zámek přesta-
vět na barokní. Za Františka Josefa Kolovrata, rakouského minist-
ra financí a donátora Národního muzea v Praze, se podařilo obě 
části obce sjednotit. Za jeho panování navíc proběhla poslední 
úprava zámku v novoklasicistním stylu a vznikla brusírna českých 
granátů. Po něm pak panství zdědila nevlastní dcera, Ulrika von 
Levetzow, která ho spravovala až do své smrti v roce 1899. Její 
synovec ho pak prodal městu Most.



Vnímáte historii tohoto místa? A odráží se 
to v tom, co a jak děláte dnes v Třebívlicích?
Třebívlice jsou nádherné místo, krásný příklad 
toho, že náš kraj není žádná „znečištěná pus-
tina“, jak si mnoho lidí myslí, ale oblast s mno-
ha krásami. Panorama celého území Českého 
středohoří, které obklopuje naše vinohrady, 
je toho dechberoucím příkladem. Samozřej-
mě, že atmosféra a bohatá tradice toho místa 
se do naší činnosti promítá. K dnešnímu dni 
jsme totiž v katastrálním území Třebívlice ob-
novili zhruba 35 % původní historické rozlohy 
vinic, což činí 18 hektarů. Z Tereziánského 
katastru, Berní ruly, je totiž patrné, že okolo 
roku 1650 se v třebívlických viničních tratích 
nacházelo celkem 52 hektarů vinic. V dalších 
katastrálních územích, jako je Klapý, Šepetely 
a Bělušice, se nacházejí naše další vinohrady, 
které spolu s třebívlickými dávají dohromady 
celkem 34 hektarů.

Někde jsem se dočetla, že poslední vinice 
zde byla zrušena kolem roku 1900. Třeba 
k tomu měli naši předci dobré důvody. Má 
vůbec Třebívlicko správné podmínky k pěs-
tování vína?
Zrušení třebívlických vinic okolo roku 1900 
nebylo vůbec dobrovolným rozhodnutím vi-
nařů, ale naopak šlo o vynucenou zkázu. Na 
přelomu 19. a 20. století totiž evropské vinice 
zdecimovala Mšička révokaz, zavlečená do 
Evropy z USA spolu s okrasnou americkou ré-
vou. Tato nebezpečná kořenová mšice saje na 
mladých kořenech révy, které následně uhní-
vají a keře hynou. Místním vinařům nezbývalo 
nic jiného, než vinice vyklučit. Bohužel se od 
té doby nenašel nikdo, kdo by tradici vino-
hradnictví, založenou v tomto kraji již Karlem 
IV., obnovil. Vinohrady začaly být obnovová-
ny až počátkem roku 2004 Zámeckým vinař-
stvím Třebívlice. Co se týče poloh našich vi-
nohradů, tak máme výborné předpoklady pro 
pěstování vína. Jednak máme ideální podmín-
ky ve vztahu ke klimatu, neboť veškeré polohy 

byly vybírány na jihozápadních svazích, ide-
álních pro tolik potřebný celodenní sluneční 
svit a minimální riziko vymrzání kmínků a pu-
penů přes zimu i zjara. A za další mají naše 
vinohrady i vhodné podloží, které se sestává 
z kamenných masívů zejména sopečného pů-
vodu, jako je čedič a vápencová opuka. Tato 
jedinečná kombinace pěstebních předpokla-
dů dodává hroznům výjimečnou mineralitu 
a vynikající vyzrálost v každé sklizni.

Jak dlouho vlastně trvá, než je možné 
opravdu říci: máme vinařství?
Za slovním spojením „máme vinařství“ se 
ukrývá hodně tvrdé práce a úsilí. Jelikož se 
naší filozofií podnikání a způsobem práce 
s vínem pasujeme na pozici exkluzivního 
a nejkrásnějšího vinařství České republiky, je 
naše snaha o to intenzivnější. Založit vinařství 
znamená investovat do pořízení vinohradů, 

ale také do technologického a prezentační-
ho zázemí. Vezme-li v úvahu, že nad první 
panenskou sklizní nově vysazeného vinohra-
du se můžeme radovat až po prvních třech 
letech péče, tak jistě uznáte, že, pomineme-
-li ekonomickou stránku věci, je vynaložené 
úsilí obrovské. V našem konkrétním případě 
znamená vstup na trh nejdůležitější krok do-
savadního fungování Zámeckého vinařství 
Třebívlice, a jak jsem již řekl v úvodu, k tomu-
to kroku se připravujeme od roku 2004, tedy 
zhruba již osm let.

Obnovujete tradiční, zdejšími pěstiteli ově-
řené odrůdy, nebo experimentujete?
Pokud bereme v potaz historické kontexty 
při obnově vinohradnictví v tomto regionu, 
tak jednoznačně v komplexním měřítku. To 
znamená, že i při výsadbě vinohradů jsme vy-
cházeli z dochovaných materiálů a sázeli od-
růdy, které k území litoměřické vinohradnické 
oblasti patří již od dob vlády Karla IV. Z bí-
lých odrůd mohu jmenovat Rulandské bílé, 

Rulandské šedé, Ryzlink rýnský nebo Tramín 
červený a z modrých odrůd Rulandské modré 
a Svatovavřinecké.

Dají už se dnes vaše vína někde ochutnat?
Odpověď na tuto otázku je pro nás úzce spja-
tá s dostavbou všech prezentačních prostor 
a prvním vstupem na trh. Proto zájemce o ne-
všední zážitek z prohlídky vinic, kompletní 
výroby vína a ochutnání vín v degustačních 
prostorách našeho vinařství musím zatím 
zklamat. První možnost, jak naše vína ochut-
nat, a to přímo na nádvoří našeho vinařství, 
bude na již na tradičním Třebívlickém vino-
braní, které se uskuteční poslední zářijovou 
sobotu.

Pěstitelé na Litoměřicku letos nejsou zrovna 
z počasí a tedy úrody ovoce a zeleniny nad-
šeni. Jak se suchý rok projeví na vašem víně? 

Z tohoto hlediska jsem již několikátý hos-
podářský rok spokojen. Pokud okolní vinaři 
nebo ovocnáři v minulých sezónách, letošní 
nevyjímaje, zaplakali, naše vinohrady byly 
před rozmary počasí ochráněny. Jarní zmrz-
líci i prázdninové krupobití se nám vyhýbají. 
Přikládám to za vděk výborným jihozápad-
ním polohám.

Už pár let řidiči z Mostu do Litoměřic jez-
dí okolo rozsáhlé stavby vašeho závodu na 
okraji Třebívlic... Pro většinu je zatím záha-
dou, co zde vzniká? A také proč vlastně to 
vzniká tak dlouho?
Každý, kdo měl kdy čest něco budovat, se 
mnou bude souhlasit, že stavba je náročným 
procesem. Obzvlášť ve vztahu k naší filozofii 
exkluzivity, kdy chceme vyjít vstříc náročným 
klientům dokonalým prostředím samotné bu-
dovy. Na sebemenších detailech si proto ne-
cháváme záležet a stavba trvá. Upřímně mě 
těší, že nedočkaví zájemci o víno a komplexní 
zážitek již nemohou dospat. My také ne. 



Kdo pro vás vinařství navrhoval? Působí 
velmi – neuražte se – obyčejným dojmem 
statku. Když se dnes podívám na nové vi-
nařské domy na Moravě, samá moderna 
a extravangace... To jste nechtěli? 
Již zadání architektonické soutěže probíhalo 
v duchu zachování okolních urbanistických 
tradic. Jsme rádi, že budova působí dojmem, 
jako by do okolních vesnických sídel zapadala 
právě svojí obyčejností. Ta je pro nás synony-
mem jednoduchosti a čistoty. Stejně jako na-
šich budoucích vín.

Gastronomická část vašeho projektu už 
běží – zajišťujete catering na mosteckém 
hipodromu, zapojili jste se také do Severo-
českých farmářských trhů, kde před diváky 

vaří váš kuchař Sam... jaké máte další plá-
ny?
V plánu máme zachovat stávající rámec 
našich cateringových služeb a účast na far-
mářských trzích, která se v budoucnu rozší-
ří o gastroprovoz přímo v budově vinařství. 
Zde budeme mít nejenom degustační prosto-
ry, ale také restaurace, které budou využívat 
suroviny výhradně od místních farmářů a ze-
mědělců od cibule počínaje až po řekněme 
hovězí svíčkovou.

Když mluvíme o místních surovinách - něja-
kou dobu na budově vinařství v Třebívlicích 
visel plakát, že hledáte farmáře a regionál-
ní dodavatele. Podařilo se? Organizátoři 
farmářských trhů tvrdí, že není snadné se-
hnat kvalitní místní výrobce...

Kvalitních místních výrobců je v severních Če-
chách celá řada a s mnoha z nich již v součas-
né době spolupracujeme v našem, již fungu-
jícím, cateringu. V širokém okolí Zámeckého 
vinařství Třebívlice se daří pěstovat širokou 
paletu skvělých zemědělských produktů a ko-
neckonců se vybraní lokální producenti budou 
i prezentovat v připravované kuchařce Recep-
ty severočeských farmářů. A v rámci projektu 
„Vaření se Samem“ na Severočeských farmář-
ských trzích jsme přímo z produktů lokálních 
dodavatelů, dostupných na trzích, vařili, aby-
chom lidem ukázali možnosti využití lokálních 
surovin od místních producentů.

Co je to vlastně „Vaření se Samem“?
Projekt Vaření se Samem, probíhající v rámci 

Severočeských farmářských trhů, je pro mě 
a naše Zámecké vinařství Třebívlice příležitos-
tí vyzkoušet si kuchařské umění na tradičních 
severočeských receptech. Pro přípravu pokr-
mů používáme výhradně suroviny od míst-
ních farmářů – zeleninu, koření, maso – vždy 
jde o velmi kvalitní, prvotřídní materiál. Staré 
tradiční recepty sbíráme mezi lidmi v našem 
regionu. Jsme velmi překvapeni, kolik jich je 
a o jak skvělá jídla jde. Věřím, že prostřednic-
tvím tohoto projektu dokážeme tyto tradiční 
recepty oživit a dostat je mezi lidi.

Prý máte k dispozici tajné recepty po ku-
chařce baronky von Lewetzov?
V týmu našich kuchařů je i pravnučka po šéf-
kuchařce Ulriky von Lewetzow, která žila na 
zdejším zámku. Právě ona nám přinesla ar-

chivní receptury, podle nichž se na přelomu 
19. a 20. století na zámku vařilo. Musím po-
tvrdit, že v jednoduchosti je krása. Receptury 
vychází z místních surovin, a co je pro nás vel-
mi důležité, že se hodí k vínu. Vždyť víno v té 
době bylo jediným skladovatelným nápojem 
a jídla byla s chutí vína harmonizována. Přes-
ně na tuto tradici naše gastronomie navazuje.

Chcete se věnovat dnes moderní „agrotu-
ristice“ - tedy vzít turistu, ukázat mu, jak 
se to dělá, dát mu ochutnat a pak ho uložit 
ke spánku? A na jaké turistity míříte? České 
nebo sousední, německé?
Naše filozofie nerozlišuje, zda jde o českého 
nebo zahraničního turistu. Jsme schopni pro-
vést cestou vína klienta prakticky z jakékoliv 

země. Budeme se snažit vyhovět samozřejmě 
i turistovi, který dorazí do vinařství, dalo by 
se říci, náhodně. Určitě bude moci ochutnat 
víno a zakoupit si ho poté v naší vinotéce, 
kde bude kromě lahví i nabídka různých vin-
ných produktů, jako je kosmetika, sýry s ma-
tolinami, džemy, apod. Ubytovací kapacitu 
však v našem vinařství nenaleznete. Základní 
jednotkou, o kterou se budeme ve vinařství 
„starat“, je autobus. Ovšem na druhou stranu 
budeme rádi, když další podnikatelé z Třebí-
vlicka budou participovat na našem projektu 
a odpovídající ubytovací kapacity pro naše 
vinařství poskytnou. Chceme, aby celá přida-
ná hodnota vytvořená nejen vinařstvím, ale 
přidruženými službami poskytovanými našimi 
partnery, zůstala zde v regionu.                 (PI)
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Vinobraní 
na severu Čech
Vinobraní Litoměřice 

a Ostrovní festival
Litoměřice
21. a 22. září
Dvoudenní oslavy probíhají po celém městě. 
Mírovému náměstí bude vévodit velký dobo-
vý jarmark s řemeslnými výrobky a staročes-
kými dobrotami. Na zdejší scéně bude při-
praven program s šermířskými souboji, fakíry, 
kejklíři, písněmi, tancem a divadlem. Chybět 
nebude velkolepý průvod císaře Karla IV., kte-
rý se vydá na cestu v sobotu ve 14.00 hodin. 
Program slavností začíná v pátek v 16,00 ho-
din. Další podium u Gotického hradu bude 
věnováno dětem a program zde probíhá 
v pátek od 16.00 do 20.00 hodin, koncerty 
pro dospělé zde pokračují v sobotu od 14.00 
do 21.00 hodin. Součástí akce je Ostrovní 
hudební festival, který se letos přesouvá do 
kasáren pod Radobýlem. Začátek je v sobotu 
ve 13.00 hodin a vystoupí například Toxique, 
UDG, MIG 21 a od 22.00 hodin koncert sku-
piny Kabát.
Informace: www.vinobranilitomerice.cz

Vinobraní na Střekovském hradě
Ústí nad Labem
8. září
Slavnosti vína a burčáku na hradě Střekov. 
Program probíhá od 11.00 do 23.00 hodin.

Mělnické vinobraní
Mělník
21. - 23. září
Třídenní tradiční městská slavnost probíhá na 
čtyřech scénách – na hlavním pódiu, country 
scéně, historická scéně a Staročeském jar-
marku. V sobotu vrcholí příjezdem Karla IV. 
s družinou a následným ohňostrojem. Město 
je plné řemeslných stánků, ale i pouťových 
atrakcí. 
Informace: www.melnicke-vinobrani.cz

Roudnické vinobraní na zámku
Roudnice nad Labem
15. září
V areálu roudnického zámku, v zámeckých 
zahradách a na Karlově náměstí.
Program bude probíhat na třech scénách: 
hlavní scéna v zámeckých zahradách, 2. scé-
na na nádvoří, 3. scéna z domácích kapel. 
Na nádvoří se bude prodávat burčák a vína 
ze Zámeckého vinařství Lobkowicz, v zámec-
kých zahradách pak vína a burčák z celé ČR. 
V programu vystoupí např. Milan Drobný, 
Yvonne Přenosilová, Linda Finková, Karel Blá-
ha, Šárka Vaňková, Pavel Houfek Band, Olga 
Lounová, UDG, Gipsy cz., David Deyl a další, 
připraveny atrakce pro děti. Doprovodný pro-
gram na Karlově náměstí - výstava autoveterá-
nů, zakončená královskou jízdou.

