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Matrixová revoluce
Také sledujete ten cvrkot? V politice, v ekonomice, ve světě. Všude se něco děje
a člověk aby měl mozek navíc, aby mohl
všechny ty informace vstřebat, roztřídit, zařadit a následně si udělat i svůj vlastní názor.
Otázkou je, zda to bude vlastní názor, i zda
jakýkoli názor ještě k něčemu užitečnému
bude. Protože síť začíná formovat a deformovat úsudek. Tu lidskou danost, tu přebírá
kyberprostor.
Hvězdopravci a přírodu milující lidé varují
roky před světelným smogem. Meteorologové a zdravotníci upozorňují na zplodiny
v ovzduší, na erupce na slunci, mající vliv
na zdraví. Ale proč nás nikdo nevaruje před
smogem daleko nebezpečnějším? Před
smogem informačním? Kapacita čehokoli
má přece své hranice, snad jen u vesmíru to
neplatí. Denně jsme konfrontováni a atakováni takovým objemem podstatných i méně
důležitých informací a dat z tisku, rádií, te-

levize, chytrých i hloupých mobilů, počítačů,
tabletů a sociálních sítí, že se lehce může
přihodit onen prastarý fyzikální jev imploze,
anebo exploze.
Internet a jeho pokrytí dovoluje prakticky
neomezený přístup k informacím a - co je
horší - i k dezinformacím obrovským skupinám lidí, národů, kontinentů. O jeho výhodách myslím není sporu, ale o jeho stinných
stránkách jako by bylo zapovězeno mluvit.
Och, jak zpátečnicky by to v této revoluční době znělo. Jenomže bez sítě, bez internetového připojení si již člověk nekoupí
už ani rohlík či pivo, protože přinejmenším
hospodský musí být on-line kvůli povinné
EET. Daňové formuláře, objednávky, recepty, jízdenky, místenky, faktury – to vše
se z papírové, hmatatelné podoby, postupem času dostává do podoby elektronické. Různé aplikace jsou schopny kontrolovat kdykoli a cokoli, co člověk udělá. Na

tyto páteřní virtuální systémy jsou napojeny
další pomocníci. V lesích jsou fotopasti, takže při romantické procházce, anebo
horské túře odskočit si za strom, začíná být
rizikem. Podnikatelé, ale i neziskový sektor,
jsou pomalu ale jistě zatahováni do registračních systémů a subsystémů. Síť pracuje jak s daty tak i s metadaty, jakousi DNA
onoho Matrixu. Celý ten „organismus“ nespí. Pracuje 24 hodin denně. Každou vteřinu
zaznamená či vypustí do virtuálního prostoru
terabajty čehokoli užitečného i zdánlivě neužitečného. Lživého i pravdivého. Zkresleného i syrově faktického. Přicházíme o své
základní a nezadatelné lidské právo – o své
soukromí. V čí prospěch?
Pravdivé, nezkreslené jaro plné nadějí všem
našim čtenářům, přeje zcela reálná redakce
Pohledů.
Lubomír Šlapka
ředitel AMB Pohledy
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SEVER NA
OBRAZOVCE

OPRÝSKANÁ ZEĎ ÚSTECKÉ CHEMIČKY, BĚŽÍCÍ PÁSY S UHLÍM, SILUETA ZÁMKU JEZEŘÍ A NEVLÍDNÉ
POČASÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH – V TAKOVÝCH OBRAZECH SE DNES DIVÁKŮM TELEVIZNÍCH
OBRAZOVEK PŘEDSTAVUJÍ SEVERNÍ ČECHY. S KAŽDÝM DALŠÍM SERIÁLEM PROCHÁZÍME TĚMI
NEJZOUFALEJŠÍMI ZÁKOUTÍMI KRAJE. PROČ SE U NÁS FILMAŘŮM TOLIK LÍBÍ? ŽIJEME OPRAVDU
V TAKOVÉM PEKLE, NEBO PROSTĚ JEN ČESKÉ FILMOVÉ PRODUKCE PODLEHLY MÓDĚ TEMNÝCH
SEVERSKÝCH KRIMINÁLEK? ROZČILUJE NÁS TAKOVÝ OBRÁZEK? NEBO PŘITAHUJE POZORNOST
INDUSTRIÁLNÍ KRÁSA A TROCHA TÉ DEKADENCE? A JAKÝ TO MÁ VLIV NA CESTOVNÍ RUCH?
RUBRIKA TRENDY NA TÉMA SERIÁLY NATÁČENÉ NA SEVEROZÁPADĚ ČECH.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: HBO EUROPE - NIKOLAS TUŠL (PUSTINA), ČESKÁ TELEVIZE / BIONAUT (SVĚT POD HLAVOU), ČESKÁ TELEVIZE - ZUZANA PACHOVÁ, PAVLA ČERNÁ (RAPL)

Seriálová smršť
„Když jsem začínal, byly filmy veselejší než
skutečnost,“ říká úvodu seriálu Bohéma jeho
vypravěč Arnošt Žák na adresu 30. let minulého století. A ač vypravěč svou větu pronáší v roce 1968, dnes by bylo možné doplnit
„... zatímco dnes je to naopak.“ Tedy – aspoň
v to coby divák doufám. Dekadentní příběh
z děčínských doků Cirkus Bukowsky, krimi severského střihu z okolí Jáchymova Rapl na ČT,

bou hlavního hrdiny navazovala na podobně
laděný příběh Cirkus Bukowsky. Rozpadlé
domy, deštivé počasí, drsná příroda, špatně
oblečení lidé, drogy, prostituce – Krušné hory
stejně drsné jako sám detektiv. S atmosférou hor i podhůří si přitom filmaři dokonale
vyhráli a rozhodně nesehrály jen roli kulis.
„Celý seriál, kromě asi deseti dnů, jsme natáčeli v Krušných horách.... Natáčení se mnou
není jednoduché. Čím víc je krušnější krajina,

v tomto žebříčku nejlepší hraný český seriál.
Vyšší hodnocení si vysloužily jen dokumenty
a Krteček.
I když se autoři umístění Pustiny na Mostecko – i pomocí česko-polské hranice – brání, už první záběry a osud vesnice, ležící na
uhlí, diváky chtě nechtě nutí hledat paralelu
v Horním Jiřetíně. Ale zřejmě byly zdejší problémy trochu málo, a tak k nim scénárista Štěpán Hulík přimíchal trable ostatních českých
a moravských periferií. „Pustina se odehrává
ve specifické lokalitě, hnědouhelném dolu
v bývalých Sudetech v severních Čechách. Exteriéry a vizuály jsou uhrančivé. To je na příběhu ryze české. Ale základní dějové linky, etická
a morální dilemata a konflikty by se mohly
odehrát v kterémkoli regionu, který se potýká
s chudobou a jehož krajina je zničena těžkým
průmyslem,“ říká k dosahu seriálu producentka Pavla Janoušková Kubečková. „Je to silný
příběh, a i když je lokální, jedná se o univerzální téma, které by se mohlo odehrávat kdekoli
na světě. Takové Bohem zapomenuté místo se
dá najít opravdu kdekoli,“ souhlasí producentka HBO Tereza Polachová.

Normalizační svět
poté bezútěšná sbírka všech problémů této
země v Pustině na HBO a na závěr Svět pod
hlavou jako ukázka toho, že reálie z 80. let se
u nás hledají poměrně snadno. A do toho se
už rýsují plány České televize na nový seriál
Most – z Mostu a o Mostu.
„V televizi to vypadá, jak když teprve lezeme
ze stromů. Ve filmech není nic pozitivního, jen
svrab, morbidní krajina a morální a materiální
úpadek Severočechů...,“ říká na adresu televizní tvorby krušnohorský patriot, manažer
reklamní agentury František Dočekal. Kritici
se vesměs shodují v tom, že takhle zřejmě
vypadají severní Čechy z pražského obýváku.
Podle Barbory Hýškové z Filmové kanceláře
Ústeckého kraje bychom si to ale neměli brát
tak osobně. „Je to spíš shoda náhod. Filmaři
většinou prostě jen hledají místo, které odpovídá jejich představám a o místě natáčení
rozhoduje spousta dalších faktorů – jak se tam
dostat, zda je tam elektřina, zda se tam vejde
catering... Jsou samozřejmě výjimky - jako byla
Pustina, úzce svázaná s krajinou, nebo připravovaný seriál o Mostě, kde je místo natáčení
jasné. Ale třeba v případě série Svět pod hlavou to mohlo být jakékoliv ‚socialistické‘ město - a vybrali si Ústí nad Labem,“ předestírá
pohled z druhé strany Hýšková.