Vinobraní na Lokti
Hrad Loket
6. a 7. října
Ochutnávka burčáku, vínve starobylých pro-
storách hradu Loket za folklorního doprovo-
du cimbálové muziky a krojovaných tanečnic. 
4. ročník akce. Sobota 6. října od 10.00 do 
20.00 hodin, neděle 7. října od 10.00 do 17.00 
hodin.

Svatováclavské vinobraní
Kadaň
28. září
Slavnost ve Františkánském klášteře, kde jsou 
také jediné obnovené vinice v Kadani. Tato 
slavnost je zahájena bohoslužbou ve Fran-
tiškánském klášteře. Na mši naváže otevírání 
„Hory“ ve Svatováclavské vinici. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout výstavu zaměřenou 
na vinařství na Kadaňsku, celý areál zahrad 
a průběh zpracování hroznů - mletí, odzrnění, 
rmutování a lisování a mohou ochutnat letoš-
ní burčák, čerstvý vinný mošt a víno.
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Březno se může 
pochlubit první úrodou 
PRVNÍ ÚRODA PO LETECH - VINICE VE STRANNÉ U BŘEZNA UŽ NABÍZÍ SVÉ TEKUTÉ PLODY. BÍLÉ 

VÍNO SE ROZLÉVÁ DO SKLENIC MÍSTNÍCH PŘI SPOLEČENSKÝCH AKCÍCH, PŘESPOLNÍ MAJÍ 

MOŽNOST SI PRO LAHVINKU DOBRÉHO MOKU ZAJET PŘÍMO K VINAŘI. KVALITU OCENILI 

I ODBORNÍCI NA SOUTĚŽI VÍN. MÁLOKDO PŘITOM TUŠÍ, ŽE MALÁ OBEC NA CHOMUTOVSKU 

JE ZAPSÁNA JAKO VINAŘSKÁ OBEC.

TEXT: EVA DUŠKOVÁ A HTTP://NECHRAN.SWEB.CZ 
FOTO: BŘEZNO U CHOMUTOVA

České zemské víno, jak je psáno na vinětě, 

vzešlo z pozemku obce, obhospodařovaného 

vinařem Karlem Němečkem. „Odrůda Kerner 

není tak známá, je totiž náročná. Pochází z Ně-

mecka a jmenuje se podle doktora Kernera, 

který léčil nemocné lidi vínem. Obsahuje více 

kyselin, takže si na něm pochutnají milovníci 

suchého vína,“ přibližuje charakteristiku vína 

Karel Němeček, který má zhruba hektar vinice 

pronajatý od obce. V budoucnu by mělo dojít 

na výsadbu červených odrůd.

Loňský Kerner unikl jen o fous zlaté medaili 

na soutěži vín v Modré u Velehradu. Odborníci 

tam hodnotili vzhled, vůni a chuť, a březenské 

víno ohodnotili 83 body ze 100 možných. „Za 85 

bodů se udělovaly zlaté medaile,“ dodává vinař 

Němeček. 

Obecní úřad uspořádal pro občany ochutnáv-

ku v místním infocentru a do budoucna se 

bude místní víno podávat i při různých kultur-

ních a společenských akcích. Březenský Ker-

ner je ale dostupný i pro ostatní, koupit se dá 

v restauraci U Rybníčku, na benzínce v obci, 

v Chomutově na náměstí 1. máje ve vinotéce 

a v Kadani v Hradní vinotéce. Přímo u vinaře 

v Čechově ulici v Březně můžou zájemci na-

koupit jen po telefonické domluvě na čísle 731 

488 176.

Březno patří do Vinařské oblasti Čechy, pod-

oblasti litoměřické. Má uznanou jednu viniční 

trať, která se jmenuje Zámecká a rozprostírá se 

na svazích nad vesničkami Vičice  a Stranná. 

Nejstarší zmínka o pěstování révy vinné  v nej-

bližším okolí je z roku 1285. Velký impuls dal 

k rozvoji vinařství Karel IV, který roku 1374 

uděluje blízkému městu Kadaň stejná privile-

gia jako Praze včetně dvanáctiletých daňo-

vých prázdnin. Na přelomu 15. a 16. stol. zde 

bylo evidováno velké množství vinic, z nichž 

některé patřily přímo králi Ladislavovi nebo 

významným šlechticům, např. Jiřímu z Podě-

brad. V regionu vznikají vinice v okolí říčky 

Liboc, v Polákách,  Běšicích, Pětipsech a jinde. 

Rozvoji vinařství však velice uškodila třicetile-

tá válka 1618-1648. Po válce následoval odchod 

protestantů do exilu, dočasné ochlazení klima-

tu a rozvoj pivovarnictví.          (PI)



JIŽ NA POČÁTKU ROKU A POZDĚJI NA JAŘE JSME V POLITIKONU A V NAŠICH ÚVODNÍCÍCH 
NAZNAČOVALI, ŽE LETNÍ MĚSÍCE ROKU 2012 BUDOU HORKÉ. NEŠLO PŘITOM O KLIMATICKOU 
PŘEDPOVĚĎ, ALE O PŘEDPOVĚĎ POLITICKOU. OSTATNĚ POČASÍ JE PŘEDVÍDATELNĚJŠÍ NEŽ 
NAŠE POLITICKÁ SCÉNA.

TEXT: PALUBA 
FOTO: ARCHIV ÚŘADU VLÁDY ČR, P. KRUŠINSKÝ
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Východiskem z krize 
jsou nové myšlenky 
a osobnosti

Nedávná návštěva ČR Madeleine Albrigh-
tové, exministryně zahraničí USA, jakoby 
přinesla odpověď na otázku mnohých spo-
luobčanů „jak dál?“. Naše politická scéna se 
otřásá. Česko se zmítá v nejistotě. Daňové 
a sociální škrty, ať už jsou myšleny jakkoli 
dobře či vážně, naráží na tuhý odpor velké 
části naší společnosti. Napětí i překvapivé 
reakce vyvolává i další a další odhalování pří-
padů korupce. Právě korupční chování způ-
sobuje nejvíce škod v mravní i ekonomické 
rovině. Oči národa se upínají k výšinám ane-

bo k zemi. Naděje, nenávist, rezignace, zloba, 
deprivace, doufání, víra. Že takové klima není 
v dlouhodobém horizontu udržitelné, to si 
uvědomují bezpečnostní i analytické institu-
ce EU i samotné ČR stejně dobře, jako naše 
střední vrstvy. Naopak si to nechtějí připustit 
ti, kteří z vyšších pater už dolů nevidí. Část 
politických, justičních a podnikatelských elit 
selhala. Netýká se to jen současných či býva-
lých vládních činitelů, metastázuje to do kra-
jů, měst a obcí. Není týdne, aby nebyl obvi-
něn starosta, tajemník, zastupitel či poslanec. 
Trestné činy jsou přitom jako přes kopírák. 
Podplácení, zpronevěra, zneužití pravomoci, 
pletichy. Na jedné straně vidíme pohádkově 
zbohatlé jednotlivce i celé klany a na straně 
druhé chudnoucí lid, jemuž poslední ránu, 
ale nikoli z milosti, zasazuje exekutorský či 
advokátní stav. V přímém přenosu tak mů-
žeme sledovat panoptikum s neuvěřitelně 
absurdními situacemi. Rozpadají se hodnoty, 
vztahy i celé ekonomiky. Oč více jsou ome-
zovány naše osobní svobody, o to více jsou 
systémem připouštěny výjimky pro ty vybra-
né. Od prezidentských „milostí“ počínaje, až 
po zakázky přihrané paní z „národního výbo-
ru“ firmě vlastního syna kdesi v Krušnohorské 
vísce. Parazité bez ostychu holdují na zbytku 
kdysi hojné pastviny. Není divu, že se lidé 
obrací ke komunistickým myšlenkám, neboť 
kapitalismus rozkradl svou podstatu. Zprone-
věřil lidskou důstojnost a vede svět k lokálním 
i globálním konfliktům. Manko v hodnotové, 
citové a sociální rovině je tak rozsáhlé, že lze 
hovořit o vzpouře deprivantů. Ze stejnojmen-
né knihy si také dovolím, bez souhlasu autorů 
prof. Koukolíka a Drtilové,  ocitovat úvodní, 
ústřední myšlenku, vydanou nakladatelstvím 
Markopolus v roce 1996:

„Deprivanti jsou lidé, kteří z biologických, 
psychologických nebo sociokulturních dů-
vodů normality spíše v citové a hodnotové 
než v intelektové oblasti nedosáhli nebo 
o ni přišli.

Ve vztahu k normalitě jsou to lidé v různém 
stupni a rozsahu „nepovedení“, případně 
„zmrzačení“, nikoli nemocní. Deprivanty 
chápeme jako antropologickou, sociokul-
turní kategorii, nikoli jako kategorii dia-
gnostickou, lékařskou. Ta by byla užší.

Domníváme se, že epidemický výskyt de-
privantů a skupinové projevy jejich cho-
vání souvisejí s vývojem soudobé společ-
nosti. Jsou jak jeho důsledkem, tak jeho 
pohonem. Přibývají a jsou tak závažné, že 
je možné uvažovat o další deprivantské 
vzpouře.

Základními společnými znaky osobnosti 
všech deprivantů jsou neschopnost sebeza-
měření (schopnost „být sám sebou“, „auto-
nomie“) a neschopnost tvořivé spolupráce. 
Domníváme se, že je to důsledek poruchy 
vývoje jejich niterného základu normality.“

Jestliže zde mluvíme o „horkém“ létu, připrav-
me se na tropický podzim. Už nyní je jasné, že 
církevní restituce, krajské volby a prezidentská 
kampaň přinesou cokoli jiného, než usmíření 
a klid. Pomůže-li nám z této krize hodnot ně-
jaký Mesiáš s neotřelými a pravdivými myšlen-
kami, ukáže blízká budoucnost, která zásadně 
ovlivní i tu vzdálenou. Na závěr ještě malé, 
nezávazné doporučení: Nejezděte na Olym-
pijské hry do Anglie, neboť i pro jinak zhýčka-
né Evropany se jedná o dost riskantní podnik.
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Na západ od Hostětína
KDYŽ NAPOSLEDY ZAVÍTAL DO ČESKÉ REPUBLIKY BRITSKÝ KORUNNÍ PRINC CHARLES, PROHLÉDL 
SI PRAHU, BRNO A... HOSTĚTÍN. KDYŽ SE UDĚLOVALY CENY CLIMATE STAR AWARD ZA PŘÍKLADNÉ 
PROJEKTY NA OCHRANU KLIMATU, ZÍSKALO JE NAPŘÍKLAD LIPSKO, CURYCH A... HOSTĚTÍN. 
VESNICE S 240 OBYVATELI NA ČESKO-SLOVENSKÉM POMEZÍ SE STALA SYNONYMEM PRO 
EKOLOGICKÉ CHOVÁNÍ. UKAZUJE NOVÝ TREND V POČÍNÁNÍ OBCÍ A MĚST? NEBO JE JEN BÍLOU 
VRÁNOU, KTERÁ PŘEDBĚHLA DOBU? JSOU NA SEVERU ČECH PODOBNÉ OBCE, KTERÉ TO 
S OHLEDY K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ MYSLÍ VÁŽNĚ? 

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Klimatická hvězda
Hostětín na Uherskohradišťsku by mohl být 
jednou z mnoha zapadlých vesnic na hrani-
cích se Slovenskem, kde lišky dávají dobrou 
noc. Dávají, a navíc, díky tamnímu přístupu 
k přírodě, o tom ví celý svět. Obec na úpatí 
Bílých Karpat proslula řadou projektů, kterými 
se snaží co nejvíc omezit negativní vliv svých 
obyvatel na okolní nádhernou přírodu i klima 
obecně. Mají tam například kořenovou čistír-
nu odpadních vod, na zdejší výtopnu na dřev-
ní odpad je napojena většina domů, vyrábí se 
tam jablečný most v bio kvalitě v moštárně, 
zásobované elektřinou ze slunce. Hostětín je 
tak příkladem toho, že „když se chce, tak to 
jde“. Nehodlá si však své zkušenosti nechá-
vat pro sebe – vybudoval ekologické centrum 
Veronica, které předává své zkušenosti dál. 
Navíc v něm můžete strávit „ekodovolenou“. 
Za to vše si Hostětín odnesl letos na jaře 
jako první a jediný zástupce České republi-
ky Climate Star Award za vynikající projekty 
v ochraně klimatu. Ocenění uděluje Klimatic-
ká Aliance nejúspěšnějším evropským obcím 
a regionům a má poukázat na nejrůznější 
místní strategie ochrany klimatu, ze kterých 
se mohou ostatní inspirovat a následovat je. 
Následují?

Ekonomika vítězí
Zatím se zdá, že Hostětín a běžnou obec na 
severu Čech dělí vzdálenost světelných let. 
I v těch nejosvícenějších městech obvykle 
péče o životní prostředí začíná u pěstěných 
záhonků a končí u třídění odpadu. „Vloni 
jsme rozeslali dotazník. Z došlých odpovědí 
vyplývá, že některé věci jsou řešeny - většinou 
nakládání s odpady, pozornost je věnována 
i spotřebě papíru v úřadech, mnohá opatření 
jsou však většinou mimo ekonomické mož-
nosti obcí, třeba změna způsobu vytápění, 
zateplení a podobně,“ potvrzuje vedoucí od-

boru životního prostředí Libereckého kraje 
Jaroslava Janečková. Kolegové z Ústeckého 
kraje se domnívají,  že „existují mechanismy, 
které umožní realizaci řady projektů na zlep-
šení životního prostředí kraje. Jedná se však 
o dlouhodobou koncepční a systémovou prá-
ci,“ říká Magdalena Hanáčková, tisková mluv-
čí Ústeckého kraje.  K tomu, jak to chce kraj 
udělat a co chystá, se ještě vrátíme. Oslovení 
respondenti se ale vesměs shodují v tom, že 
starostové a primátoři mají zřejmě jiné staros-
ti a priority. Z dvou a půl tisíce dotazů, které 
zodpovědělo vloni Ekologické centrum Most 
(EC), ani jeden nepřišel z obce. „Obce mají 
za úkol především účelně vynakládat peníze 
svých daňových poplatníků a bohužel u nás 
v mnoha případech vítězí stále ekonomika nad 
ekologií,“ podotýká vedoucí EC Most Milena 
Vágnerová. Daří se tak většinou jen projek-
tům, které jsou hlavně ekonomicky výhodné 
a jejich pozitivní vliv na životní prostředí je 
jen příjemným vylepšením. To je třeba případ 

Mostu, který investoval do solárních ohřevů 
vody. „Primárním cílem bylo využití solární 
energie ke snížení provozních nákladů příspěv-
kové organizace města,“ říká energetik mos-
teckého magistrátu Petr Mareš. Solární pane-
ly na penzionu pro důchodce by měly ročně 
uspořit asi sto tisíc korun, ale také 80 tun CO2 

, které se nemusí vypustit do vzduchu. Přes-
tože Most spravuje bezpočet různých domů 
a organizací, s dalšími solárními ohřívači za-
tím nepočítá – jsou moc drahé.  

Třídíš? Třídíme! Ale málo
Asi nejdál to zatím města dotáhla v třídění 
odpadů, tedy alespoň některá a v některých 
ohledech. Od chvíle, kdy jsme poprvé vyjeli 
na západ a spatřili barevné popelnice, sice 
uplynulo přes 20 let, přesto stále není správné 
nakládání s odpady v České republice samo-
zřejmostí. Podle statistik vyprodukuje každý 
občan ročně asi 500 kilo komunálního odpa-
du a číslo každým rokem stoupá. „Pro občany 



stále není samozřejmostí odpad pečlivě třídit. 
Většina ho bohužel stále končí na skládkách. 
V mnoha domácnostech ještě přetrvávají sta-
ré zvyky a zabývat se tříděním odpadků je 
u nich zřejmě ztrátou času,“ upozorňuje Mile-
na Vágnerová. „Úplná samozřejmost to stále 
není a kde se třídění daří, považuji to za velký 
úspěch,“ potvrzuje Magdalena Hanáčková 
z ústeckého krajského úřadu. Ten, stejně jako 
třeba Liberecký kraj, podporuje soutěže, kde 
obce soupeří v množství vytříděného odpa-
du. Zlatou popelnici Libereckého kraje letos 
získaly Bedřichov a Dubá, obdobnou cenu 
Skleněná popelnice, kterou uděluje kraj Ús-
tecký, mají za rok 2011 ve vitríně starostové 
obcí Dolní Poustevna a Doubice. Oslnivé 
výsledky ale takové soutěžení nemá. Ústec-
ký kraj je v množství vytříděného odpadu na 
jednoho obyvatele spíš na chvostu pelotonu 
krajů a na skládce zde končí přes 70 procent 
všech odpadů z domácností. V Evropě je při-
tom poměr skládkování přesně opačný – dvě 
třetiny se vytřídí a jen třetina uloží. „Důležitý 
je nejen dostatek kontejnerů na tříděný odpad 
ve vhodné vzdálenosti od obytných domů, 
ale také zajištění svozu nebo odebírání všech 
složek komunálního odpadu včetně např. bio-
odpadu, starého textilu a obuvi, kovového 
odpadu, možnost snadného odevzdání nebez-
pečného odpadu...,“ naráží na nedostatky Mi-
lena Vágnerová z Ekologického centra Most. 
Ve většině měst zcela chybí třídění zmíněné-
ho biologicky rozložitelného odpadu. Popel-
nice a skládky jsou tak plné slupek od bram-
bor, starého chleba a zvadlých kytek, které 
naši předci běžně využívali na kompostování 
a následné zúrodňování půdy. „Problémy brá-
nící většímu využití bioodpadu jsou především 
ekonomické. Ukládání na skládky je levné, za-
tímco zařízení, která by odpad využívala, vy-
žadují vysoké investice,“ shrnuje Jana Krátká 
z EC Most jeden z vážných problémů, které 
stojí v cestě třídění – příliš dostupné skládko-
vání. Další z možností je podle Mileny Vág-
nerové využití odpadů ve spalovnách – zís-
ká se tak drahocenná energie a ještě ubude 
skládek. V Liberci stojí spalovna již řadu let, 
podobný projekt nyní vzniká třeba v Komořa-
nech na Mostecku. „Obce by nutnost třídění 
měly svým občanům neustále připomínat, pro-
vádět osvětovou činnost a vylepšovat pro své 
občany podmínky ke třídění odpadu,“ dodává 
Vágnerová. 

Zelené úřadování
Mají-li obce přesvědčit své občany, aby se 
chovali ohleduplně k životnímu prostředí, na-
bízí se známé motto „příklady táhnou“. Cho-
vají se tedy samotné úřady a úředníci eko-
logicky? Jihomoravský kraj už třeba čtvrtým 
rokem pořádá soutěž úřadů a institucí o eko-
logicky nejpříznivější provoz úřadu. Hodnotí 
se třídění odpadu, používání recyklovaného 

papíru, ale třeba i podpora cyklodopravy za-
městnanců do práce. Letos se přihlásilo 33 
institucí. Vzhledem k tomu, že jen obcí je 
v tomto kraji skoro sedm stovek, to o velkém 
zájmu nesvědčí.

„Malý skutek má cenu milionů dobrých úmy-
slů,“ zní motto krajského úřadu Libereckého 
kraje, který se zapojil do projektu  Zeleného 

úřadování. Tedy „environmentálně příznivé-
ho chování institucí financovaných z veřej-
ných prostředků“, jak stojí ve statutu tohoto 
projektu Sítě ekologických poraden. Součástí 
programu je také zelené nakupování – tedy 
brát ohled na to, zda kupuji produkty, které 
za sebou zanechají co nejmenší stopu. Někte-
ré rady jsou zdánlivě jednoduché – tisknout 

oboustranně, využívat recyklovaný papír, pře-
pínat počítače do úsporného režimu a zata-
hovat žaluzie. Jiné zas inspirativní – v Boskovi-
cích pořídili na budovu úřadu fotovoltaickou 
elektrárnu, v Kopidlně mají na dvoře kompo-
stér, v Hrušovanech pod Jevišovkou spásají 
obecní pozemky ovce, Městský úřad Chru-
dim pořídil svým zaměstnancům průkazy na 
MHD, v Novém Hrádku v Královehradeckém 

kraji se uklízí octem a solí a v Praze-Libuši vám 
vodu nalejí ze džbánku, ne z plastové lahve. 
Pohled na mapu „zelených“ úřadů je smutný 
– na západ od Prahy totiž „hic sunt leones“. 
Není to přitom jen hra s otáčením papíru v tis-
kárně, ve veřejném sektoru se utratí jedna 
čtvrtina hrubého domácího produktu České 
republiky.



Světýlka v tunelu
Najít „příklady dobré praxe“ v severních Če-
chách není snadné – buď jich je poskrovnu 
nebo o nich nikdo neví. „Jsou obce, které mají 
zájem o zlepšování svého životního prostředí, 
třídí odpad, žádají o dotace na zalesňování 
nebo výsadbu alejí...,“ přemýšlí mluvčí Ústec-
kého kraje Magdaléna Hanáčková. „...ale že 
bychom tu měli nějakou obec, která se vymyká? 
Ne, neznám takovou.“ Péče o životní prostředí 
hraje, alespoň částečně, roli například v soutě-
ži Vesnice roku, kde se uděluje tzv. Zelená stu-
ha za péči o zeleň a životní prostředí. Takovou 
stuhu, stejně jako třeba ocenění Skleněná po-
pelnice, má obec Vědomice u Roudnice nad 
Labem. „Péči o životní prostředí se věnujeme 
neustále. Patří sem například celý systém odpa-
dového hospodářství v obci, vloni jsme otevřeli 
sběrný dvůr. Při každé realizované investiční 
akci řešíme i její zasazení do prostředí obce. 
Obnovujeme staré dosloužilé aleje, v nových 
lokalitách vysazujeme nové,“ říká místosta-
rostka Iva Fořtová. Péče o životní prostředí 
tu není tématem seminářů z peněz Evropské 
unie. Děti v mateřské škole mají barevné od-
padkové koše, důchodkyně udržují květinové 
záhony a myslivci pořádají úklid okolních lesů. 
Není divu, že z ankety pořádané zdejším úřa-
dem vyplynulo, že 99 % procent obyvatel je 
ve Vědomicích spokojeno.

„Za vyzdvižení stojí třeba projekt Stop prach. 
Jedná se o společnou aktivitu obcí a měst pod 

horou Bořeň a společnosti Severočeské doly, 
která je příkladem otevřené komunikace mezi 
obcemi a městem a průmyslovým podnikem,“ 
nachází příklad Milena Vágnerová z EC Most. 
Díky projektu se například podařilo v někte-
rých obcích vyměnit dosloužilé uhelné kot-
le. Donátorský program Tepelná pohoda, 
který hradila společnost United Energy, zase 
cíleně podporoval neziskový sektor v úspo-
rách energií tím, že zaplatil část nákladů na 
úsporná opatření, třeba výměnu oken, záři-
vek nebo vodovodních baterií. Mezi žadateli 
se ale obce objevovaly jen výjimečně. Stejné 
zkušenosti mají i na kraji: „Máme dotační pro-
gram na rozvoj ekologické výchovy, obvykle 
žádají o peníze školy a neziskové organizace, 
obce jsou spíš výjimka,“ říká tisková mluvčí 
Ústeckého kraje Magdaléna Hanáčková.

Podle vedení Ústeckého kraje chybí obča-
nům i úřadům informace a motivace, a tak 
se kraj na konci léta pustí do osvěty. Hlavním 
tématem informační kampaně budou úspory 
primárních zdrojů i třídění odpadů a zaměří 
se na školy, neziskové organizace, obce i ob-
čany. „Na podzim uspořádáme konferenci na 
téma ekologická osvěta a odpadové hospo-
dářství. Poté navážou webové stránky a spo-
ty, které mají k tématu přitáhnout pozornost. 
Nový koordinátor ekologické výchovy by měl 
pomáhat vyhledávat zdroje financování, po-
skytovat podporu žadatelům, pořádat seminá-

ře, školení,“ vysvětluje Magdaléna Hanáčko-
vá. „Doufám, že tím nastartujeme zájem a že 
to bude natolik účinné, aby projekty typu Hos-
tětín mohly vznikat i u nás,“ dodává Hanáč-
ková. Koordinátora krajského úřadu tak čeká 
nelehká práce – nakazit Severočechy zájmem 
o životní prostředí a vyburcovat k aktivitě rad-
ní a zastupitele, aby si k nám zahraniční de-
legace příště už nejezdily prohlížet jen jámy 
po uhlí.
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NA VELETRHU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z LIBERECKÉHO KRAJE NECHYBĚLI 
ANI ZÁSTUPCI MOSTU K NADĚJI. CELODENNÍ AKCE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM SE 
KONALA VE STŘEDU 6. ČERVNA V SÁLE LIBERECKÉHO CENTRA BABYLON. MOST 
K NADĚJI ZDE PREZENTOVAL SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE IP1 PRO LIBERECKÝ KRAJ 
A SEMILSKO, DŮM NA PŮL CESTY A DÁLE DROGOVÉ TERÉNNÍ PROGRAMY A K-CENTRUM.

TEXT A FOTO: PAVEL PECH

VELETRH | SOCIÁLNÍ SLUŽBY| 13

Most k naději 
zaujal na veletrhu 
sociálních služeb

O všechny služby se návštěvníci zajímali a od-
nášeli si od stanoviště Mostu k naději infor-
mační letáky všech programů. Dále si někteří 
zájemci prolistovali čerstvou výroční zprávu 
za rok 2011, kde jsou k nalezení veškeré infor-
mace o činnosti jednotlivých programů celé 
organizace včetně výsledků hospodaření. Zá-
jem vzbudily také letáky „Stručný rádce o dlu-
hové problematice“, které připravila terénní 
pracovnice sociální prevence Šárka Jirošová. 
„Dluhy, exekuce a problémy s nevýhodnými 
půjčkami či platební neschopností jsou jedny 
z nejčastějších potíží, se kterými se na nás kli-
enti obracejí,“ uvedla Jirošová.

V neposlední řadě se lidé zajímali o drogovou 
problematiku a činnost drogových progra-
mů – ať už terénních, nebo služeb K-centra. 
Veletrh navíc vybídl k jakémusi bilancování. 
Nutno podotknout, že z hlediska vykonané 
práce vcelku pozitivnímu. Například program 
sociální prevence IP1 na Semilsku má podle 
vedoucí Lucie Schovánkové splněné indiká-
tory počtu podpořených osob a nyní se tak 
mohou terénní pracovníci do hloubky zabý-
vat problémy jednotlivých klientů. Už ke kon-
ci letošního března vykázal tento program 90 
podpořených osob (55 mužů a 35 žen) z cel-
kových 100. Ve zbytku Libereckého kraje mají 

terénní pracovníci poměrně složitější situaci, 
ale přesto je už nyní jasné, že i oni dokáží indi-
kátory počtu podpořených osob bez problé-
mů naplnit. Z celkových 1652 lidí podpořili ke 
konci března 1195 lidí, přičemž 656 z tohoto 
počtu tvoří muži a 593 ženy. Celkové počty 
podpořených ovšem v průběhu dalších měsí-
ců neustále stoupaly a jejich aktuální hodno-
ta je tak zase o několik desítek vyšší. Oběma 
zmíněným projektům končí letos na podzim 
financování z ESF a o jejich budoucnost a dal-
ší pokračování se nyní usilovně jedná.       (PI)

Služby sociální prevence v Libereckém kraji Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 
„IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ realizovaný podle rozhodnutí OLP/1652/2010letech 2010 - 2012
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Literatura 
v Krušných horách
VYBUDOVAT MÍSTO, KDE SE MOHOU SETKAT KRUŠNOHORŠTÍ LITERÁTI A KDE MOHOU ZATÍM 
NEZNÁMÍ AUTOŘI ZÍSKAT PRVNÍ ČTENÁŘE – TAKOVÁ JE VIZE ČESKO-NĚMECKÉHO PROJEKTU 
LITERATURA V KRUŠNÝCH HORÁCH. ODSTARTOVAL VLONI NA PODZIM, KDY AUTOŘI PŘEDSTAVILI 
STRÁNKY WWW.KRUSNOHORSTIAUTORI.CZ, VĚTŠÍ ÚSPĚCHY ALE ZATÍM SKLÍZÍ U NĚMECKÝCH 
SOUSEDŮ. O ČESKO-NĚMECKÉM LITERÁRNÍM SETKÁVÁNÍ, O WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
I O LITERATUŘE, KTERÁ JE S TÍMTO REGIONEM SPJATA, JSEM SI POVÍDALA S MARTINEM 
ULBRICHEM, STUDENTEM ÚSTECKÉ UNIVERZITY A JEDNÍM Z AUTORŮ PROJEKTU LITERATURA 
V KRUŠNÝCH HORÁCH.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV M. ULBRICHA, V. POSPÍCHALA, M. BEČVÁŘE 

Co má přinést projekt autorům a co čtená-
řům?
Pro autory z obou stran Krušnohoří je to příle-
žitost, jak se prezentovat veřejnosti, a získávat 
od čtenářů zpětnou vazbu. Řada z nich vydá 
sbírku nebo knížku prózy v samonákladu, 
a pokud nejsou v širším povědomí a nepořá-
dají různé křesty, kde mohou být v kontaktu 
se svou čtenářskou základnou, často nemají 
moc příležitostí s ní komunikovat. Nehledě 
na to, že o mnohých autorech se jejich cílová 
skupina jinak vůbec nedozví. 