Raplovy romantické hory
Loňskou seriálovou smršť odstartovala seversky temná kriminálka Rapl, která stylově i oso-

tím víc mě to baví,“ řekl o natáčení scénárista
a režisér Jan Pachl, který prý drsné podmínky v horách odnesl omrzlinami. Pražským filmařům ukázaly Krušné hory svou náročnější
stránku: „Troufám si říci, že život v Krušných
horách je velmi náročný, mnohdy i zlý, vše je
o měsíc posunuté dopředu. Osobně jsem si
užil sto padesát dnů zimy a akčních scén,“
vzpomínal na natáčení představitel hlavní
role Hynek Čermák. Domácí diváky takové
zobrazení Krušných hor rozdělilo, ne všichni
ale v naší anketě byli tak kritičtí. Třeba Josefu Dlouhému, majiteli horského areálu Klíny
přišlo romantické. Libuše Novotná Pokorná,
ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří,
která sama žije na horách, říká: „Záběry jsou
mnohdy velmi mrazivé či surové, ale to láká
k poznání, zda je to takové i doopravdy. A proto je poslední dobou oblíbeným fenoménem
v oblasti cestovního ruchu filmová turistika.
Pro mě osobně je to milé, že se vlna filmového
zájmu přenesla až na sever Čech.“

Fenomén Pustina
A to byl Rapl jen malou předehrou ke skutečnému obrazu zkázy a beznaděje v podobě
Pustiny, seriálu televize HBO, režírovaném
Ivanem Zachariášem a Alicí Nelis. Snad jen za
sérii Hořící keř (stejné stanice, stejného scénáristy i producentů) sklidila v Česku nějaká
televize větší potlesk od kritiků. Podle diváků
ČSFD to bylo dokonce naopak – Pustina je

Doslova filmařským hitem se stává zámek
Jezeří a jeho mysteriózní silueta na pozadí
povrchového dolu. Coby pasťák patřil k zásadním obrazovým motivům zmiňované
Pustiny, snad ze stejného místa ho nasnímal
i kameraman posledního seriálu, natáčeného
v kulisách nehostinných severních Čech – seriálu ČT Svět pod hlavou. Jakési doupě sehrál
i v seriálu Cirkus Bukowsky. A stejné popularitě se těší i okolí zámku, podivné území nikoho
na patě dolu.
„Reálie normalizačních severních Čech jsou
poskládány z lokací v celém severočeském
a středočeském regionu. Scény z nemocnice
jsou natáčené v Příbrami, policejní stanici tvůrci postavili v budově opuštěné vojenské nemocnice v Hředlích nedaleko Zdic, klub Krystal
stojí na kladenském sídlišti Sítná, normalizační
kulturák v Liberci. Ale povrchové doly od obzoru k obzoru, ty jsou poctivé severočeské,“
poznamenávají tvůrci kriminálky Svět pod
hlavou, natáčené podle britské předlohy, ale
s ryze českými reáliemi. Znalci regionu jistě
poznali i prostředí ústecké chemičky i její zeď,
která v nezměněné podobě hraje ve filmech
už minimálně čtvrt století. Podle režiséra Marka Najbrta si Svět pod hlavou rozhodně nehraje na žádnou nostalgii. A tomu odpovídá
i vykreslení severních Čech v roce 1982 jako
bezútěšného místa. „Severní Čechy za pozdní
normalizace nejsou časem, kam by se někdo
z nás chtěl nostalgicky vracet. Je to spíš vězení,
ze kterého hlavní hrdina hledá východ,“ říká
kreativní producent ČT Michal Reitler.
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Inu, možná pan primátor neviděl Čtvrtou
hvězdu...

Filmová turistika

Tady by chtěl žít každý
Vedle Jezeří láká filmaře, kteří zobrazují sociální problémy, i město Most. Takovým režisérem je třeba Bohdan Sláma, v jehož Štěstí
hrála místa natáčení významnou roli – ať už
bezútěšná sídliště, uniformní byty nebo laguny za chemičkou. Ovšem pověst města, kde
se dá skvěle točit zkáza, začala už mnohem
dříve. V době likvidace starého města si tu
podávaly dveře štáby z celé Evropy a ulice
města se proměňovaly ve válečná epicentra
druhé světové války. V kulisách bořeného
města vznikalo třeba americké válečné drama
Na západní frontě klid, Most u Remagenu,
Boj o Moskvu nebo Jatka č. 5. Ostatně i severočeská filmová mekka – Žatec – je na tom
podobně. Většina filmařů přiznává, že je do
Žatce přivádí jednak jeho univerzálnost, ale
také – zchátralost. Zkrátka zdevastované krajinky se asi hledají hůř než romantické zámky
a hluboké lesy...
Ale zpět do Mostu. Štáb České televize se
sem chystá už v létě. Tentokrát ovšem nemá
město představovat jen libovolnou panelovou
kulisu, ale samo sebe. „Tam, kde se bojí bílí
černých, hloupí chytrých, Češi Němců, muži
žen, heterosexuálové transsexuálů, Mostečáci
Litvíňáků. A všichni samoty.“ Ostatně i pracovní název seriálu je Most. Počkat si ale budeme
muset až do roku 2019.

Story ze Severky
Svůj osmidílný seriál do Mostu umístil scénárista Petr Kolečko, a tak je jasné, že romantický
příběh, který pohladí, čekat nemůžeme. Společně s producentem Michalem Reitlerem
označují nové dílko za drzý projekt. Synopse
příběhu tomu tedy odpovídá: „Luděk a Pavel
– bratři, kteří se dlouho neviděli. Luďkovi to
nevadí. Tedy rozhodně míň než to, že ho právě vyhodili z práce, má vypnutou elektřinu,

dluží peníze mlátičce Romanovi, jeho bývalá žena si vzala Němčoura a jeho syn se za
něj stydí. Luděk je prostě lůzr. A všechno má
být brzy ještě horší. U Luďka zazvoní pošťák
Ondra a pozve ho do Pošty pro tebe, kde se
oba bratři po letech opět potkají. Nejenže se
z Pavla mezitím stala Dáša, transka, ale hodlá
s Luďkem odjet domů. Do Mostu…“
„Chceme s Petrovým smyslem pro humor vyprávět o bolavých věcech, o strachu z neúspěchu, ze ztráty důstojnosti, z ohrožení životních
jistot,“ přiblížil nový projekt ČT Michal Reitler. Inspiraci pro atmosféru i postavy prý Petr
Kolečko hledal ve skutečném Mostě, odkud
pochází jeho žena, konkrétně v proslulé hospodě Severka. „Snad mi tam ještě po odvysílání nalejou,“ doufá scenárista. V seriál věří
i mostecký primátor, který vloni na podzim při
představení projektu řekl: „Budeme doufat, že
se prostřednictvím komediálního seriálu diváci
dozvědí, že Most nabízí spoustu zajímavých
možností a že rozhodně stojí za návštěvu.“

Zájem filmařů se snaží podchytit i vloni vzniklá Filmová kancelář Ústeckého kraje. Pomáhá
štábům vytipovávat vhodné lokality a dojednávat podmínky natáčení. Jak připomíná Barbora Hýšková z této kanceláře, dají se najít
i přesně opačné příklady, než jsou seriály,
o nichž píšeme. Tedy, že film vyznívá přívětivěji než realita. „To byl třeba případ bílinské
Kyselky v seriálu Já, Mattoni, která paradoxně
vypadá ve skutečnosti mnohem hůř. U historických snímků nebo pohádek si ale možná
diváci tolik prostředí nevšímají. Současnost
vnímají citlivěji.“
A jak je to s tím vlivem na cestovní ruch?
„Jsem toho názoru, že i negativní reklama
může lákat. Na druhou stranu kraj a další organizace pracují na pozitivní image. Obojí je
lepší než nic a obojí přiláká spíše než odradí,“
myslí si Martin Bareš, průvodce, který bere
turisty do romantických Krušných hor i drsné
krajiny dolů. „Dopad na návštěvnost Krušných
hor je již znatelný delší dobu a to i bez filmu.
Lidé objevují tuto oblast v létě i v zimě a pokud
to mohu srovnat s obdobím v devadesátých
letech, tak návštěvnost se zvýšila dvojnásobně či trojnásobně,“ podotýká Libuše Pokorná
Novotná.
„I ona temná atmosféra kolikrát lidi přiláká,
což zjistil třeba Karlovarský kraj, kde diváky zajímají místa natáčení Rapla. A třeba ten výhled
nad Jezeřím? To je strhující pohled a jeho industriální kouzlo je velmi přitažlivé pro každého,“
míní Barbora Hýšková, podle níž ale žádné
zásadní dopady na cestovní ruch očekávat
nelze ani v pozitivním ani negativním směru.
„To, co dokázal Pán prstenů na Novém Zélandu, to není reálné,“ dodává.
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Kostel

na

známce

POTŘETÍ V KRÁTKÉ DOBĚ SE OBJEVÍ
PAMĚTIHODNOST Z MOSTECKA NA ČESKÉ
POŠTOVNÍ ZNÁMCE. ZÁSLUHU NA TOM
MÁ ČESKOJIŘETÍNSKÝ SPOLEK, JEHOŽ
ÚSILÍM LETOS V ČERVNU VYJDE ZNÁMKA,
PŘIPOMÍNAJÍCÍ 500 LET OD ZAHÁJENÍ STAVBY
KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V MOSTĚ. PŘÍPRAVA OSLAV UŽ JE V PLNÉM
PROUDU.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV MPO ČR