Čtenáři mohou napsat svým oblíbeným auto-
rům, kteří u nás mají svůj profil. Zde si také 

mohou pročíst jejich životopisy, charakter 
tvorby nebo přehled vydaných děl. Nebo se 
mohou zúčastnit kulturních akcí pořádaných 
většinou sdružením Baldauf Villa e.V., jejichž 
termíny naleznou v sekci Kalendář, nebo si 
pročítat texty v čítárně.

Jací lidé za projektem stojí?
Z německé strany je takovou vůdčí osobností 
paní Constanze Ulbricht, která je v rámci Eu-
roregionu Krušnohoří velmi známá. Působí 
v této oblasti bezmála 20 let a dlouho zde 
také úspěšně vedla komisi pro kulturu a mlá-
dež. V roce 2010 obdržela Cenu Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshra-
niční spolupráci. Hodně práce zejména na 
internetové prezentaci také odvedl Kay Me-
ister, diplomovaný biolog, který zároveň sám 
v projektu vystupuje jako píšící autor. Ale roz-
hodně to nebyla jen záležitost této německé 
dvojice.

Hlavní rozdíl mezi oběma stranami projektu 
je právě v tom, že v Německu se na něm po-
dílí množství lidí kolem sdružení Baldauf Villa 
a Kulturního a volnočasového centra Marien-
berg. Českou stranu projektu zabezpečili vše-
hovšudy dva jednotlivci, tehdy ještě z Centra 
jazykové přípravy na Pedagogické fakultě 
UJEP - já a pan Mgr. et Bc. Radim Holeček.

Potvrzujete můj dojem, že projekt má ohla-
sy spíš na německé straně. Konají se tam li-
terární večery, i zapojených autorů je mno-
hem více z Německa, dokonce úplně chybí 
české knihovny a kulturní domy... Proč je

německá část aktivnější? A co s tím?
Odvíjí se to právě od skutečnosti, že z němec-
ké strany je zapojeno vlastně celé marienber-
ské kulturní sdružení, které má mnohem větší 
pořadatelské, partnerské i finanční možnosti. 
S projektem navíc začali dlouho před námi. 
Bylo by například zajímavé uspořádat po-
dobnou soutěž mladých autorů jako je ma-
rienberská „Nachwuchspreis“, každoročně 
pořádanou za podpory německé Středokruš-
nohorské spořitelny. Do budoucna chceme 
samozřejmě navázat spolupráci s českými 
partnery, jakými jsou třeba knihovny, ještě 
o trochu zvýšit povědomí o celém projektu, 
a tím i třeba nepřímo oslovit potenciální part-
nery.

Projekt běží pár měsíců. Jak a kam se po-
souvá? A máte už k dispozici nějaké ohlasy?
Určitý německý „křest“ proběhl již přibližně 
před rokem, kdy jsme představovali dvouja-
zyčnou mutaci stránek v  Marienbergu. V Ústí 
nad Labem jsme web představili na začátku 
listopadu. Hlavním cílem projektu bylo pře-
devším vytvořit společnou doménu s profily, 
životopisy autorů a jejich kontaktními údaji. 
Podařilo se nám vytvořit společný prostor při-
bližně stovky autorů české i německé národ-
nosti a vizí do budoucna je tento seznam dále 
rozšiřovat. Pozitivních ohlasů se nám dostalo 
hlavně na obou prezentacích, které se zároveň 
potkaly s početnou účastí přátel literatury i re-
gionálních médií. Tento zájem byl pro mě ve-
lice příjemným překvapením. Momentálně se 
zabýváme nápadem vytvořit něco na způsob 
knihovny současné krušnohorské literatury. 



Co si vlastně představit pod „Literaturou 
Krušných hor“? Autory, kteří zde žijí či se 
zde narodili? Knihy, které se tématicky vě-
nují severozápadu Čech?
V podstatě obojí je pravdou. Veřejnosti před-
stavujeme autory všech stylů a žánrů, jejichž 
společným domovem či doménou je právě 
Krušnohoří. Může to vlastně být i člověk, kte-
rý zde přebýval jen pár měsíců, tento kraj jej 
oslovil svým prostředím nebo tradicí a hlásí se 
ke krušnohorské literatuře. 

Věnujete se současné literatuře nebo se 
chystáte i na historii? 
Vzhledem k našemu původnímu cíli, tedy vy-
tvořit společnou doménu autorů s možností 
zpětné vazby, najdou návštěvníci na webo-
vých stránkách výhradně profily současně 
píšících autorů z Krušnohoří. Co se však týče 
jejich tématiky, často se k nám dostávají his-
torická díla jako jsou kroniky, historické stati 
a jiné. Německou krušnohorskou tradici zase 
pěstují texty autorů píšících krušnohorským 
dialektem. 

Existuje vlastně předválečná česká literatu-
ra Krušných hor, nebo se tu pěstovala jen 
literatura německá a z německé kultury vy-
cházející? 
Jak uvedl, tuším v roce 2005, Petr Mikšíček ke 
své knize Znovuobjevené Krušnohoří, většina 
dnešních obyvatel Krušnohoří své dějiny a tra-
dice nezná, a z literatury, která by jim takové 
panorama odkryla, se po válce dochovalo jen 
minimum. A zatímco šumavská literatura je 
dnes velmi žádaná, typicky krušnohorská lite-
ratura v regionu prakticky nevzniká. Je tedy 
nejspíše na té nové autorské vlně, aby hledala 
v dobových pramenech a navracela se ke ko-
řenům. 

A vzniká tedy nová autorská generace, kte-
rá bude skutečně česko-německá? Nebo 
je Jaroslav Rudiš hvězdnou výjimkou a jde 
o dva oddělené světy...

Světlých výjimek ze současné literatury bude 
více. Myslím si, že mnohé historické a biogra-
fické texty jirkovského autora Michala Bečvá-
ře jako „Jirkov očima Ernsta Heinricha“ nebo 
„Rodina Hohenlohe-Langenburg na Červe-
ném hrádku“ jsou něčím, co regionální čes-
ko-německou literaturu dobře vystihuje.

Pokud by se čtenáři chtěli seznámit s ně-
meckou krušnohorskou literaturou, mají 
možnost? Vycházejí tito autoři v českých 
překladech? 
Zatím tu moc takových příležitostí není, což 
se může změnit. Právě díky určité absenci po-
dobných vydání se v rámci „Literatury v Kruš-
ných horách“ stále zamýšlíme nad plánem vy-
tvořit dvojjazyčnou antologii krušnohorských 
autorů s jejich texty, aby tak měl ke krušno-
horské tvorbě přístup skutečně každý. Reali-
zace podobné myšlenky však zabere delší čas 
a vyžaduje také podporu dalších partnerů na 
obou stranách. 

A jak je to naopak? Daří se českým autorům 
pronikat do německých knihkupectví? Čí 
knihy bych tam našla? Kdo z českých sou-
časníků je populární v Německu?
Právě že nedaří. Pokud se jedná přímo o naše 
krušnohorské autory, pak by pravděpodobně 
nepotřebovali společnou doménu, kdyby po-
vědomí o nich bylo vysoké i za hranicemi... 
Sám Jaroslav Rudiš, kterého jste jmenovala, 
považuje českou literaturu v Německu za vy-
loženě menšinovou. Větší zájem tam je o pol-
ské nebo maďarské autory. Celkově mám 

pocit, že z těch českých se tam stále drží díla 
emigrantů z druhé poloviny 20. století, čímž 
rozhodně nechci snižovat jejich estetickou 
úroveň. Knihy Libuše Moníkové, Jiřího Gruši 
či Oty Filipa jsou zásadním spisovatelským vy-
rovnáním s komunistickým režimem. A není 
divu, že na tento hlas Němci, z nichž mnohým 
na 41 let rozdělila životy sovětská okupační 
zóna, slyší velmi dobře.  

Když hovoříme o literatuře těchto hor - mají 
Krušné hory svého Klostermanna, svou Ka-
rolínu Světlou?
S oblastí je spjat Vladimír Páral, který na Ús-
tecku působil řadu let, i když k tematice na-
příklad venkovské prózy Karolíny Světlé má 
dost daleko. Popisy přírodních krás u něj 
nenajdeme, mnohem více se ve svých dílech 
vyrovnává s problémy normalizace a techno-
logií lidských vztahů, přesto, myslím, dokázal 
vystihnout atmosféru tohoto regionu v dru-
hé polovině minulého století. Významem jej 
určitě můžeme zařadit mezi autorské ikony 
regionu.

Jakou knihu byste mi doporučil, abych „at-
mosféru Krušnohoří“ pochopila?
Jednu z již zmiňovaných historických knih od 
Michala Bečváře nebo román „Inverze“ Vla-
dimíra Pospíchala, který vychází z dětských 
zážitků autora v jedné ze zanikajících severo-
českých obcí v období pohnutých šedesátých 
let.

Za rozhovor poděkovala Kateřina Táborská

ě lý h ýji k č é li b d
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Cyklo-běh za 
republiku bez drog
CYKLO-BĚH, KTERÝ SE LETOS USKUTEČNIL PODESÁTÉ, JE SVÝM ROZSAHEM A INTENZITOU 
NEJVĚTŠÍ PRAVIDELNOU PROTIDROGOVOU KAMPANÍ SPOJENOU SE SPORTEM. TATO AKTIVITA 
CHCE POUKÁZAT NA TRÝZNIVOU NEINFORMOVANOST NA POLI DROGOVÉ PREVENCE A VOLÁ 
PO ZVÝŠENÍ DROGOVÉ GRAMOTNOSTI A OSVĚTY V NAŠÍ ZEMI. NAD AKCÍ PŘEVZAL ZÁŠTITU 

SENÁT PARLAMENTU ČR. 

TEXT A FOTO: ZUZANA LEOVÁ

Slavnostní zahájení 10. ročníku Cyklo-běhu 
proběhlo v Břeclavi za účasti stovek dětí. Přes 
70 mladých sportovců na kolech pak spo-
lečně s cykloběžci odstartovalo další ročník. 
Cyklo-běh se koná u příležitosti Mezinárodní-
ho dne proti zneužívání drog, který připadá 
na 26. červen. 

Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu 
vedla přes 41 měst Čech a Moravy. Celkem 
trasa čítá přes 1300 kilometrů. Tým osmi až 
deseti cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez 
drog, urazil tuto vzdálenost za dvanáct dní. 
Čekala na ně průměrná denní vzdálenost 130 
kilometrů. 

V průběhu tohoto maratonu navštěvuje de-
setičlenný tým Cyklo-běhu představitele 36 
měst a mluví s nimi o problematice drog 
a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě ve 
zvýšené protidrogové osvětě v daném měs-
tě a jeho okolí. Zároveň tento tým městům 

prezentoval efektivní Hubbardův detoxikační 
program pro drogově závislé, fungující vý-
hradně bez použití náhražkových drog. 

Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na 
drogovou negramotnost u mládeže a dětí 
a pomáhá zvýšit celospolečenskou aktivitu 
a zodpovědnost v přístupu k tomuto problé-
mu. Projekt je také iniciátorem myšlenky Den 
bez drog. 

Po celou dobu tohoto maratonu probíhaly 
v ulicích navštívených měst informační pro-
tidrogové kampaně. Občanům cyklo-běžci 
zodpovídají jejich otázky a zároveň rozdáva-
jí brožury a letáky o nebezpečí drog a jejich 
zdravotních a sociálních rizicích. Přímo na tra-
se Cyklo-běhu se v naplánovaných městech 
zastavuje tým lektorů protidrogového vzdě-
lávání a dodává zdarma přednášky pro děti 
a mládež s názvem Pravda o drogách. 

Studie naznačují, že mladí lidé, kteří nezačali 
brát drogy do svých 21 let, již s největší prav-
děpodobností s drogami nikdy nezačnou. Po-
dle Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky (leden 2011) žije v ČR 60 000 denních 
uživatelů marihuany, z nichž je 30 000 závis-
lých. Podle celkových odhadů máme v naší 
zemi 150 000 rizikových uživatelů marihua-
ny. Z posledního průzkumu Evropské školní 
studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 
2011) kouřilo marihuanu 42,3 procenta dětí 
ve věkové kategorii 15-16 let. Toto procento 
řadí Českou republiku na smutné první místo 
ze všech evropských zemí! U věku do 13 let 
mělo zkušenost s marihuanou 18,5 procen-
ta dětí. A ve stejné věkové kategorii spolklo 
tabletku halucinogenní extáze 13,4 procenta 
dětí. Alarmující nárůst oproti roku 2007 je 
u pervitinu, který užilo 20,5 procenta dětí do 
13 let, což je o 8,1 procenta více. Mírný ná-
růst byl v čichání těkavých látek, které čichalo 
38,9 procenta dětí stejné věkové skupiny. 
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Sport i zábava pro zdravotně 
handicapované v Chomutově
ZDRAVOTNÍ HANDICAP VŮBEC NEMUSÍ BÝT PŘEKÁŽKOU PRO SPORTOVÁNÍ A AKTIVNÍ ŽIVOT. 
DŮKAZEM JE NAPŘÍKLAD DEN VE FITNESS, KTERÝ JIŽ POŠESTÉ PROBĚHL NA ZAČÁTKU KVĚTNA 
V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V CHOMUTOVĚ. ORGANIZÁTOREM BYLY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHOMUTOV, 
PARTNEREM KULTURA A SPORT CHOMUTOV, S.R.O. A ZÁŠTITU PŘEVZAL PRIMÁTOR MĚSTA 

CHOMUTOVA MGR. JAN MAREŠ. 

TEXT A FOTO: SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Cílem Dne ve fi tness je přiblížit handica-

povaným osobám možnosti sportovního 

vyžití a získat je pro sportovní životní styl. 

Kromě obyvatel Domova pro osoby se 

zdravotním postižením z Chomutova přijali 

letos pozvání domovy z Vejprt, Kovářské, 

Kadaně a Litvínova. Účastníci utvořili osm 

pětičlenných družstev, která v průběhu dne 

navštívila fi tness, spinning, saunu a bazén. 

Měli tak možnost seznámit se s různými 

sportovními aktivitami a získali návod, jak 

zlepšovat svou fyzickou kondici a koordi-

naci pohybu. Akce se zúčastnili převážně 

lidé s mentálním postižením,  a tak všechny 

aktivity byly samozřejmě přizpůsobeny je-

jich zdravotnímu stavu. Důležitá byla také 

bezpečnost a jednou z podmínek účasti 

bylo předložení souhlasu lékaře, na místě 

byl neustále přítomný zdravotnický dohled 

a v každém družstvu byly minimálně dvě 

osoby jako doprovod.

  

Kromě sportovního vyžití pro zúčastněné 

taková akce přináší i možnost společně 

se pobavit a poznat nové přátele. V prů-

běhu dne bylo pro všechny připraveno 

občerstvení, na závěr obdrželi účastnický 

list a dárkové balíčky s tričkem, sladkostmi 

a upomínkovými předměty, každé družstvo 

navíc dostalo sadu na badminton. Ná-

vštěvníkům se akce velmi líbila a shodovali 

se, že už se těší na další ročník. 