Grafickou předlohu šestnáctikorunové známky s motivem stěhování vytvořil malíř Jan
Kavan a k tisku ji připravil rytec Miloš Ondráček, který má za sebou již kolem 400 známek a také množství bankovek. Veřejnosti se
poprvé představí 21. června. „Každá známka
vychází ve středu. Na hlavní pražské poště stojí
mramorová filatelistická přepážka se zlatou mříží, která se vždy ve středu otevírá. Za ní je návrh
poštovní známky, raznice a obálka prvního dne.
Je to takový malý obřad,“ vysvětluje předseda
Českojiřetínského spolku Petr Fišer. Má už
s tím své zkušenosti, neboť zásluhou tohoto
spolku vyšla již známka připomínající 50 let od
stavby Flájské přehrady nebo 130 let Moldavské dráhy. „Známka se navrhuje s velkým předstihem, my jsme návrh na známku s kostelem
podávali již květnu 2015,“ vysvětluje Petr Fišer.
Do Mostu cenina dorazí v sobotu 24. června,
kdy bude v okolí děkanského kostela probíhat
oslava, na níž se podílí mostecký magistrát,
Oblastní muzeum, Národní památkový ústav

i Českojiřetínský spolek. Mělo by jít o celodenní oslavu s historickým jarmarkem a prezentací pěti staletí, kterými kostel prošel. Před ním
nebude chybět stan České pošty se známkou,
příležitostným razítkem a obálkou prvního
dne. Českojiřetínský spolek již představil podobu příležitostného razítka, na němž je vyvedena heraldická orlice svaté říše římské, kterou je
možné spatřit na stropě mosteckého kostela.
Petr Fišer by rád představení známky doplnil
i autogramiádou autorů. Následně by měla
být známka i razítka k dispozici několik dní na
hlavní poště v Mostě. V neděli 13. srpna by se
pak příležitostná přepážka měla otevřít znovu
u kostela, kde bude probíhat poutní mše sloužená litoměřickým biskupem.
Jak informovala Ludmila Klimplová z Národního památkového ústavu, prohlídky kostela
budou na červnové oslavě zdarma a v kapli je
naplánováno promítání dokumentárních filmů,
spojených s kostelem. Zvažuje se také tématická výstava v suterénní galerii.

Oslavám 500. výročí zahájení stavby kostela se věnuje také Oblastní muzeum v Mostě, které plánuje vydání odborné publikace,
jež by připomněla stavitele kostela Jakuba
Heilmanna a také osobnost historičky Heide
Rakové-Mannlové, která se výrazně zasadila
o zachování mosteckého kostela. Z mosteckého muzea vzešel také návrh na vytvoření busty stavitele Heilmanna. Podle Petra Fišera by
ideálním tvůrcem byl mostecký sochař Bořivoj
Rak. „Snad většina soch v Mostě prošla při rekonstrukci jeho rukama. Uzavírá se tím pomyslný kruh – jde totiž o manžela zesnulé historičky
Rakové-Mannlové,“ vysvětlil předseda spolku.
Českojiřetínský spolek plánuje kromě červnové oslavy a srpnové mše také podzimní jízdu
historickými vlaky, která by propojila Prahu,
Most a saské město Annaberg-Buchholz. Ve
všech těchto městech totiž tvořil zmíněný stavitel Jakub Heilmann.
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KDYŽ VÝHLED
NESTAČÍ
„AŽ SE BUDETE NA KONCI ROKU OBRACET ZPĚT, AŤ JE TO POHLED STEJNĚ KOUZELNÝ, JAKO
KDYŽ DOJDETE Z KADANĚ KE SVATÉMU VAVŘINCI DO ŽELINY A PODÍVÁTE SE ZE HŘBITOVA ZPÁTKY
NA MĚSTO ...“ S TÍMTO NOVOROČNÍM PŘÁNÍM VSTOUPIL DO PRVNÍHO ROKU SVÉ EXISTENCE NOVÝ
SPOLEK, KTERÝ SE ROZHODL OPRAVIT A OŽIVIT GOTICKÝ KOSTELÍK NA VYSOKÉM OSTROHU NAD
MEANDRUJÍCÍ ŘEKOU OHŘÍ V ŽELINĚ. JEHO CÍLEM TOTIŽ JE - ABYCHOM DOKONČILI NOVOROČNÍ
PŘÁNÍ: „ABY BYL PĚKNÝ POHLED NEJEN NA KADAŇ, ALE I NA KOSTEL A DO JEHO INTERIÉRU.“
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ, PETR KORITINA

Cíl procházek
Skupina angažovaných přátel, kterým uhranul kostelík vysoko nad řekou Ohří, se začala
scházet na podzim a netrvalo dlouho a vznikl
spolek Přátelé kostela svatého Vavřince v Želině. „Scházíme se teď často a zatím cítím ze
všech velkou radost a nadšení,“ říká předseda
spolku, též kadaňský místostarosta, milovník
historie, herec a režisér, průvodce a patriot
Jan Losenický. Téměř polovinu členů spolku
dnes tvoří právě obyvatelé Kadaně. Důvod je
prý jednoduchý – želinský kostelík patří k nejkrásnějším a nejčastějším cílům procházek
zdejších obyvatel. A nejtypičtější pohlednice

Kadaně s radniční věží, kostelem, řekou Ohří
a železničním mostem nad ní jsou focené
právě z tohoto místa. „Je to vyhlídka, která
nemůže nechat žádného Kadaňáka chladným.
Ale není to tak, že bychom chtěli Želinským jejich kostel sebrat. Naopak – to my se chceme
stát Želinskými,“ říká rozhodně Losenický. Samotná cesta podél řeky i stoupání ke kostelu
jsou už poměrně upravené, město Kadaň zde
na delším úseku postavilo cyklostezku, která
dobře slouží i pro pěší, a o jejíž okolí se starají
různé spolky i jednotlivci – například studenti kadaňského gymnázia již řadu let udržují
zdejší studánku. Podle spolku by to ale chtělo

na závěr putování z Kadaně do Želiny víc než
krásný výhled.

Ze zasedačky do montérek
Kostel ze 13. století má zřejmě nejhorší časy už
za sebou. V 60. letech minulého století vyhořel a dokonce na něj byl vydán demoliční výměr. Naštěstí archeologické průzkumy ukázaly, že jde o jedinečnou památku s románskými
základy, a tak byl alespoň částečně opraven.
„Z popela už vlastně vstal – po požáru v 60.
letech. Zřícením sice nehrozí, ale když člověk
vejde dovnitř, jizvy jsou vidět,“ vysvětluje Jan
Losenický. První, na co se chce spolek zamě-

Kostel svatého
Vavřince Želina
•

•

•

•
•

•

•
•

řit, je podlaha, která úplně chybí. „Střecha je
sice poměrně nová, ale nebyla udělaná moc
kvalitně, takže bude potřebovat opravu, něco
zničili i vandalové. Co by určitě stálo za restaurování, jsou malby – to už je ale větší investice, na kterou budeme muset hledat dotace,“
doplňuje starostka obce Rokle a také členka
rady spolku Renáta Kobzová. Už na jaře se
chtějí členové sdružení vlastními silami pustit
do hřbitova, obklopujícího kostelík. Nejprve je
čeká – tak jako asi všechny zachránce památek – likvidace náletových dřevin. „Těšíme se
na to. Myslím, že je to skvělá příležitost stmelit
kolektiv spolku,“ plánuje první brigády Losenický. Při opravách poničeného hřbitova chce
spolek spolupracovat s podobnou organizací
v Německu, která sdružuje rodáky a jejich potomky z Rokle, Želiny a okolí a jejíž cíle jsou
podobné. „Zakladatelku sdružení dovedlo do
Želiny studium jejích předků. Zamilovala si to
místo, od té doby sem jezdí 400 kilometrů i několikrát ročně. Navázala na své kořeny a shání
peníze na obnovu hřbitova,“ vysvětluje Irena
Lenčová, další členka rady, profesí lektorka
němčiny. Součástí plánů na obnovu hřbitova
je také vyhlídka od hřbitovní zdi ke Kadani.