Ten přinese jednu velkou změnu – další 

ročník Dne ve fi tness se již nebude ko-

nat v tradičních prostorách, protože staré 

Městské lázně Chomutov ukončí svůj pro-

voz. Příští rok se všichni sejdou v novém 

Oddychovém a relaxačním centru, které 

vyrostlo v Chomutově na Zadních Vinohra-

dech. 

Na podzim se mohou zdravotně postižení 

těšit na další oblíbenou akci, a to 7. září, 

kdy se koná v Městském divadle Chomutov 

diskotéka pro handicapované. Pořádají ji 

Sociální služby Chomutov, které na ni letos 

získaly dotaci od Ústeckého kraje. Každo-

ročně se na ni sjede okolo 250 účastníků 

z Chomutova a okolních obcí. Návštěvníci 

se tak nejen zúčastňují společenské akti-

vity, která jim pomáhá zlepšit jejich psy-

chickou i fyzickou kondici, ale také ukazují 

široké veřejnosti, že i přes svůj handicap 

žijí aktivním životním stylem.      (PI)



NA DVĚ STOVKY HOSTŮ PŘI-
JELY DO PŘÍHRANIČNÍHO 
MĚSTEČKA DEUTSCHKATHA-
RINABERG OSLAVIT DVACET 
LET EXISTENCE EURORE-
GIONU KRUŠNOHOŘÍ. DO 
SPOLEČENSKÉHO SÁLU 
PROHLÍDKOVÉ ŠTOLY FOR-
TUNASTOLLEN – JEDNOHO 
Z ÚSPĚŠNĚ DOKONČENÝCH 
PROJEKTŮ EUROREGIONU 
– DORAZILI PAMĚTNÍCI, 
KTEŘÍ STÁLI U ZRODU ČES-
KO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁ-
CE V KRUŠNÝCH HORÁCH, 
I MALÉ DĚTI, PRO KTERÉ JE 
SAMOZŘEJMOSTÍ PŘEKRA-
ČOVAT ZDEJŠÍ HRANIČNÍ 
POTOK A UČIT SE ČESKÉ 
I NĚMECKÉ ŘÍKANKY.

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Euregion Krušnohoří 
zapil dvacetiny 
žateckým pivem

Na začátky česko-německé spolupráce a bu-
dování Euroregionu Krušnohoří přijeli vzpo-
mínat ti, kteří stáli u jeho vzniku, mezi řečníky 
nechyběli starostové obcí na obou stranách 
hranic. Hodně se vzpomínalo na doby, kdy 
tehdejší ČSSR a NDR, byť šlo o „spřátelené“ 
země, dělil ostnatý drát. „Vzpomínám si na 
zbořené budovy, které stály jen kousek od mís-
ta našeho dnešního setkání. Za dvacet let se 
změnilo hodně. Nejde ale jen o miliony, které 
se investovaly do rozvoje obou zemí, jde hlav-
ně o mezilidské vztahy,“ připomněl poslanec 
Spolkového sněmu Heinz Peter Haustein.

Jak daleko je možné partnerství lidí z obou 
zemí dovést, přišli účastníkům slavnosti uká-
zat ty nejmenší děti z česko-německé mateř-
ské školy z nedalekého Deutschneudorfu. 
Nejen že zcela zaplněnému sálu bez zaváhání 
předvedly české i německé písničky a říkadla, 

doslova ale dokázaly nadzvednout hosty ze 
židlí. Účastníci recepce přivítali po dlouhých 
projevech a sezení dětskou rozcvičku s nad-
šením. Náhodný turista, který zamířil do štoly 
tak jistě jen kroutil hlavou, proč dvě stovky 
mužů v oblecích a dam v kostýmcích máchají 
rukama a zpívají „hlava, ramena, kolena...“

Že to důležité, co drží Euroregion Krušnohoří 
pohromadě, jsou lidé, připomněla také před-
sedkyně české části, náměstkyně primátora 
města Mostu Hana Jeníčková: „Nic, co jsme 
dokázali, by nebylo možné bez souhry české 
a německé strany, bez pracovníků Euroregio-
nu v Mostě i Freibergu.“ Hana Jeníčková proto 
poděkovala oběma jednatelům – Františku 
Bínovi i Beatě Ebenhöh. Připomněla, že Eu-
roregion si prošel řadu problémů, hlavně s fi-
nancováním, které, jak věří, ustanou s novým 
programovým obdobím. Na úspěšné projek-
ty, které se podařilo dotáhnout do konce, pak 
zavzpomínal jednatel František Bína. „Jsem 
rád, že se scházíme právě tady. Je to symbolic-
ké, vždyť tato štola, tento nádherný společen-
ský prostor, je úspěšným projektem Interreg 
IIIA. Vzpomínám ale i na další úspěšné projek-

ty – kurzy hasičů pro společný zásah, ekokem-
py, divadelní festival, setkávání a soutěže dětí 
a mládeže...,“ řekl mimo jiné ve svém emotiv-
ním projevu František Bína.

Euroregion Krušnohoří ale nepřijel jen vzpo-
mínat – hovořilo se i o budoucnosti. „Ze za-
čátku nikdo budoucnosti euregionů nevěřil 
a dnes jsou pevnou součástí evropských struk-
tur a rozhodují o prostředcích, které do regio-
nu půjdou,“ řekl Jiří Horáček, ředitel odboru 
evropské územní spolupráce z Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. „Spolupráce minister-
stva s vaším euroregionem je výborná a je jisté, 
že bude pokračovat i v připravovaném novém 
programovém období,“ dodal Horáček, kte-
rý ocenil hlavně projekty people to people 
a práci s dětmi, jejíž výsledek mohli hosté vi-
dět sami.

„Na oslavu jubilea přispěl Žatecký pivovar, tak-
že se na další spolupráci mohlo připít i pivem 
z našeho regionu, za což předseda německé 
části euroregionu rád poděkoval,“ doplnil in-
formace z oslavy František Bína.
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Sokolové si v Háji 
připomněli památku 
Jana Zelenky-Hajského
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V SOBOTU 16. ČERVNA SE PŘI PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ ÚMRTÍ USKUTEČNILA V HÁJI U DUCHCOVA 
CELODENNÍ POCTA ŘÍDÍCÍMU UČITELI JANU ZELENKOVI-HAJSKÉMU, STAROSTOVI SOKOLSKÉ 

KRUŠNOHORSKÉ ŽUPY KUKAŇOVY A BOJOVNÍKOVI PROTI NACISMU.

TEXT: MARKÉTA SOUKUPOVÁ
FOTO: FRANTIŠEK NACHTMANN – KRONIKÁŘ OBCE HÁJ, LUCIE KRÁLOVÁ – KLUB VOJENSKÉ HISTORIE ÚSTÍ NAD LABEM

Starosta obce Karel Drašner poděkoval 
v úvodu Euroregionu Krušnohoří, který byl 
garantem hájského pietního aktu v rámci ev-
ropského programu Ziel 3. Na průčelí bývalé 
základní školy byla oběma synovci Jana Ze-
lenky, pány Milanem a Ivanem Zelenkou, od-
halena nová pamětní deska z dílny oseckého 
keramika Miroslava Mráčka. Finančním darem 
na její realizaci přispěly Severočeské doly a.s. 
Chomutov, kterým také náleží poděkování. Za 
Asociaci nositelů legionářských tradic (ANLET) 
pozdravila hosty paní PhDr. Jindra Svitáková, 
přítomným poděkovala také bývalá Zelenkova 
žákyně paní Jiřina Beníšková-Drábová. Vzkaz 
od Zelenkovy neteře, paní Aleny Herrmann, 
žijící v Austrálii, předal pan profesor Milan Ze-
lenka. O hudební doprovod pietního aktu se 
starala dechová hudba Kantořinka z Litvínova, 

příjemným osvěžením byly skladby Má hvězda 
a Západ z cyklu Tři ženské sbory od Bedřicha 
Smetany v podání Pěveckého sboru pražských 
učitelek pod taktovkou Ivana Zelenky.

Při slavnostním průvodu obcí zavlál po boku 
nového praporu Obce Háj historický prapor 
Sokola Rudohorského v Duchcově z roku 
1887. V poledne byla slavnostně zahájena 
vernisáž výstavy k 70. výročí operace Anthro-
poid, zapůjčená od Asociace nositelů legio-
nářských tradic. Při této příležitosti byly také 
PhDr. Jindrou Svitákovu předány pamětní 
medaile k 70. výročí operace Anthropoid or-
ganizátorům celé akce.

Jednotlivé skladby nadcházejícího XV. vše-
sokolského sletu – Ať žijí duchové!, Jonatán 

a Nebe nad hlavou – předvedli členové Soko-
la Chomutov.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva bylo 
starostou obce uděleno Janu Zelenkovi-Haj-
skému čestné občanství obce In Memoriam, 
stvrzené v pamětní knize obce podpisy obou 
synovců. Následovalo koncertní vystoupení 
Pěveckého sdružení českých učitelek pod 
taktovkou dirigenta pana Ivana Zelenky. 
V průběhu kytarového vystoupení prof. Mila-
na Zelenky a jeho syna Viléma zazněla také 
skladba „Vzpomínka“, věnovaná památce 
Jana Zelenky-Hajského.Celodenní hold pa-
mátce Jana Zelenky vyvrcholil odborným se-
minářem, v jehož průběhu Mgr. Karel Singer 
seznámil přítomné s jeho osudovými cestami.
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Sochařské sympozium 
provází výstava v kapli
TAKÉ LETOS V LÉTĚ SE AREÁLEM KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ OZÝVALO 
KLEPÁNÍ KLADÍVEK A ZVUKY DALŠÍCH NÁSTROJŮ. NEPROBÍHALA TU VŠAK ŽÁDNÁ REKONSTRUKCE, 
ALE DALŠÍ ROČNÍK SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA.

TEXT A FOTO: MGR. ALENA SEDLÁČKOVÁ, STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST



Letošního, v pořadí již pátého ročníku 

(včetně nultého v roce 2008), se účastnilo 

pět umělců – Josef Zedník, který tvořil už 

na čtyřech mosteckých sympoziích, Václav 

Krob a Jaroslav Vodička, kteří se tu už také 

představili, a nově Pavel Špelda a Karel 

Gyurjan. Sochaři po dobu dvou týdnů za 

pomocí kladiv a dlát tesali do pískovce svá 

díla, která už zanedlouho zkrášlí místa ve 

městě. Letošním tématem jsou Mosty mezi 

kýmkoli a čímkoli.

Díla byla vyhodnocena diváckou anketou 

v průběhu Folkového Mostu, který se usku-

tečnil 29. července u děkanského kostela. 

Sympozium zahájil primátor města Vlastimil 

Vozka se svými náměstky Hanou Jeníčko-

vou a Lubošem Pitínem. 

Novinkou letošního Sochařského sympozia 

v Mostě je doprovodná výstava. Instalová-

na je v kapli sv. Ducha a je prodejní. Svá 

díla na ní představují a prodávají umělci, 

kteří se účastní letního sochání. Výtvarníky, 

kteří u kostela Nanebevzetí Panny Marie vy-

tvářeli skulptury z pískovce, tak mohou ná-

vštěvníci expozice v kapli poznat také jako 

tvůrce dřevěných plastik nebo jako malíře. 

Prodejní výstava potrvá do 16. srpna 2012.
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Přijede
pouť!

MĚSTO OSEK A CISTERCIÁCKÉ 
OPATSTVÍ OSEK POŘÁDAJÍ 
OSECKÉ SLAVNOSTI, V JEJICHŽ 
RÁMCI SE KONÁ I TRADIČNÍ 
OSECKÁ POUŤ, KTERÁ PATŘÍ 
K NEJOBLÍBENĚJŠÍM NA SEVERU 
ČECH. V OSEKU PROTO I LETOS 
OČEKÁVAJÍ TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ 
A CHYSTAJÍ PRO NĚ ZAJÍMAVÝ 
PROGRAM. LETOS TO BUDE 
18. A 19. SRPNA.

TEXT: MĚSTSKÝ ÚŘAD OSEK
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB, MĚSTSKÝ ÚŘAD OSEK



Tradice v klášteře
Slavnostní průvod vyjde v 9.30 hodin od bu-
dovy Základní školy v Hrdlovské ulici. Hu-
debníci ZUŠ Litvínov doprovodí mažoretky 
domů dětí a mládeže z Oseka a Duchcova. 
Historický řemeslný trh se otevírá na nádvoří 
cisterciáckého kláštera v sobotu od 10.00 ho-
din a otevřeno má do 18.00 hodin, v neděli 
od 9.00 do 17.00 hodin. Uvidíte představení 
pouličních a loutkových divadel, historické 
hudby, flašinetáře s opicí, medvědáře s med-
vědem a ocelotem, akrobacii na volném laně, 
kejklíře a další. Účinkují: STOLART s.r.o., Di-
vadlo na cestě, Divadelní společnost Koňmo, 
historická hudba GNOMUS, medvědář Kaňa, 
flašinetář Paroha s opicí Kiki, provazochod-
kyně Kristýna Vlčková. V prostorách Infor-
mačního turistického centra Osek je k vidění 
stálá výstava historických kuchyní a v galerii 
výstava obrazů, soch a dřevořezby Skupiny 
výtvarníků TERČ.

Velký lunapark 
Kolotoče, houpačky, střelnice, autíčka pat-
ří ke každé správné pouti. Navíc strašidelný 

hrad a centrifuga pro odvážné. To vše na vol-
ném prostranství mezi Dolnonádražní ulicí 
a Obránců míru po celou dobu pouti. Sobotní 
program zakončí ohňostroj ve 22.00 hodin.

Hudba na Klášterním náměstí
Po oba dva dny vás bude bavit  REGIUS 
BAND XXL Jitky Dolejšové a  klaunice Amina.
V sobotu ve 20.00 hodin zveme na koncert 
skupiny MEFISTO. Skupina obnovená v roce 
1987 úspěšně navázala na tradici původní za-
ložené v roce 1963 Karlem Svobodou, hrála 
ve filmu Dáma na kolejích a natočila překrás-
nou orchestrálku Monika.

Výstava chovatelů
Výstavu domácího zvířectva, možnost klidné-
ho posezení a občerstvení najdete v zahrad-
ním areálu výstaviště Českého svazu cho-
vatelů (naproti lunaparku). Výstavu obohatí 
exotičtí ptáci a plazi. 

Modeláři v tělocvičně
Výstava železničních modelů pořádaná Klu-
bem železničních modelářů MOLDAVÁČEK 

se koná v tělocvičně Domu dětí a mládeže 
v Dolnonádražní ulici v sobotu od 10.00 do 
17.00 hodin a v neděli od 9.00 do 17.00 hodin.

Program v kostele
Mše svatá se v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie koná v sobotu v 16.00 hodin. Při této 
mši bude provedena Missa C major J. J. Ryby. 
V neděli začne slavnostní bohoslužba v 10.00 
hodin, při ní zazní Missa brevis Sancti Joannis 
de Deo F. J. Haydna. Zpívá Smíšený pěvecký 
sbor P. Cypriána Lelka z Dolního Benešova za 
doprovodu orchestru členů filharmonie, žáků 
Janáčkovy konzervatoře Ostrava a ZUŠ Hlu-
čín. Dirigent MgA. Jonáš Harman. 

Tichá adorace a Svátostné požehnání pro 
všechny účastníky poutě proběhne v neděli, 
ve 14.00 hodin. V rámci Českého varhanní-
ho festivalu se uskuteční v sobotu od 13.00 
hodin varhanní koncert. Vystoupí varhaník 
Adam Viktora spolu se sopranistkou Gabrie-
lou Eibelovou.          (PI)

Projekt je podporován Ústeckým krajem.



DNEŠNÍ ČTYŘICÁTNÍCI Z MOSTECKA SI MOŽNÁ NA TEN ZÁMEK VZPOMENOU. JEZDILI 
TAM TOTIŽ DO ŠKOLY V PŘÍRODĚ. JAK UŽ TO V POVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 
BÝVALO, NOVOGOTICKÝ ZÁMEČEK V CHYŠI NA KARLOVARSKU SLOUŽIL KDEJAKÝM 
ÚČELŮM A TŘICET LET OPUŠTĚNÝ CHÁTRAL. DNES JE OPĚT CHLOUBOU MĚSTEČKA, 
VAŘÍ SE TU PIVO A PROVÁDÍ TURISTÉ. ZNOVUVZKŘÍŠENÍ TÉMĚŘ ZNIČENÉ PAMÁTKY 
MAJÍ „NA SVĚDOMÍ“ MANŽELÉ LAŽANŠTÍ, NEPŘÍMÍ POTOMKOVÉ POSLEDNÍHO 
MAJITELE ZÁMKU.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: PAVEL MATĚJKA

Zámek, kam jste jezdili 
do školy v přírodě

Příběh je to trochu pohádkový, jak to ostatně 
u zámků bývá. V pětačtyřicátém zámek opou-
ští jeho poslední majitel Prokop IV. Lažanský 
a o padesát let později ho kupují manželé 
Lažanští z Děčína, aby ho zachránili. Trochu 
opomíjený, ale zajímavými památkami a krás-
nou přírodou naplněný kraj na Žluticku a Ma-
nětínsku tak získal novou turistickou atrakci. 
Po letech oprav je totiž zámek přístupný ve-
řejnosti, stejně jako devítihektarový zámecký 
park a dokonce tu staro-noví majitelé obnovili 
pivovar. 

Nejstarší zprávy o tvrzi v Chyši pocházejí z 12. 
století. Na stavbě hradu a pozdějšího zámku 
a jeho četných přestavbách se podílely rodiny 
z Gutštejna, z Lobkovic nebo Michnovi. Roku 
1766 do Chyše přichází rod Lažanských, za 
kterých získal svou nynější podobu roman-
tického sídla ve stylu tudorovské novogotiky. 
Tomuto rodu patřil zámek až do konce druhé 
světové války, kdy byl podle Benešových de-
kretů zabaven, a poslední majitel emigroval. 
V zámku se pak vystřídali lesníci, studenti ze-
mědělské školy a nakonec děti z Mostecka. 
Zámek totiž připadl ONV v Mostě, který zde 
provozoval školu v přírodě. Zkáza začala ve 
chvíli, kdy národní výbor v roce 1976 zámek 
vyklidil a chystal se na jeho opravu. Ono 
„chystání“ trvalo až do revoluce, kdy za po-
divných okolností připadl soukromé firmě. 
Ani ta z něj ale plánovaný luxusní hotel nevy-
budovala. Záchrana přišla až s potomky staré-
ho rodu – v roce 1996 koupili zámek manželé 
Lažanští z Děčína a konečně začala obnova 
areálu. Dlužno dodat, že soukromým majite-
lům pomáhal při rekonstrukci i stát.

Dnes si můžete v zámku prohlédnout zre-
konstruované interiéry, vybavené převážně 

barokním nábytkem, včetně sálu s nástropní 
malbou od Petra Brandla. Část expozice je 
věnována významnému hostu Lažanských – 
spisovateli Karlu Čapkovi, který zde pobýval 
v roce 1917 a inspiroval se k napsání několik 
děl. „Již na jaře roku 1919 píše povídku Na 
zámku, kde nechává zaznít postavám, které 
zde poznal. Ve věci Makropulos doznívá sta-
rá pověst Lažanských. V roce 1923 píše slavný 
protiválečný román Krakatit. Zde ožívá starý 
hrabě, boxer Egon, komorník Paul (komorník 
Adolf), zámek obrostlý břečťanem, ale přede-
vším ožívá tragedie kraje z 25. května roku 
1917 – výbuch muničního skladu v Bolevci 
u Plzně, jehož ozvěna dolehla až k Chyším,“ 
vysvětluje Vladimír Lažanský.

Při prohlídce Chyše nevynechejte ani zá-
mecký park, jehož základ byl položen v 19. 
století a který byl v minulých letech revitali-
zován. Z 19. století pochází také zámecký pi-
vovar, ovšem pivo se prý v Chyši vaří už od 
roku 1580. Pod názvem Prokop jeho výrobu 

Lažanští obnovili po 74 letech a ochutnat ho 
můžete ve zdejším historickém restaurantu. 
A ještě jednu zajímavou pozvánku tu můžete 
získat. Jestliže vás historie rodu Lažanských 
zaujala, můžete se rozjet na další hrad, který 
jejich potomkům patří – a sice hrad Cawdor 
ve Skotsku, kam Shakespeare zasadil děj své-
ho Macbetha.
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OSMNÁCTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE VESNICE ROKU V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA JIŽ MÁ 
SVÉ FINALISTY, KTEŘÍ POSTUPUJÍ DO CELOSTÁTNÍHO KOLA. V LETOŠNÍM ROCE BYLO 
V RÁMCI KRAJSKÝCH KOL HODNOCENO CELKEM 278 OBCÍ. ÚSTECKÝ KRAJ BUDOU 
ZASTUPOVAT KOŠTICE NA LOUNSKU A LIBERECKÝ STUDENEC NA SEMILSKU. 
LETOŠNÍ VESNICI ROKU BUDEME ZNÁT V ZÁŘÍ.

TEXT: JANA JABŮRKOVÁ
FOTO: PAVEL MATĚJKA
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Vesnice roku: 

Třináct obcí jde do finále

Se začátkem léta bylo ukončeno hodnoce-
ní krajských kol. Všechny oceněné obce si 
převezmou své ceny z rukou zástupců vyhla-
šovatelů soutěže na jednotlivých krajských 
slavnostních vyhlášení, která probíhají během 
července a srpna. 

Obce oceněné v krajském kole získávají pří-
slib dotace v rámci podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tisíc 
Kč za Modrou, Bílou nebo Oranžovou stuhu 
a jeden milion Kč za Zlatou stuhu. Vítěz ce-
lostátního kola získá příslib dotace v celkové 
výši dva miliony korun.

Obce jsou hodnoceny v následujících ob-
lastech: koncepční dokumenty, společenský 
život, aktivity občanů, podnikání, péče o sta-
vební fond a obraz vesnice, občanská vyba-
venost, inženýrské sítě a úspory energií, péče 
o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň 
v obci, péče o krajinu, připravované záměry 
a informační technologie obce. 

Obce, které získaly ocenění Zlatá stuha (za 
vítězství v krajském kole) postupují do celo-
státního kola, které se uskuteční v termínu od 
2. do 8. září 2012. Výsledky celostátního kola 
a nositele titulu Vesnice roku 2012 vyhlásí mi-
nistr pro místní rozvoj dne 15. září v Luhačovi-
cích v rámci konání Mezinárodního dětského 
folklorního festivalu Písní a tancem.

NÁZEV KRAJE ZLATÁ STUHA ZA VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE

Jihočeský Obec Řepice (okres Strakonice)

Jihomoravský Obec Tvarožná Lhota (okres Hodonín)

Karlovarský Obec Křižovatka (okres Cheb)

Královéhradecký Obec Vrbice (okres Rychnov n. Kněžnou)

Liberecký Obec Studenec (okres Semily)

Moravskoslezský Obec Řepiště (okres Frýdek-Místek)

Olomoucký Obec Radslavice (okres Přerov)

Pardubický Obec České Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí)

Plzeňský Město Strážov (okres Klatovy)

Středočeský Obec Kamýk nad Vltavou (okres Příbram)

Ústecký Obec Koštice (okres Louny)

Vysočina Obec Křižánky (okres Žďár nad Sázavou)

Zlínský Obec Žlutava (okres Zlín)
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Ani Ústecký kraj nezůstal pozadu. Do projek-
tu se zapojil Zámek Děčín, kde je tajemným 
průvodcem Zikmund z Vartenberka alias Čer-
ný rytíř. Těžko byste v dějinách zámku našli 
tak lstivého a vypočítavého pána, jakým byl 
Zikmund. V dobách husitských válek dokázal 
obratně převlékat svůj plášť a díky tomu na-
shromáždil nevídané jmění. Však mottem pro-
hlídky je „Kdo s čím zachází, tím také schází“. 
A jak že to Zikmund nakonec skončil? To se 
dozvíte během prohlídky s tajemnou posta-
vou, po zámku vás provede sám Černý rytíř.

Jak to vlastně celé v Děčíně funguje? Na to 
jsme se zeptali krajského radního pro cestov-
ní ruch Radka Vonky, který prohlídku na vlast-
ní kůži se svými dětmi absolvoval: „U brány 
děčínského zámku před nás předstoupila 
postava z minulosti zámku, sám Černý rytíř 
Zikmund z Vartenberka. Moji synové si hned 
na začátku se zaujetím prohlíželi jeho velmi 
atraktivní kostým. Prošli jsme zámek asi hodi-
novou rodinnou hrou, při níž jsme řešili histo-
rickou záhadu. Více ze hry však čtenářům ne-
budu prozrazovat,“ vysvětluje Radek Vonka 

a dodává: „Určitě si dovedete představit, jak 
asi děti ve věku kolem deseti let zajímá his-
torie. Ale sám jsem si ověřil při prohlídce, že 
fakta a životní příběh historické postavy jsou 
dávkovány velmi poutavě a synové si z pro-
hlídky něco odnesli.“

Za netradičním průvodcem se můžete vydat 
kromě Zámku Děčín na další zámky a získat 
tak přístup ke třinácté komnatě. „Na začát-
ku jsme potřebovali herní cestovatelský pas, 
který jsme obdrželi na děčínském zámku jako 
prvním objektu s tajemnou postavou, který 
jsme navštívili. Se vstupenkou jsme pak do-
stali ještě hrací kartu, jejíž tajenku jsme luštili 
během prohlídky s Černým rytířem. Po jejím 
vyluštění jsme obdrželi jeden klíč,“ popisu-
je dále systém hry Radek Vonka, „protože 
oba synové jsou hrou nadšení, budeme dále 
pokračovat na další památky za hranice Ús-
teckého kraje. Musíme navštívit minimálně 
7 z 10 nabízených památek, abychom vyluštili 
potřebných 7 klíčů. Pak, když 7 klíčů získáme, 
si budeme moci vybrat, jakou z deseti tajem-
ných 13. komnat navštívíme.“

Na památkách po celé České republice vás 
čekají tito tajuplní průvodci: V klášteře Brou-
mov je to známý loupežnický synek Lotran-
do, na Grabštějně svatá Barbora, na Karlově 
Koruně vás přivítá hrabě šprýmař Oktavián 
Kinský, na Kačině hraběcí duch Rudla, na 
Kosti kat Heřman se svou sekerou, na zámku 
Kozel vyskočí skřet Radouš, na Loučni uvidíte 
Bílou paní, ve Slatiňanech vás provede slavná 
žokejka Lata Brandisová, v Ostravě na Slez-
skoostravském hradu lotr Jáchym Zahozenec 
a na zmíněném Zámku Děčín jeho pán Zik-
mund z Vartenberka.

Nejblíže Ústeckému kraji jsou památky hrad 
Grabštejn a Kost, zámek Loučeň a Kozel. To 
společně se Zámkem Děčín znamená 5 klíčů. 
Kam pojedete za svým 6. a 7. klíčem, záleží 
jen na vás. Tajemná komnata je stále zavřená, 
zatím.

Termíny tajemných prohlídek, seznam za-
pojených památek, přesná pravidla hry 
i další zajímavosti o projektu najdete na 
www.otevrte13komnatu.cz.



7 klíčů otevře 
13. komnatu

V LETOŠNÍM ROCE BYL ZAHÁJEN PROJEKT „OTEVŘTE 13. KOMNATU – ODHALTE TAJEMSTVÍ 
ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ“. JEHO HLAVNÍMI ATRIBUTY JSOU TAJEMNO A ZÁŽITEK Z NÁVŠTĚVY 
PAMÁTKY PRO VŠECH PĚT SMYSLŮ. DESET HISTORICKÝCH OBJEKTŮ NAPŘÍČ ČESKOU REPUBLIKOU 
JE O KROK NAPŘED A ZAHÁJILO REVOLUCI PROTI TRADIČNÍMU POJETÍ PROHLÍDEK. ZAPOJILY 
KOSTÝMOVANÉ PRŮVODCE, RÉBUSY A INTERAKTIVNÍ HRU, KTERÁ VŠECHNY ZAPOJENÉ PAMÁTKY 
SPOJUJE NA DÁLKU A LÁKÁ DOSUD NEODHALENÝM TAJEMSTVÍM. 

TEXT: MGR. PETRA LUDWIGOVÁ
FOTO: ARCHÍV KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE
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Hledá se nejhezčí 
stromořadí!
KRAJINA BEZ ALEJÍ BY BYLA 
JAKO OBRAZ BEZ RÁMU. ČES-
KOU A MORAVSKOU KRAJINU 
UTVÁŘEJÍ ALEJE PO STALETÍ. 
V POSLEDNÍCH DESÍTKÁCH LET 
JSME SVĚDKY KÁCENÍ STROMŮ 
ROSTOUCÍCH NA OKRAJÍCH 
SILNIC I PODÉL BŘEHŮ ŘEK. 
ALEJE RYCHLE MIZÍ. PODAŘÍ SE 
NÁM JE ZACHOVAT PRO PO-
TĚŠENÍ PŘÍŠTÍCH GENERACÍ? 
PROJÍŽDÍTE NA SVÝCH LET-
NÍCH CESTÁCH KRAJINOU BEZ 
ZÁJMU SE ZRAKEM ZAHLE-
DĚNÝM DO SEBE, ANEBO SE 
RÁDI NECHÁTE POTĚŠIT NĚČÍM 
ZAJÍMAVÝM A KRÁSNÝM, TŘEBA 
NÁDHERNOU ALEJÍ? PATŘÍTE-
-LI K LIDEM, KTEŘÍ NECHÁVA-
JÍ OČI OTEVŘENÉ, POMOZTE 

NAJÍT ALEJ ROKU 2012!