kostel vznikl v první třetině 13. století
a původně byl románský, první zmínky
o vsi Želina přitom pochází až ze století následujícího
místní název Želina napovídá, že zde
už v době slovanské bylo místo želení,
žalu, tedy pohanské pohřebiště; v nedalekém Hradci u Kadaně je archeologicky prokázaná slovanská osada,
která vznikla v lokalitě ještě staršího
hradiště
do gotické podoby byl přestavěn
v druhé půli 15. století, kdy je také poprvé zmiňován jako patron svatý Vavřinec
patřil pod město Kadaň a později
k vintířovskému panství
v roce 1961 kostel vyhořel a byl dokonce vydán demoliční výměr na jeho
zboření, k němuž ale nakonec nedošlo
a byl alespoň částečně opraven a zastřešen
většina jeho vybavení byla ještě před
požárem odvezena, včetně renesančního oltáře malíře, tvořícího v severozápadních Čechách v 16. století pod
monogramem IW, nyní ve sbírkách
chomutovského muzea
okolo kostela procházela historická
cesta z Kadaně do Žatce
akce spolku je možné sledovat na
facebookovém profilu Přátelé kostela
sv. Vavřince v Želině

Kulturní léto
Opravený kostel je sice hezkou památkou,
nicméně podle spolku je podstatné hlavně to,
aby ožil a byl přístupný veřejnosti. Jen tak získají poutníci z Kadaně cíl svého výletu a turisté v regionu nový magnet. Proto chce spolek
už letos o prázdninách kostelík o víkendech
otevřít veřejnosti. „Když seženeme peníze
z dotací, bude to dobré, když je neseženeme, otevřeme stejně,“ je rozhodnut předseda
sdružení.
„Už v květnu chceme udělat první výstavu,
jejíž náplň vymysleli manželé Lörinzovi, noví
obyvatelé Želiny, kteří ještě nestihli dostavět
dům a už tráví spoustu času v kostele,“ líčí
starostka Rokle první plány. „Pracovní název
výstavy je Zanechat stopu. Na zem, kde ještě
chybí podlaha, bychom natáhli bílá plátna do
tvaru kříže a tím, že je prašná, by návštěvníci při procházení kostelem otiskli své stopy,“
vysvětluje Irena Lenčová. Na výstavu by pak
mělo navázat Želinské kulturní léto. „Chceme, aby se každou sobotu nebo neděli něco
konalo. Během léta chceme připravit další výstavy, aby byl vždy důvod, proč do kostelíku

přijít,“ doplňuje. „Věříme, že když kostel ožije
kulturním životem a otevře se, stane se častým
místem procházek nejen pro rodiny z Kadaně,“
dodává Losenický.

Želinské bílé paní
Novodobou tradicí se má stát letní Průvod bílých paní u příležitosti svátku svaté Máří Magdaleny. „Jde o průvod dívek a žen v bílém od
kadaňské radniční věže, jejíž tvar a barva připomíná vysoký klobouk Bílé paní. Půjde podél
řeky a končit bude v Želině u kostela,“ nezapře
divadelní zkušenosti Jan Losenický.
Slavnost odkazuje na hypotézy, že u kostelíka
stál od 13. století do husitských válek klášter
magdalenitek. „Důkazy pro to sice nemáme,
ale legenda si žije svým životem. O klášteře
píše Václav Hájek z Libočan, ovšem uvádí jakousi historicky neprokázanou Střídku u Kadaně. Překladatel Hájkovy kroniky do němčiny,
písař z Kadaně, ho v překladu umístil do „Seele“, tedy Želiny. Možná jsou dvě vysvětlení
– písař byl patriot, který chtěl povýšit význam
Kadaňska a proto připsal klášter existující Želině. Druhá možnost, které chceme věřit my, že
znal místní poměry, věděl o klášteru a opravil
kronikáře.“ Ostatně v blízké Kadani se vypráví
pověst o rouhavé jeptišce z tohoto kláštera,
která je údajně zazděna v Katově uličce. Další z pověstí o nenaplněné lásce vypráví příběh o tom, jak se jeptiška vzdala svých očí,
do nichž se zamiloval švédský důstojník, aby
zachránila klášter i svou čistotu. Kostelík se
pak stal vyhledávaným poutním místem, kde
hledali útěchu pacienti s nemocnýma očima. „Každopádně jestli má Kadaňsko nějaká
magická místa, jsou to františkánský klášter,
Úhošť a Želina,“ dodává Irena Lenčová.
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Utajené učitelské

Oscary

ROVNICE, VZOREČKY, PRAVIDLA PRAVOPISU. POKUD JE PRO VÁS TOHLE SYNONYMUM PRO
ŠKOLU, JE TO ŠKODA. V TOM PŘÍPADĚ ASI VAŠE DĚTI NA OTÁZKU, CO MAJÍ DNES ZA ÚKOL, JEŠTĚ
NIKDY NEŘEKLY TŘEBA NAVRHNOUT KOUPELNU, VYTVOŘIT KOMIKS O ŽIVOTĚ ZA PADESÁT LET
NEBO POPOVÍDAT SI S BABIČKOU. TŘEBA TÍM SE TOTIŽ ZABÝVAJÍ DĚTI, KTERÉ SE SVÝMI UČITELI
PRACUJÍ V RŮZNÝCH EVROPSKÝCH MEZIŠKOLNÍCH PROJEKTECH. A TY Z MOSTECKA JSOU V NICH
OBZVLÁŠŤ ÚSPĚŠNÉ – SBÍRAJÍ ZA SVOU PRÁCI CENY NA NÁRODNÍ I EVROPSKÉ ÚROVNI.
TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO: EDITA DOLEŽALOVÁ A LENKA ŠNEJDAROVÁ, DANIELA PAUROVÁ, ONDŘEJ ČERNÝ

Národní certifikát kvality pro originální projektovou práci ve škole a také Evropskou jazykovou cenu Label pro inovativní jazykové
vzdělávání. Prestižní ocenění přitom získaly
za netradiční práci s malými druháky.

Tajná prestiž
Hned zpočátku je potřeba říct, že kvalitní učitelská práce, o níž zde mluvíme, má jen minimální veřejný ohlas. Víc se prezentuje i cena
Česká hlava za přínos vědě, která ve zdejších
končinách rovněž není příliš popularizovaná.
S oceněním učitelů je to ještě o krapítek horší.
Oscara přitom také nemá každý druhý herec.
„Herci plní stránky časopisů, spisovatelé mají
autogramiády, sportovci olympijské medaile, o medailonky úspěšných podnikatelů se
předhánějí noviny. Málokdo si uvědomí, že
téměř všichni prošli rukama učitelů, kteří je nějak ovlivnili. I oni mají svá ocenění a prestižní
úspěchy a nemusí jít jen o vysokoškolské profesory. Bohužel se o nich příliš nemluví. Přitom
práce na mezinárodních projektech jde často
nad rámec jejich běžných povinností a věnují
jí i nemálo svého volného času,“ upozornila
Jana Kropáčková, ředitelka mostecké 18. základní školy, jejíž učitelé mají takových cen
hned několik.

„Chtěly jsme, aby se děti naučily vnímat mezigenerační život v jeho bohatosti a rozmanitosti. Proto jsme vymyslely projekt, v kterém spolu komunikovaly jak škola a rodiny žáků, tak
rodiny dětí napříč generacemi. Spolupracovaly
jsme na tom s kolegy z Itálie a Polska. To, co se

děti díky takové práci naučily, je důležité pro
řešení různých životních situací, překonávání
problémů a celkově pro jejich další spokojený život,“ líčí Edita Doležalová z 18. základní
školy v Mostě. Za projekt Mozaika generací
získala spolu s kolegyní Lenkou Šnejdarovou

Mezinárodní školní projekty koordinuje
v Česku Dům zahraniční spolupráce. Zabývají se třeba novými technologiemi ve školách, originálními výukovými metodami, či
výměnnými pobyty žáků a studentů. Učitelé
z Mostecka jsou úspěšní zejména v takzvaném eTwinningu, což je on-line spolupráce
evropských škol přinášející do výuky nová
témata a přístupy.

„eTwinning nabízí učitelům bezpečný on-line
prostor pro spolupráci na mezinárodních projektech, ale také komunitu aktivních a kreativních učitelů, kteří mezi sebou sdílejí inovativní
metody práce a zkušenosti z výuky. Jednou
z největších výhod tohoto programu je, že není
spojen s velkým množstvím administrativních
povinností. Stačí se pouze zaregistrovat a dále
se zapojit podle vlastního uvážení – realizovat
mezinárodní projekty, zapojit se do diskuzních
skupin na různá témata, účastnit se on-line
vzdělávání nebo mezinárodních kontaktních
seminářů v Česku i zahraničí,“ uvedla Martina
Čepičková z Národního podpůrného střediska pro eTwinning.