TEXT: VRATISLAV VOZNÍK
FOTO: NOVODVORSKÁ LIPOVÁ ALEJ Z VAVŘINCE 
V MORAVSKÉM KRASU – VÍTĚZ LOŇSKÉHO 
ROČNÍKU. AUTORKA KATEŘINA ŽIDŮ.

Po nejkrásnější aleji s nejsilnějším pří-
během budou opět pátrat profesionální 
i amatérští fotografové po celém Česku. 
Sdružení Arnika totiž zahajuje Alej roku 
2012, druhý ročník úspěšné ankety. Nomi-
novat svou oblíbenou alej nebo fotogenický 
úlovek z dovolené mohou lidé až do konce 
září. Dalších šest týdnů pak budou lidé na 
webu Arniky moci dát hlas stromořadí, kte-
ré je nejvíce osloví. V loňském roce si hod-
notné ceny odnesli hned dva fotografové 
a letos jsou ceny připraveny pro autory tří 
nejpodařenějších fotek a odměna pro toho, 
kdo nominuje absolutní vítězku mezi aleje-
mi, kterou vybere odborná porota. 

„Lidé odpradávna sázejí aleje proto, aby 
byly jejich cesty příjemné a pohodové, 
aby mohli uniknout třeba ostrému slunci. 
I dnes mají stromořadí celou řadu nezastu-
pitelných funkcí v krajině i v přírodě. Věřím, 
že naše anketa přispěje k tomu, aby aleje 
získaly zpět své právoplatné místo v  kra-

jině našeho domova i mysli,“ říká Martin 
Skalský, který vede kampaň Zachraňme 
stromy.

„Aleje k naší krajině patří, ať jsou památné 
a chráněné, nebo skoro neznámé. Jsou nej-
výraznějším přínosem stromů k jejímu for-
mování: člení ji, ale i brání, když se staví do 
cesty větru. Dávají pocestným stín, pomá-
hají najít směr. Nutí k obdivu i ty, kteří jinak 
půvab přírody příliš nevidí. Aby tomu tak 
bylo, je třeba se o aleje starat. Včas a ro-
zumně. Pravidelně kontrolované stromy 
nebudou ohrožovat, stromy odborně a zod-
povědně ošetřené potěší,“ říká PhDr. Marie 
Hrušková, autorka knih o alejích v Česku.

Do soutěžní ankety mohou lidé přihlásit 
„svou“ alej prostřednictvím webových strá-
nek www.alejroku.cz. Každý může zaslat 
1-3 fotografie (nejlépe ve formátu JPEG), 
ke kterým připojí stručný popis a důvod, 
proč si alej zaslouží pozornost. Na autory 

oceněných fotografií čekají hodnotné ceny, 
například dárkové poukazy od Centra Fo-
toŠkoda, knižní tituly o stromech od spi-
sovatelky Marie Hruškové z nakladatelství 
Mladá fronta nebo publikace Arniky o stro-
mech. 

V loňském ročníku ankety Alej roku 2011 
bylo nominováno 53 alejí z celé republiky. 
Vítězná  Novodvorskou alej z Moravského 
krasu získala v internetovém hlasování sko-
ro 1800 hlasů, z téměř 5300. Arnika sleduje 
ohrožení alejí již několik let. Iniciovala vznik 
petice „Zachraňme stromy“ požadující lepší 
zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině 
i ve městech. Petici podpořilo více než 30 
tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit 
novelu zákona a zrušit výjimku, která umož-
ňovala silničářům kácet stromy u silnic bez 
povolení. Arnika také vytvořila první celo-
státní statistiku a upozornila, že během po-
sledních několika let od silnic v České repub-
lice zmizelo více než 100 tisíc stromů.



Dobrovolníci,
hledáme právě vás!

Oblastní charita Most, hledá dobrovolníky pro

různorodé sociální služby v Ústeckém kraji. Našimi 

klienty jsou například děti ze sociálně slabých rodin, 

vážně nemocní, senioři, či lidé bez domova. 

Více informací o konkrétních službách v Mostě, Litvínově, Chomutově, 

Oseku, Duchcově, Náhlově, Zákupech a Tanvaldu naleznete na

www.charitamost.cz. Vaše dotazy rádi zodpovíme na

e-mailu: charita@charitamost.cz nebo

na Tel.: + 420 775 563 933.

Rádi přivítáme nové dobrovolníky, přijďte se zapojit a pomoci!
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Památková
lapálie II.
aneb Veřejný zájem a památková péče

OPRAVIL STŘECHU NA KUL-

TURNÍ PAMÁTCE, PROTOŽE 

HROZILO, ŽE SE NA NĚKOHO 

ZŘÍTÍ. DOSTAL POKUTU 150 

TISÍC. VYMĚNIL SI NA SVÉM 

DOMĚ STARÉ A DOŽILÉ OKNO, 

OBVINILI HO Z PŘESTUPKU 

A DALI POKUTU 30 TISÍC. NA 

DVORKU SI UDĚLALA ZAHRÁD-

KU BEZ ARCHEOLOGICKÉ-

HO PRŮZKUMU, SKONČILA 

U SOUDU. VYSTAVILA SI VE 

VÝKLADNÍ SKŘÍNI SVÉHO 

OBCHŮDKU STAROŽITNÉ 

POLYCHROMOVANÉ SOŠKY 

V JEJÍM MAJETKU, BYLA OBVI-

NĚNA Z POKUSU O NELEGÁL-

NÍ PRODEJ A VÝVOZ KULTUR-

NÍ PAMÁTKY – POKUTA 300 

TISÍC. POLOŽIL ETERNITOVOU 

KRYTINU NAKOSO, NAMÍSTO 

PODÉLNĚ – DALI MU POKUTU 

50 TISÍC. DAL SI NA STŘECHU 

BOBROVKU BETONOVOU 

– OBVINĚN, POKUTOVÁN 

A KRYTINU MUSÍ VYMĚNIT 

ZA BOBROVKU PÁLENOU. VE 

VÝČTU NELOGICKÝCH A PRO-

TICHŮDNÝCH ROZHODNUTÍ 

ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE 

BYCHOM MOHLI POKRAČO-

VAT AŽ DO ÚMORU A POČET 

STRAN TOHOTO ČASOPISU BY 

NESTAČIL.

TEXT A FOTO: LUBOMÍR ŠLAPKA

Válka kultury
Více jak 40 tisíc nemovitých kulturních pamá-

tek v ČR sebou nese různé příběhy. Bohužel, 

mnozí vlastníci nemovitých i movitých kultur-

ních památek, mají se správou svého majet-

ku značné potíže, neboť na jejich vlastnictví 

„koexistuje“ zvláštní druh, obecně nazývaný 

památkáři. Oblast památkové péče je státem 

ve státě, jejíž činnost se dotýká nejen samot-

ných majitelů kulturních památek, ale i všech 

dalších osob, žijících v památkově chráněných 

zónách. Zdánlivě okrajové téma, které se může 

zdát nedůležité, má však hlubokou a občas 

i hodně temnou podstatu. Ta spočívá v selhá-



vání či zneužívání systému ochrany památek. 

A také v nadužívání úřední moci. Dochází 

k ohýbání zákonů a účelovým výkladům. Část 

památkářů, vesměs neuplatnitelných v jiných 

oborech na trhu práce, si z památkové ochra-

ny udělala svůj vlastní, privátní prostor pro boj 

s vlastníky kulturních památek i dalšími dotče-

nými osobami. Zcela nekulturním způsobem 

dochází na území ČR každý den k drobným 

i větším bitvám mezi dvěma zájmy. Zájmem na 

ochranu památek a zájmem vlastnickým. V šir-

ších souvislostech, nadneseně řečeno, se pak 

odehrává vleklá zákopová válka, která ubližuje 

oběma stranám a zejména pak samotným pa-

mátkám.

Orgán s průkazkou
Vzhledem ke složitosti českého práva, kdy 

do jistě dobře míněného zákona na ochranu 

památek č. 20/1987 Sb., zasahuje stavební zá-

kon, správní řád a mnoho dalších souvisejících 

předpisů a vyhlášek, je velmi obtížné prosazo-

vat vlastnický zájem. Ohrožována jsou dokon-

ce práva zaručená Listinou základních práv 

a svobod. Zákonodárce dal totiž památkářům 

do vínku velmi citlivý právní argument – ve-

řejný resp. obecný zájem. Veřejný zájem však 

není v samotném zákoně na ochranu kultur-

ních památek natolik jasně definován, aby ne-

mohl být zneužit. Ostatně jako u dalších norem. 

Stačí, když do vašeho památkově chráněného 

objektu přijde člověk s průkazkou orgánu 

památkové péče, a začnou se dít takové věci, 

o kterých se vám ani nesnilo. V tu chvíli jsou 

vaše legitimní zájmy a očekávání mimo rámec 

chápání tohoto úředníka.

Účel světí prostředky?
V § 1 Zákona o státní památkové péči se píše: 

Účelem zákona je vytvořit všestranné podmín-

ky pro další prohlubování politickoorganizátor-

ské a kulturně výchovné funkce státu při péči 

o kulturní památky, o jejich zachování, zpří-

stupňování a vhodné využívání, aby se podílely 

na rozvoji kultury, umění, vědy a vzdělávání, 

formování tradic a vlastenectví, na estetické 

výchově pracujících a tím přispívaly k dalšímu 

rozvoji společnosti.

Kulturně výchovná funkce státu je částečně 

deformována už tím, že stát sám není schopen 

zajistit řádnou péči o vlastní kulturní památ-

ky. Protože nemá ani dostatek finančních pro-

středků, ani kvalifikovanou personální základ-

nu. Vždyť torza kdysi nádherných památek 

můžeme spatřit prakticky všude kolem nás, 

obzvlášť smutný je pohled na památky v se-

veročeském kraji, ve kterém má sice sídlo po-

bočka Národního památkového ústavu v Ústí 

nad Labem, ale vidět jeho činnost ve veřejném 

prostoru příliš není. Minimální publikování 

v médiích. Webové stránky NPÚ jsou stejně 

zoufalé, neaktualizované, jako celkový přístup 

k vlastníkům nemovitých kulturních památek. 

Zato činnost tzv. odborných garantů, pracov-

níků NPÚ, pociťují někteří vlastníci kulturních 

památek v Ústeckém kraji poměrně intenzivně, 

a v tom je ten zakopaný pes. Pokud se zašti-

ťují veřejným zájmem na straně jedné a přitom 

nejsou schopni zajistit příslušné právní jistoty, 

ani v rámci prevence poškozování nemovitých 

kulturních památek, ani v rámci jejich obnovy, 

podpory a péče, na straně druhé, je nadužívání 

restrikce výsměchem jak daňovým poplatní-

kům, tak zákonu samotnému.

Podřízenost 
Zákon na ochranu památek umožňuje nadřazo-

vat některé úkony stavebnímu zákonu. K čemu 

pak dochází? Například vlastnosti stavby musí 

splňovat novodobá kritéria - ekonomická, eko-

logická, požárně bezpečnostní a další. Jenom-

že, chcete-li si zvýšit například energetickou 

užitnost památkově chráněného obydlí nebo 

nemovitosti v památkové zóně, nesmíte použít 

materiál novodobý, ale pouze původní. Člo-

věk by taková omezení pochopil u dominanty 

hradu, zámku, v průčelí orientovaném na ná-

městí či do ulice, ale u řadového domu s okny 

do dvora? Stavební úřad však musí respekto-

vat závazné stanovisko památkové péče. To 

znamená, že vám nemůže vydat jiné povolení 

než takové, které je podmíněno stanoviskem 

památkářů, a ti budou trvat na původních ma-

teriálech. Odvolat se sice můžete, ale až poté, 

co vydá stavební úřad rozhodnutí či povolení. 

Celý proces je zdlouhavý a značně rizikový 

v očekávaném výsledku. Musíte se vypořádat 

hned se třemi úřady: Úřadem památkové péče, 

Národním památkovým ústavem a stavebním 

úřadem. Přesto, že jste to tak nechtěli, při há-

jení svých zájmů, musíte na vlastní náklady po-

dávat odvolání, často i kontaktovat advokátní 

kancelář a měnit projekty i své plány. Peníze, 

peníze, peníze! Jakoby za trest, musíte zapome-

nout na plnohodnotné bydlení, prakticky vše je 

problém. Na život v památkové zóně potřebu-

jete závazné stanovisko, které zcela postrádá 

smysl pro vyvážené omezování vašeho práva. 

Stavební úřady vychází vesměs stavebníkům 

vstříc. Ochotně poradí, vysvětlí. Kdežto památ-

kové orgány, alespoň v některých konkrétních 

případech, zcela naopak. Redakce má důkaz 

o tom, jak „památkářka“ NPÚ v Ústí nad Labem 

podmiňuje v závazném stanovisku, jaké kličky 

do oken v obýváku si majitel nemovitosti může 

namontovat, či určuje, jaké povrchové složení 

lze použít na vyspravení dvorku. Takové ome-

zování, podmiňování a dehonestování vlastnic-

kých práv, je potřeba důrazně odmítat.

Vlastnické právo?
Extrémní zátěž pro osoby, které žijí v památ-

kově chráněných zónách, anebo které vlastní 

památkově chráněný objekt, se promítá do ce-

lého okruhu činností. Už jenom podání žádosti 

o závazné stanovisko je časovou a i finanční 

zátěží. Po e-mailu orgány památkové péče 

komunikovat nechtějí. Proč také že? Oni jsou 

placeni státem. Občane, ty se zařiď, jak chceš. 

Žádostí o závazné stanovisko vaše strastiplná 

pouť nekončí. Začíná! Žádost totiž odešle pří-

slušný městský odbor památkové péče k po-

souzení Národnímu památkovému ústavu, ten 

je v každém krajském městě. Národní památ-

kový ústav vydá odborné stanovisko, které po-

šle zpět orgánům památkové péče příslušného 

městského úřadu, u kterého jste žádost podali. 

Následně je stanovisko zpracováno a zasláno 

na příslušný stavební úřad, teprve ten vydá 

Rozhodnutí, kterým vám povolí stavbu, ob-

novu, opravu či rekonstrukci. Rozhodnutí je 

však podmíněno právě závazným stanoviskem 

památkové péče, resp. odborným vyjádřením 

Národního památkového ústavu. Takže pokud 

chcete oklepat rozpadlou omítku na svém 

domě, než obdržíte příslušný výrok, uplyne až 

90 dní. Zdá se vám to nenormální? Čas je veliči-

na, která památky poškozuje nejvíce, a památ-

káři mají času hodně. 

Čas jsou peníze
Vlastníci musí také počítat s tím, že k téměř 

každé žádosti o obnovu kulturní památky se 

koná tzv. místní šetření. Orgány rády chodí do 

terénu ve své pracovní době, na čas vlastníků 

ohled neberou. Při samotné obnově či opra-

vě pak musí občan snášet návštěvy na místě 

oprav. Orgány rády vyžadují projekty a prů-

zkumy a podrobný popis zamýšlené činnosti 

i materiálů - to je další výdaj. Vyžadují odběr 

kontrolních vzorků omítkové směsi anebo ba-

revného pigmentu. Pokud občan chce mít tře-

ba historickou a v minulosti často používanou 

modrou fasádu, má problém, protože taková 

modrá, která zdobila měšťanské domy např. 

v 19 století, se v ČR nevyrábí a tak je doslova 

přinucen mít třeba okrovou.

Památkové péči i památkám samotným se bu-

deme věnovat i v následujících číslech časopisu 

Pohledy AMB. Vaše náměty a připomínky mů-

žete adresovat na slapota.lubomir@seznam.cz.
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Manufaktura snů: 

VIDĚT – DĚLAT – ŽASNOUT. TŘI KONCEPTY, TŘI PATRA SNĚNÍ NABÍZÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM MUZEUM 
V HISTORICKÉM CENTRU SASKÉHO MĚSTA ANNABERG-BUCHHOLZ. PŘEDSTAVUJE JEDNU 
Z NEJVĚTŠÍCH SOUKROMÝCH SBÍREK LIDOVÉHO ŘEZBÁŘSKÉHO UMĚNÍ NA SVĚTĚ. SHROMÁŽILA JI 
ŠVÝCARSKÁ SBĚRATELKA ERIKA POHL-STRÖHEROVÁ, JEJÍŽ RODINA POCHÁZELA Z KRUŠNOHOŘÍ. 
NAKONEC JI VĚNOVALA ZPĚT DO RODNÉHO KRAJE A V ROCE 2010 BYLA MANUFAKTUR DER 
TRÄUME NEBO-LI MANUFAKTURA SNŮ OTEVŘENA.

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Manufaktura snů není jen běžným muzeem 
dřevěných figurek. Je to místo plné zážitků, 
snění a her. Tři patra budovy na pěší zóně 
v centru Annaberg-Buchholz zaujmou dospě-
lé i děti. Dospělí se dozví spoustu zajímavostí 
o bohaté minulosti krušnohorského řezbář-
ského umění, o zdejších pohádkách a po-
věstech i o slavné hornické tradici Krušných 
hor. Děti jistě zaujme možnost řadu exponátů 
ovládat a uvést jejich důmyslné mechanismy 
do chodu. Skvělým zážitkem je třeba spuštění 
provozu lunaparku nebo atmosféra ztemnělé-
ho vánočního kostela, z jehož stropů se snáší 
létající andělé. V prostředním patře můžete 
usednou u netradičních „televizních“ obra-
zovek a vyslechnout příběhy a pohádky. His-
torické exponáty jsou doprovázeny krátkými 
filmy nebo vysvětlujícím komentářem. Přepí-
nat přitom můžete z němčiny do angličtiny 
a češtiny.

V muzeu je vystaveno asi tisíc exponátů z prů-
běhu čtyř století. Uvidíte typické krušnohorské 
postavičky louskáčků, kouřících panáčků, an-
dělů a horníků, velké množství hraček a zví-
řátek všech druhů a velikostí i sbírku lustrů 
a nechybí samozřejmě ani betlémy. Od dětství 
tyto krušnohorské výrobky sbírala Dr. Erika 
Pohl-Ströherová, vnučka zakladatelů známé 
kosmetické firmy Wella. Rodina Ströher totiž 
z Krušnohoří pocházela, a tak si paní Erika do 
sbírky přenesla své sny o dětství. Dnes je pře-
dává dalším prostřednictví Manufaktury snů.

Muzeum najdete na pěší zóně v ulici Buchhol-
zer Str., která je oblíbenou nákupní zónou, jen 
pár kroků od hlavního náměstí (Markt). Přímo 
v budově muzea je cukrárna s letní terasou, 
obchůdek se suvenýry a informační kance-
lář, kde můžete získat řadu brožurek a letáků 
s tipy na výlety po okolí v češtině.

PRAAKTICKÉ RAADY
Otevírací ddoba:
denně od 10.00 do 18.00 hodin (24.12. 
a 31.12. do 14.00 hodin, technické zavírací 
dny na webu)

Vstuppné: 
dospělí 7 EUR, děti 4 EUR, do 6 let zdarma

Na ceestu:
Pro cestu doporučujeme hraniční přechody 
Hora Svatého Šebestiána (cca 25 km) nebo 
Vejprty (cca 10 km). Parkovat je možné 

v podzemní garáži pod náměstím nebo 
v parkovacím domě Altstadt na okraji centra 
u silnice B101.

Před cestoou:
Na webu www.manufaktur-der-traeume.de 
najdete informace v češtině, stejně jako na 
městském webu www.annaberg-buchholz.
de, kde si můžete stáhnout malého průvod-
ce městem a zjistit otevírací doby dalších 
muzeí.

Samotné město Annaberg-Buchholz leží na 
prudkých svazích – ostatně v muzeu se u jed-
né z mluvících pohádkových skříněk dozvíte, 
proč mají místní kvůli tomu jednu nohu kratší. 
Město Annaberg-Buchholz toho nabízí ná-
vštěvníkům víc než mohou při jednodenním 
výletu zvládnout. V údolí říčky Sehma poblíž 
centra (a parkovacího domu Altstadt) najde-
te technické muzeum Frohnauer Hammer, 
původně obilní mlýn z 15. století, kde je do-
dnes v provozu funkční hamr. Expozice zde 
doplňují také ukázky paličkování a výstava 
lidového umění. Hornickou minulost připo-
míná Krušnohorské muzeum s ukázkovou 
stříbrnou štolou (u kostela svaté Anny nad ná-
městím), ve městě je dále muzeum matemati-
ka Adama Riese. Za výlet stojí i vrch Pöhlberg 
s nádherným výhledem nejen na město, ale 
i široké okolí, s výletní restaurací a turistickými 
stezkami.



ŘEKNI MI, ČÍM JEZDÍŠ, A JÁ TI POVÍM, CO JSI ZAČ! OPROTI TÉ PŮVODNÍ – ANGLICKÉ 
VERZI – S LITERATUROU, JE TO TROCHU POVRCHNÍ HODNOCENÍ, ŽE? ALE – RUKU 
NA SRDCE – KOLIKRÁT DENNĚ SAMI SKLOUZNETE K JEDNODUCHÝM, OBVYKLE 
ODSUZUJÍCÍM ZÁVĚRŮM PO JEDNOM LETMÉM POHLEDU.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

ZE ŽIVOTA | FEJETON| 33

Mrknu a vidím!

Prodavačka, která sotva odpoví na pozdrav 
a nejraději by říkala „nemáme“, je hned 
v šuplíku „Protivná“. A přitom zas dostala od-
polední, ačkoliv nemá kdo vyzvednout dítě ze 
školky, z té minulé krádeže v supermarketu jí 
strhli z platu tři stovky, alimenty přišly napo-
sledy před pár měsíci a ona netuší, jak vysvětlí 
učitelce, že syn do školy v přírodě zas nepo-
jede.

Obtloustlá holka, co jí z kratičké sukně kou-
kají dole špeky na stehnech a nahoře barevná 
tanga, bude bez váhání „Běhna“. Kdybyste 
s ní ale zašli na kafe, zjistíte, že kluka ještě 
neměla a neví, jak na to. Vyrůstala v děcáku 
a tam se nedozvěděla zhola nic o vkusu a ele-
ganci a teď v obchodech vybírá to nejkřikla-
vější.

Chlapeček, který sebou právě praštil v ná-
kupním centru o zem a kope nohama a něco 
nesmyslného vykřikuje, je – samozřejmě 
„Spratek“. Jenže on už neví kudy kam a jak 
upozornit, že je živou myslící bytostí. Ne je-
nom zbraní, kterou používají matka a otec 
v boji proti sobě a o nějž se naoko přetahují, 
aniž by ve skutečnosti který z nich stál o to 
uřvané, vystresované dítě doopravdy.

A tak tedy není důvod, proč bych já nemoh-
la hodnotit podle aut. Velká kára – nadutec. 
Oprýskaná rachotina – socka... Neee, takhle 
primitivně to nedělám! Spousta lidí mi to to-
tiž usnadňuje. Značka, barva, obsah motoru 
není nic proti logům, samolepkám a nápisům, 
která si na auta dávají.

Když jsem to velké tmavé auto na dé jedničce 
dojela, stačilo pár pohledů a přečetla jsem si 
jeho řidiče, jako by mi dal občanku, curricu-
lum vitae a bankovní kartu dohromady. Na 
jedné straně kufru bylo stejným písmem jako 
výkon motoru napsáno „Karel“. Tedy řidič 
Kája a ještě k tomu hračička, detailista. SPZet-
ka z jižních Čech. Trochu mi to zákonodárci 
zkomplikovali – značka okresu byla přece 
jen přesnější (řidiči z Loun by mohli vyprávět, 
že?), ale dejme tomu, že Karel bydlí v Budě-
jovicích, tedy Českých. A seřazené číslovky 
jedna jako druhá byly jasným znamením, že 
tady někdo použil pilulku proti pocitům mé-
něcennosti. Kája je sice bytostně přesvědčen, 
že minimálně v Budějovicích a možná až 
v Krumlově je opravdovou osobností, není si 
ale jistý, zda si toho všimli i ostatní, tak radši 
investoval do plechové cedulky, která jeho vý-
znam potvrdila. Vpravo samolepka basketba-

listy. Dlouho jsem netušila, co může zname-
nat ta silueta potápěče na zadní kapotě, ale 
když přibyli golfisti a cyklisti, odtušila jsem, že 
půjde zřejmě o příslušenství k určité zájmové 
skupině, konkrétně sportovní. No ale, kdo ví, 
třeba jde o něco mnohem, mnohem tajem-
nějšího... 

Nepřekvapí vás proto, s jakou radostí jsem 
přivítala záměr naší vlády dát zelenou krea-
tivním espézetkám jako vystřiženým z ame-
rických cadillaců. Těšila jsem se na všechny 
ty BOSSy 001 a …. Zkazil mi to náš pan pre-
miér. Uznejte - kdo si odváží takovou značku 
přidělat na auto po tom, co před celým náro-
dem prohlásil, že on si ji nikdy nepořídí, neb 
o svém majiteli říká: „Jsem nabob, nevím co 
s penězi, vykraďte mé auto, stojí to za to!“

Vraťme se ale na dé jedničku. Chvíli jsem si 
hrála s myšlenkou zařadit se do levého dálnič-
ního pruhu a basketbalistu Karla z Českých 
Budějovic si pořádně prohlédnout. Ale zas ta-
kový bourák to asi nebyl. Plahočil se sotva sto-
padesátkou, tak jsem sešlápla plyn a ukázala 
mu na oplátku svůj plechový zadek. Schválně! 
Uhodnete, co na něm mám já?!



Co?  Kdy?  Kde?

RŮŽE OD CASANOVY
4. 8. Duchcov – 15. ročník autorské pěvecké 
soutěže neprofesionálních zpěváků inspirova-
ná slavným obyvatelem duchcovského zám-
ku – Giacomo Casanovou.

POHÁDKOVÉ SAFARI
10., 11., 17. a 18. 8. Podkrušnohorský zoopark 
Chomutov – čtyři srpnové večery je možné ve 
skanzenu Stará Ves spatřit pohádkové bytosti. 
Po prohlídce Eurosafari s volně žijícími zvířa-
ty čekají návštěvníky víly a vodník, Sněhurka 
a sedm trpaslíků, čertovský statek a mnoho 
dalšího. Začátky v 19.00 hodin.

VIVALDIANNO
18. 8. Letní amfiteátr Kyselka Bílina – Michal 
Dvořák a Jaroslav Svěcený na koncertním 
turné k nové desce Vivaldianno MMXII se 
špičkovým hudebním a audiovizuálním pro-
gramem, prolínání staré a současné hudby. 
Od 20.00 hodin.

ÚŠTĚCKÝ HISTORICKÝ JARMARK
18. 8. Město Úštěk – celodenní program 
v centru města, historické tržiště, řemeslní-
ci, kejklíři, loutkáři, dobová hudba, prohlídka 
sklepení, ohňostroj a mnoho dalšího.

LETNÍ LOUNSKÉ VÁBENÍ 
17. - 19. 8. Město Louny – závody dračích lodí, 
lampionová slavnost Oslava řeky Ohře, spor-
tovní turnaje, vystoupení kapel (Wohnout, 
Tleskač, Gipsy.cz, Abraxas), ohňostroj, ha-
ppening regionálních kapel. Probíhá u řeky 
Ohře, na Mírovém náměstí, ve Stromovce, 
areálu výstaviště.

SIRAEX
20. - 24. 8. Zámek Klášterec nad Ohří – 6. 
ročník festivalu současného tance s meziná-
rodní účastí probíhá v sala terreně – barokním 
letohrádku naproti zámku.

OSECKÉ SLAVNOSTI
18. - 19. 8. Osek – tradiční pouť s pouťovými 
atrakcemi a stánky, historické tržiště, divadla 
a vystoupení v cisterciáckém klášteře, výstava 
chovatelů drobného zvířectva, speciální histo-
rické vlaky.
 

CÍSAŘSKÝ DEN KADAŇ
24. a 25. 8. Kadaň – tradiční historická slav-
nost, kterou si Kadaň připomíná návštěvu cí-
saře Karla IV. v roce 1367, středověké tržiště 
na náměstí, vítání císaře, rytířský turnaj, večer-
ní  slavnost a ohňostroj, rytířské ležení, kejklíři 
a hudebníci. V pátek od 17.00 hodin, v sobotu 
od 10.00 hodin po celý den.

HRADOZÁMECKÁ NOC
1.9. celá ČR – prožijte noc na hradě nebo na 
zámku! Památky v netradiční době a s netra-
dičním programem – noční prohlídky,  diva-
delní představení a hudební vystoupení, kom-
ponované programy. Přehled zapojených 
památek na www.hradozameckanoc.cz.

MORAVSKÝ DEN
1. 9. Zámek Červený Hrádek – ochutnávka 
vín a vystoupení lidové hudby z Moravy, sou-
částí je Mistrovství ČR ve vaření svíčkové, 
soutěž kuchařů o nejlepší svíčkovou a soutěž 
jedlíků.

KLÁŠTERECKÉ PROMENÁDY
8. 9. Lázně Evženie Klášterec nad Ohří – 
městské slavnosti s bohatým kulturním pro-
gramem na hlavní a vedlejší scéně v areálu 
Lázní Evženie doprovází stánkový prodej 
a dětské atrakce.

LÁZEŇSKÉ DNY DUBÍ 
7. - 8. 9. Kostel Panny Marie Dubí a park před 
lázněmi Dubí – 105. výročí posvěcení koste-
la Panny Marie Dubí, koncert v kostele a od 
13.00 hodin kultrurní program v parku: Strání-
ci, Tomáš Kočko a orchestr aj.
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