Poznej své žáky
Edita Doležalová a Lenka Šnejdarová přišly
s oceněným projektem Mozaika generací
vlastně díky tomu, že se snažily velmi poctivě
přistoupit ke své práci. Změnily školu a chtěly
se seznámit s novými žáky a poznat i jejich
rodiny.
„Předpokladem úspěchu ve škole je spolupráce mezi školou a rodinou. Proto jsme kromě
dětí chtěly blíže poznat také jejich rodiče,
případně prarodiče a podrobně všechny informovat o dění ve třídě a ve škole a přizvat je
ke spolupráci. Také jsme chtěly motivovat děti
pro zájem o cizí jazyk, což umožnila spolupráce s vrstevníky z jiné evropské země, poznávání jejich školního prostředí a jejich rodinného
života a hodnot,“ přibližují svou práci učitelky.

Díky jejich aktivitě se druhákům podařilo například rozmluvit oblíbené plyšáky – stačilo je
nafotit a v aplikaci Chatterkid jim dát i řeč. Vymyslely kvíz na poznání historických hraček,
jejich babičky vyprávěly o svém dětství a školních letech, při videochatech s dětmi z Polska
a Itálie hrály různé hry.
„Super bylo, když jsme učili Italy česky přes interaktivku. Taky mě moc bavilo, když jsme společně kreslili. Nám se objevovaly jejich obrázky
a jim naše. Hráli jsme si a přitom se učili. Bylo
to prostě bezva,“ vzpomínají dnes již třeťačky
Klára Sýkorová a Petra Siváková.

Detektivky, ochrana lesa
i cestování
Úspěchy mosteckých škol v tvorbě mezinárodních školních projektů jdou zcela napříč
věkem dětí i typy škol. Druhé místo z Národních cen si v roce 2015 odnesli třeba teenageři ze Střední odborné školy podnikatelské.
Spolu s vrstevníky z Francie a Polska vytvářeli
detektivní příběhy. Kromě originálních knih
vznikly i různé prezentace o významných
osobnostech nebo třeba populárních pohádkách.
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ly. Pro mě i mé žáky se eTwinning stal součástí
vyučování a prostě nás baví,“ dodala.

Evropské městečko
Učitelé, kteří se nejen eTwinningem ale i dalšími typy mezinárodních školních projektů zabývají, by asi výrok kolegyně Paurové o tom,
že jde vlastně „o běžnou práci“, která je baví,
nejspíš vesměs podepsali. Nechtějí zkrátka
jen omílat dokola poučky svých předmětů,
ale snaží se svým žákům a studentům nabízet
cesty k poznávání světa i originálnější optikou. Záměrně jsem nepoužil slovo „trendy“,
protože až bude tento styl výuky trendy, budou už oni zas o kousek dál.
Právě pro zmíněné poznávání světa trochu
jinak byl velmi přínosný projekt týmu učitelů
z 18. základní školy v Mostě vedených angličtinářkou Evou Münchovou. Nazvali ho Evropa
– různé domy – jedna společnost. Pracovali
na něm žáci z osmi evropských zemí a kromě
mnoha dílčích produktů jako byly komiksy
o bydlení v budoucnosti nebo národní kuchařky vznikl i skutečný model evropského
městečka složený z domů typických pro jednotlivé země. Česko samozřejmě reprezentoval klasický panelák.
„Díky popisování naprosto běžných věcí jako
jsou zvyky při setkávání lidí, ranní snídaně
nebo pokoj teenagera se děti napříč Evropou
od Sicílie po Švédsko dozvídaly mnohé o kultuře a zvyklostech svých vrstevníků. Vše okořenily partnerské návštěvy, při nichž děti bydlely
v rodinách svých kamarádů a poznaly tak život
v dané zemi zcela jinak než jak mohou běžní
turisté,“ řekla Münchová.
„Sledovat videa o tom, jak se lidé vítají při domácí návštěvě, nebo poslouchat rozhlasovou
show o tom, co nesmí chybět v pokoji teenagera, to nebyla jen zábava, ale vlastně to byla
i originální škola,“ připojila se Sabine Carlow-Meyer z Oberschule Westercelle, která na
projektu pracovala se svými žáky v německém Celle.

Hned dvě Národní ceny za eTwinning putovaly v posledních letech na mosteckou 4. základní školu. Učitelka Daniela Paurová bodovala se svými žáky s projekty, které se hodně
zabývaly vlastivědou a enviromentální výchovou. Jednoznačně je přibližují už jejich názvy
– Ukážu ti svoji vlast a Kamarád les.
„Loňský projekt Ukážu ti svoji vlast plně korespondoval s učivem vlastivědy ve čtvrtém ročníku. Děti se učily hravou formou, zapojovaly
do vyučování nejen svoji fantazii ale i nejrůz-

nější techniku. Pomocí vlastnoručně vytvořených papírových postaviček ukázaly sousedům
svoji vlast. Postavičky z každé země cestovaly
po sousedním státě – skutečně nebo virtuálně.
Žáci ukazovali jednotlivé kraje, přičemž se učili nejen poznávat svoji vlast, ale i prezentovat
svoje postřehy a získané znalosti a dovednosti. Pořizovali fotografie a psali cestovní deník,“
popsala oceněný projekt Paurová.
„Při vymýšlení úkolů pro partnery musely děti
vyhledávat informace, fotografovat navštívená
místa a daleko více si z předmětu zapamatova-

Nadšení učitelů se dobře přenáší i na jejich
žáky. „Škola jinak“ má zkrátka smysl i podle
nich. „Bavilo mě chodit i na hodiny navíc, kde
jsme vytvářeli různé zajímavosti. S některými
lidmi z projektu jsem v kontaktu doteď. Potěšilo mě, když jsem zjistila, že zvládám jazyk
a přestala jsem se ho bát používat. A návštěva
Francie, to je pro mě největší zážitek ze základky,“ prozradila deváťačka Michalea Pechová.
„Zjistit, že svět funguje i jinak, než jsme zvyklí, bylo fajn,“ dodala její spolužačka Veronika
Nguyenová.
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Voda,
kolo
a film

se spojí na
konferenci
Stop and Stay
VODA, KOLO, FILM SPOJUJE ... ZNÍ LETOŠNÍ PODTITUL KONFERENCE „STOP AND STAY“, KTEROU
POŘÁDÁ DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ. DEVÁTÝ ROČNÍK SE OPĚT PŘESOUVÁ DO
DALŠÍHO MĚSTA NA ŘECE OHŘI, TENTOKRÁT SE ZASTAVÍ 26. A 27. DUBNA V KLÁŠTERCI NAD
OHŘÍ. VEDLE SPOLEČENSKÉHO SETKÁNÍ, SÉRIE ZAJÍMAVÝCH PŘEDNÁŠEK A INSPIRACÍ BUDE JEJÍ
SOUČÁSTÍ I PŘEDPREMIÉRA NOVÉHO FILMU O DOLNÍM POOHŘÍ. HNED NÁSLEDUJÍCÍ VÍKEND PAK
DESTINAČNÍ AGENTURA ODSTARTUJE NOVOU TURISTICKOU SEZÓNU.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: MARTIN MOTLÍK

Zahájení sezóny je naplánováno na sobotu
29. dubna a odehrávat se bude na úseku cyklostezky Ohře mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní. „Je to velmi příjemný a klidný úsek stezky,
vhodný pro rodiny s dětmi. Výlet bude možné
absolvovat jak na kole, tak pěšky,“ říká k programu ředitelka Destinační agentury Dolní
Poohří Libuše Novotná Pokorná. Turisty čekají na cestě stanoviště a úkoly s vodními živly
a pohádkovými postavami, které děti mohou
znát například z knihy Petra Hlaváčka Řeka
Ohře v bájích a pověstech. „Veřejnosti poprvé
představíme novou postavičku Ohřinky, která bude provázet Dolním Poohřím především
děti. Máme pro ně připravený první díl Putování
s Ohřinkou a chystáme také omalovánky,“ doplnila ředitelka. Doprovodný kulturní program
s divadlem a hudební produkcí bude probíhat
v cíli výletu na Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani.

Stop nad Stay je rozdělen do tří částí – první
se věnuje vodě, přesněji inspiracím pro marketing oblastí, spojených s vodou. Zmíněné
inspirace přinese účastníkům třeba Baťův
kanál či Pohádkové Poodří. Druhý blok nese
podtitul „s kolem okolo řek“ a opět bude přinášet zajímavé zkušenosti, tentokrát s cykloturistikou. Mimo jiné se představí Cykloprojekty
Nadace Partnerství či nedaleká Labská stezka.
Třetím tématem devátého ročníku konference Stop and Stay je film. Posluchači se dozví
o aktivitách Filmové kanceláře Ústeckého
kraje i o jedné z nejoblíbenějších filmových
destinací regionu – Žatci. Součástí tohoto odpoledního bloku bude i představení nového
krátkého filmu o Dolním Poohří, který natočil filmař Jaromír Malý. Své inspirace pro film
tento známý reklamní režisér představil už na
minulém ročníku konference v Lounech.

Krátce předtím se v Klášterci nad Ohří sejdou
i profesionálové, kteří se věnují cestovnímu
ruchu. Program devátého ročníku konference

Konference se bude konat v nově zrekonstruovaném kině Egerie v Klášterci nad Ohří.
„Pro letošní rok jsme trochu změnili rozložení

dvoudenního programu. Začínáme ve středu
26. dubna společenským večerem a přednášky a diskuse pak budou pokračovat po celý
čtvrtek. Z dotazníků, které účastníci předchozích ročníků vyplnili, totiž vyplynulo, že většina
z nich nemá na celé dva dny čas. Museli si proto
vybírat jen jeden konferenční den a některé zajímavé příspěvky jim přitom mohly uniknout,“
vysvětlila ředitelka Destinační agentury Dolní
Poohří Libuše Novotná Pokorná. Středeční
program bude v režii Divadelního spolku Klas,
který účastníky konference zasvětí do tajemství historie města během večerní procházky.
Destinační agentura Dolní Poohří pořádá
konferenci již počtvrté, postupně se zastavila
v Žatci, Kadani a Lounech. Jejími partnery jsou
Západočeská univerzita v Plzni, CzechTourism,
Centrum cestovního ruchu Litoměřice a město
Klášterec nad Ohří. Mediálně akci podporují
internetový magazín www.e-region.cz, časopis
pro cestovní ruch Travel profi a časopisy COT,
Kam po Česku, Pohledy AMB a TIM.
(PI)

14 | TRADICE | KRUŠNÉ HORY

Horní
města
Krušných
hor
PODPOŘIT ZÁPIS KRUŠNOHORSKÉ HORNICKÉ KRAJINY DO SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ
UNESCO MÁ ZA CÍL VÝSTAVA, KTERÁ OD LOŇSKÉHO PODZIMU PUTUJE PO ÚSTECKÉM KRAJI.
EXPOZICE, PŘEDSTAVUJÍCÍ NEZAJÍMAVĚJŠÍ HORNÍ MĚSTA KRUŠNÝCH HOR, NAVAZUJE NA
STEJNOJMENNOU DVOUDÍLNOU PUBLIKACI.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV MONTANREGION KRUŠNÉ HORY, WOLFGANG SCHMIDT/TOURISMUSVERBAND ERZGEBIRGE E.V.

Putovní výstava
Začátkem roku se výstava Horní města Krušných hor zastavila v Oblastním muzeu v Mostě, které výstavní panely doplnilo o exponáty
s hornickou tématikou ze svých sbírek. Kromě toho přichystalo muzeum pro zájemce
i přednášky o historii horních měst i zápisu na
seznam světového dědictví. V průběhu roku

se zastaví výstava také v Děčíně, Chomutově, Lounech a nakonec v Teplicích. Hlavním
cílem putovní výstavy je podpora nominace
Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO.
„Výstava představuje důležité hornické lokality, které vznikly díky těžbě nerostného bohatství na české straně Krušných hor a měly vý-

znamný vliv na osídlení, hospodářství a kulturu
území dnešního Ústeckého a Karlovarského
kraje,“ vysvětlují autoři výstavy z Krajského
úřadu Ústeckého kraje.

Cesta do UNESCO
Snahy zapsat Krušné hory jako unikátní svědectví středověkého hornictví do seznamu

světového dědictví existuje již téměř dvě desítky let a nápad se zrodil v saském Freibergu. Mnoho let příprav se završilo začátkem
roku 2014, kdy podala česká a saská strana
společný návrh, o němž se mělo rozhodovat
již v létě 2016 v Istanbulu. Vloni na jaře však
byl původní návrh dočasně stažen. „Stažení
žádosti je výsledkem mnohaměsíčních jednání saských a českých odborníků s organizací
ICOMOS, jež je poradním orgánem UNESCO
pro hodnocení žádostí. Experti ICOMOS potvrdili, že Krušnohoří má potenciál stát se světovým dědictvím, doporučili však žádost ještě
v některých aspektech doladit,“ informovala
organizace Montanregion Krušné hory – Erzgebirge. Upravená nominační dokumentace
by měla být předložena letos. Podle RNDr.
Michala Urbana, Csc, který je spoluautorem
české dokumentace, by konečné rozhodnutí mohlo padnout v roce 2018 a šance jsou
prý velké. Obě strany si od zápisu slibují především zvýšení turistického zájmu o Krušné
hory.

technologie do ostatních částí Evropy a často
i celého světa. Byla zde vynalezena spousta
nových technik, ať už jde o těžbu nebo zpracování nerostných surovin.“ Výjimečná je přitom i rozmanitost nerostných surovin, které
se tu těžily - od stříbra, cínu, olova či železa
přes kobalt, vizmut, nikl nebo wolfram až po
černé uhlí a uran.

Horní města
Jedním z důsledků mohutného rozvoje hornictví byl také vznik horních měst, kterým je
věnována putovní výstava i dvě rozsáhlé publikace. „Nikde jinde na světě na tak malém
prostoru není koncentrováno tolik specifických
horních měst. Vzniklo jich více než padesát na
obou stranách hranice a některá dospěla do
velikosti, která byla na svou dobu naprosto
fantastická,“ řekl během loňského křtu knihy, věnované městům v Ústeckém kraji, její
autor Michal Urban. Hornická historie se
začíná psát ve druhé půli 12. století v Sasku,
kdy byly u Christiansdorfu objeveny stříbrné

jem po opadnutí rudné horečky, seznamují
výstavní panely.

Turistické atrakce
Jaké turistické atrakce nabízí hornické památky v Krušných horách už dnes, bez loga
UNESCO? Jednou z nejdéle přístupných historických štol je Svatý Martin na úpatí Krušných hor nad městem Krupka, kudy vede také
přeshraniční naučná stezka přes Cínovec do
Altenbergu. Krupka, která je nejstarším cínovým nalezištěm v Krušných horách, nabízí i zachovalé historické jádro, jehož rozvoj
souvisel právě s hornickou horečkou. Unikátní je už zmíněná prohlídka historické štoly
Lehnschafter v Mikulově na Teplicku, která
představuje nejrozsáhlejší středověký důlní
komplex v regionu.
K další rudě odkazuje Měděnec na Chomutovsku, kde jsou nyní v podzemí přístupné
dvě historické štoly - Marie Pomocná a Země
zaslíbená. Těsně za česko-německou hranicí
stojí za návštěvu komplex vycezovací hutě

Nadšenci na české straně
Na české straně usilují o zápis místa v okolí
Krupky včetně štoly Starý Martin a kaple svatého Wolfganga, vrch Mědník v Měděnci,
důl Mauritius v Hřebečné, Jáchymov či Horní Blatná. Mnohem víc lokalit však nominuje
saská strana, kde se jednak dolovalo ve větším rozsahu a jednak i stav památek je tam
podstatně lepší. “Na naší straně je sice navrženo jen několik lokalit, ale existuje perspektiva,
že pokud se to podaří, množství lokalit může
být rozšířeno. Na německé straně hornické tradice vztažené k rudnému dolování žijí intenzivněji než na české straně, ale v poslední době
se ukazuje, že i u nás existuje velké množství
nadšenců, kteří jsou ochotni tomu věnovat
čas a energii. Výsledkem pak může být něco
takového jako prohlídková štola Lehnschafter
v Mikulově, kde je zpřístupněn rozsáhlý důlní
systém, který nemá u nás srovnání,“ řekl při
vernisáži ředitel Oblastního muzea v Mostě
Michal Soukup.

Jedinečnost Krušných hor
Čím jsou vlastně Krušné hory tak výjimečné,
že by si zasloužily ocitnout se vedle Českého
Krumlova nebo kroměřížských zahrad? Podle
Michala Urbana tkví jedinečnost Krušných
hor především v tom, že jsou v nich rozesety
ve velkém množství památky dokládající osm
staletí trvající hornickou tradici. „Během této
doby vznikla hornická krajina světového významu, která jedinečným způsobem ilustruje
postupný vývoj hornických a hutních metod,
ale také vliv hornictví na postupný vývoj regionu a jeho kultury. Díky hornictví se Krušné hory
staly technologickým centrem, odkud se šířily

žíly a vzniká první z horních měst – Freiberg.
Počátky dolování na české straně leží v okolí
Oseku a Hrobu, kde se těžilo stříbro, později také z Přísečnice a Loučné. Hlavní boom
zakládání zcela nových horních měst však
nastává až s renesančním 16. stoletím, kdy
se Krušné hory staly nejosídlenějšími horami Evropy. Vzniká třeba Hora Svaté Kateřiny,
Měděnec, Výsluní, Hora Svatého Šebestiána,
Mikulov. Města jsou přitom zakládána unikátním způsobem podle předem narýsovaných
plánů, které jsou na leteckých snímcích k vidění dodnes – čtvercové náměstí s kostelem
a pravidelná uliční síť. Právě s těmito městy,
jejich vznikem, hornickými tradicemi i vývo-

Saigerhütte v Olbernhau s funkčním hamrem.
V Jáchymově je možné navštívit uranový důl
Svornost a bývalou královskou mincovnu.
K nejnavštěvovanějším památkám pak patří
cínový Důl Mauritius na Hřebečné, který byl
v provozu neuvěřitelných 400 let. Rozvoji turistiky má ještě před zápisem pomoci společný česko-německý projekt nazvaný Zdař bůh,
světové dědictví! s dotací téměř 2,5 milionu
EUR. Za ně se má třeba opravit rozhledna na
Blatenském vrchu, vybudovat naučná stezka
v Jáchymově a Loučné pod Klínovcem či zázemí pro turisty u štoly Johannes na Zlatém
kopci.
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Ochrana
ptačích
obyvatel
UŽ BĚHEM ZIMNÍCH MĚSÍCŮ ROKU
2016 SE LESNICKY REKULTIVOVANÉ
PLOCHY DOLŮ NÁSTUP TUŠIMICE (DNT)
PŘIPRAVOVALY NA JARNÍ HNÍZDĚNÍ
PTACTVA, PRO KTERÉ BYLY, VE
SPOLUPRÁCI S ŽÁKY ZŠ BŘEZNO
U CHOMUTOVA, UMÍSTĚNY DALŠÍ
SPECIÁLNÍ PTAČÍ BUDKY. DALŠÍ
ORNITOLOGICKÁ VÝPRAVA NAVÍC
PŘINESLA MLADÝM BADATELŮM NOVÉ
ZKUŠENOSTI S NÁVRATEM PTACTVA NA
REKULTIVOVANÉ DŮLNÍ PLOCHY.
A NA LOKALITĚ DOLŮ BÍLINA
ZACHRÁNILA POSÁDKA RÝPADLA
PŘÍMO V NEJNIŽŠÍM UHELNÉM ŘEZU
ZBLOUDILOU A VYČERPANOU POTÁPKU
ROHÁČE.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ARCHIV SEVEROČESKÉ DOLY CHOMUTOV A.S.

Na DNT slouží už 160 ptačích budek
Mladé smíšené rekultivační porosty jasanů, topolů, dubů, osik a modřínů neumožňují přirozené hnízdění v dutinách stromů v prostorách DNT.
Proto sem specialisté České zemědělské univerzity v Praze, za pomoci nadšených amatérských ornitologů DNT Karla Vlasáka, Josefa Círla
a dalších rekultivačních odborníků Severočeských dolů Chomutov, během posledních pěti let umístili 160 ptačích budek, a to včetně v únoru
vyvěšených 40 nových budek v lokalitě Březno II. S umisťováním budek
na mladé, zhruba 20leté stromy, tentokrát pomáhali žáci březenské základní školy. Partě šikovných deváťáků pod vedením učitelky Martiny
Fořtové šla práce i přes zimní mrazivé počasí dobře od ruky. Budky označované jako „velký sýkorník“ mají rozměr dna 12×14 cm a vstupní otvor
o průměru 3,5 cm. Hodí se tak pro hnízdění sýkor modřinek, koňader,
vrabců nebo brhlíků. První ornitologické zkušenosti v rámci praktické environmentální výchovy mohli školáci na rekultivačních plochách DNT získat už loni na podzim, kdy čistili budky a kontrolovali jejich obsazenost.

Badatelská výprava
Podpora hnízdění ptactva v budkách je formou náhrady za staré, tzv.
doupné stromy (stromy s dutinami, vzniklé hnilobou jádra či dlabáním
datlovitých ptáků), které se v mladé rekultivované krajině zatím nenacházejí. Čištění budek slouží i ke kontrole jejich obsazenosti. Ta je v lesnických rekultivacích DNT velmi dobrá. Evidencí obsazenosti bylo zjištěno,
že v celých 80 % budek letos hnízdili jejich ptačí obyvatelé. Plně funkční
nové budky tedy plní svůj účel a jsou důkazem, že se program vyvěšování
ptačích budek na DNT osvědčil. „Pomáhat ornitologům děti bavilo. Naše

se v ohrožení života. Naštěstí byli na blízku
lidé, kterým nebyl její osud lhostejný, a tak
byla tato ozdoba vodních ploch zachráněna.
(PI)

škola se v rámci environmentální výchovy už
zapojila do projektu záchrany rorýse obecného. Teď se naše ornitologické zkušenosti
rozšířily o oblast hnízdění ptactva v otevřené
krajině rekultivací sousedních dolů,“ uvedla
učitelka Martina Fořtová.
Zajištění náhrady hnízdění je také jednou
z podmínek EIA POPD DNT (EIA - vyhodnocení vlivů na životní prostředí, POPD - Plán
otvírky, přípravy a dobývání, pozn. redakce).

Záchrana potápky roháče na
Dolech Bílina
Práce v dolech někdy přináší nevšední situace. „Při manipulaci velkostroje jsem si přímo
na našem uhelném řezu všiml dezorientovaného ptáka, který neměl sílu odletět. Následně
jsme ho odchytli a přes dispečery a městskou
policii zajistili jeho odvoz do chomutovského
lesoparku,“ přiblížil svůj zážitek řidič rýpadla
KU 300/K 70 Vítězslav Hübner. Šlo o potápku
roháče, která se rozhodla přezimovat na některé vodní ploše v okolí Dolů Bílina. Po zamrznutí hladiny přišla o zdroj potravy a ocitla
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„Vlny vědí, kam jdou.“
(Erwin Guido Kolbenheyer)
STOJÍ NA PAMĚTNÍM KAMENI NEDALEKO PRAMENE ŘEKY OHŘE POD HOROU SCHNEEBERG
V BAVORSKU. Z KRAJE ČESKY ZVANÉHO SMRČINY SE VYDÁVÁ ŘEKA OHŘE NA POUŤ DLOUHOU VÍCE
NEŽ TŘI STOVKY KILOMETRŮ K ŘECE LABI A DÁL DO SEVERNÍHO MOŘE.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: SOUTĚŽ DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOHŘÍ

Její jméno se poprvé objevuje v podobě
Agara, tedy v keltském jazyce. Ag znamená
losos, Ara tekoucí řeka, a tak se jménu přisuzují vlastnosti, známé zejména z horního toku
– rychlost, bystrost a hbitost. První písemná
zmínka o řece pochází z raně středověké
kroniky Chronicon Moissacense, sepsané
v 9. století. Podle ní roku 805 vtrhla do Čech
třemi proudy vojska římského císaře a franckého krále Karla Velikého, vedená jeho synem
Karlem Mladším. Část francké armády překročila Krušné hory (Fergunna), další pokračovala údolím Ohře (Agara). Neúspěšně pak
obléhala českou pevnost Canburg, což může
být Kadaň, a došla až k Labi.

Ohře protéká horami, nížinami, skalami, městy, úrodnými poli. Lidé ji odpradávna využívali jako zdroj ryb, ale také energie pro mlýny
a hamry, vody pro zavlažování či pro plavbu
dřeva – poslední vory se na řece Ohři plavily
roku 1906. V 60. letech ji přehradila Nechranická nádrž, přehrada s nejdelší sypanou hrází ve střední Evropě. Její tok je vyhledávaný
vodáky i rybáři, ale má obrovský význam i pro
průmysl v Podkrušnohorské pánvi.
Vy si ji teď můžete vychutnat v podobě, v jaké
ji zachytili fotografové v regionu Dolního Poohří při soutěži v roce 2016.
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Letošním hitem
budou staré
formule
tipuje
ředitel
autodromu

TISÍC MOŽNOSTÍ A BRÁNA ZAVŘENÁ – TAKHLE PŘED DVĚMA LETY PŘIVÍTAL MOSTECKÝ AUTODROM,
JEDNA Z TURISTICKÝCH ATRAKCÍ MĚSTA, NOVÉHO MAJITELE A JEHO TÝM. KDO NEBYDLEL POBLÍŽ,
MOHL V POSLEDNÍCH LETECH MOŽNÁ I ZAPOMENOUT, ŽE TAKOVÝ ROZLEHLÝ AREÁL OBEHNANÝ
PLOTEM POD ŠIROKÝM VRCHEM VŮBEC LEŽÍ. OD PRVNÍ NÁVŠTĚVY NOVÉHO MAJITELE SE ALE
MNOHÉ ZMĚNILO – AUTODROM DOSLOVA OŽÍVÁ, OTEVÍRÁ SE A TAKÉ PROSPERUJE. PŘINÁŠÍ TO ALE
S SEBOU I STINNÉ STRÁNKY, A TAK SE NAD AUTODROMEM SPLÉTÁ BIČ V PODOBĚ PROTIHLUKOVÉ
VYHLÁŠKY. O NOVINKÁCH LETOŠNÍ SEZONY, ZUŽUJÍCÍMU SE MANÉVROVACÍMU PROSTORU
I ODPUSTCÍCH NEUKÁZNĚNÝCH ŘIDIČŮ JSEM SI POVÍDALA S GENERÁLNÍM ŘEDITELEM AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI AUTODROM MOST JIŘÍM VOLOVECKÝM.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV AUTODROMU MOST

Autodrom se v posledních dvou letech začal otevírat veřejnosti. I lidé, kteří nejsou
fanoušky motorismu, překvapivě zjišťují, že
lze vstoupit. Proč ta změna?
Když koupil autodrom nový majitel a přijeli
jsme poprvé, viděli jsme úžasný, velký areál,
který nabízí tisíc možností. Ale zjistili
jsme, že legálně sem vstoupit je pro
běžné smrtelníky obrovský problém,
a to nám přišlo líto. Varovali nás
před krádežemi, poškozováním
majetku, ale i za tuto cenu jsme se
rozhodli areál otevřít veřejnosti.
Vyplnila se varování?
Žádné problémy se neukázaly. Jsou
dny, kdy se věnujeme i nemotoristické veřejnosti a ono se nám to vrací.
Když potom máme sportovní akce,
i ženy vědí, že si tu najdou své – dají
si venku za sluníčka kávu, vezmou děti
na hřiště...

Naposledy jste třeba
otevřeli závodní dráhu
běžkařům, to mi přišlo
velmi vtipné. Co ještě
pro nás letos
chystáte?

Ing. Jiří Volovecký
– 59 let
– žije v Benešově
– věnoval se marketingu
a médiím, naposledy
pracoval v marketingu ﬁrmy
Moravia Press
– od roku 2015 je generálním
ředitelem akciové
společnosti Autodrom Most

Využili jsme toho, že po mnoha letech na dráhu nasněžilo. Ohlas nás vlastně spíš překvapil.
Lidé chodili skutečně běhat a dokonce dorazil
i jeden mladý muž na speciálním zimním kole.
Máme tu skvělé eventové manažerky, které
pořád něco napadá (směje se). Máme připravené programy pro cyklisty, běžce, chystáme
akci pro handicapované, aby si mohli vyzkoušet ruční ovládání aut...
Pojďme se teď ale podívat na hlavní program autodromu – motoristické akce. Jaká
je vlastně dnes obliba motoristických závodů v Mostě? Víte, já pamatuji ještě doby,
kdy každá volná louka v okolí autodromu
byla zastavěná stany a čtyřproudá silnice
pod Hněvínem se využívala jako velkokapacitní
parkoviště...
Znám to
jen
ze
v z p o mínek
a fotod o ku-

mentace. Sto tisíc lidí na každý závod - to už
se asi nikdy nebude opakovat. Po pádu komunismu se objevilo obrovské množství jiných
možností co dělat a kam jezdit, lidé jsou výrazně zaměstnanější, a nemají tolik času pro
své koníčky. Když připravujeme program, zjistíme, že jen tady v okolí jsou ve stejný víkend
další a další zajímavé akce, ale my jsme závislí
i na promotérech a termínech závodních sérií.
A návštěvnost automobilových závodů také
výrazně ovlivnila televize.
Takže - jak se tedy vyvíjí návštěvnost teď, po
revoluci? Jste spokojení?
Návštěvnost u hlavních závodů, jako jsou trucky, stále stoupá, takže spokojeni jsme. Určitě
to ovlivňuje i fakt, že k nim přidáváme velký
doprovodný program pro celé rodiny, nejen
pro milovníky aut. Naší výhodou je, že v areálu máme opravdu všechno, na co si motoristický fanoušek vzpomene, a všechno se to
snažíme při závodech využít. Velmi dbáme na
údržbu areálu, čistotu, kvalitní toalety a občerstvení – tedy věci, které úzce nesouvisejí
s motoristickým sportem, ale které mají vliv na
návštěvnost.
Jsou závody výdělečný podnik?
Náklady jsou obrovské, takže vydělat se dá,
ale minimálně. Pro nás jsou výdělečná testování na dráze a eventy pro firmy v horní části
areálu, na polygonu.
Musí mezi sebou závodní okruhy bojovat
o atraktivní závody?
Určitě bojují o závody, třeba u trucků existuje spousta areálů v Evropě, které o ně mají
zájem. My máme podepsanou smlouvu na

další tři roky. Znamená to, že nemůžeme být
v klidu, stále musíme modernizovat a jednat
o podmínkách, abychom byli tím závodištěm,
kde se evropský šampionát tahačů uskuteční.
To platí i u automobilových a motocyklových
závodů.
Co bude – kromě závodů Czech Truck Prix –
největším lákadlem letošního roku?
Určitě závody historických formulí 1 v květnu.
Už dnes zaznamenáváme obrovský zájem
a věřím, že to bude náš stěžejní závod číslo
dva. Historická auta jsou dnes velmi trendy
a my se snažíme lákat vystavovatele, abychom
sem dostali i opravdové skvosty.
S testováním a pronájmy areálu, které autodrom živí, jsou spojené i negativní dopady – tedy hluk téměř každý den, který vadí
obyvatelům Souše. Stojí proti vám silné
sdružení...
Dráha byla k testování a tréninkům využívána
i před naším příchodem. Vůbec jsme proto
nečekali, že k něčemu takovému dojde.
Ale to byla přece jen iluze! Hluk a stížnosti
tu byly od dob existence autodromu.
Ano, byla to iluze. Prostě jsme si mysleli, že
hluk k autodromu patří a že to tak všichni berou. Ale v okamžiku založení spolku začala
dramatická jednání a zjistili jsme, že situace
je velmi vážná a sdružení jde tvrdě za svým
cílem. Samozřejmě to chápu - nebudu tvrdit,
že neděláme hluk a neobtěžujeme okolí. Snažíme se to eliminovat, i proto zařazujeme do
kalendáře akce, kde nejsou žádná motorová
vozidla, koupili jsme měřicí zařízení, snížili
jsme hlukové limity pro jednotlivé kategorie,
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zkrátili jsme dobu provozu. Znamená to pro
nás velkou ztrátu, protože mnoho lidí má čas
si zajezdit až odpoledne a vpodvečer. Jednáme se zástupci města a připravili jsme projekty
na protihlukové stěny...
Sdružení si stěžuje, že slibujete protihlukové stěny, které ale nestavíte?
Stěny, které by – podotýkám možná – snížily
hluk, stojí řádově 70 milionů. A my teď stojíme před problémem – výrazně omezit provoz a výdělečné aktivity a zároveň investovat
obrovské prostředky do protihlukové stěny?
Ozývají se požadavky - omezte provoz do 16
hodin, nejezděte o víkendech, ale to je nereálné. Jenom kdybychom nejezdili o svátcích,
bude nás to stát desítky milionů. A pokud bychom nejezdili o víkendech? Pak vůbec nemá
smysl autodrom provozovat. Dělali jsme si
vlastní měření a i v případě, kdy se tu nic nekoná, překračuje hluk v areálu hygienický limit.
Hledáme cesty, ale jednoduché cesty nejsou.
Obáváte se přijetí protihlukové vyhlášky,
o níž se hovoří na radnici? (rozhovor jsme
vedli v polovině února, v březnu vyhláška
prošla zastupitelstvem – pozn. red.)
Ještě nevíme, co má vyhláška obsahovat a co
pro nás bude znamenat. Všichni si zatím říkají
– však oni ‚nějaká‘ opatření najdou a ‚nějak‘
to udělají. Ale náš manévrovací prostor se velmi zmenšuje. Spíš mě mrzí, že máme zásadní podporu od Hospodářské a sociální rady
Mostecka, od místní hospodářské komory, ale
ze strany města ji tak silně necítím. Vyhláška se
může stát kritickým přelomovým bodem. Děláme tu spoustu čistě nevýdělečných akcí pro
mosteckou veřejnost a já se nechci se dočkat
okamžiku, kdy budeme muset uvažovat krizově ekonomicky a šetřit tam, kde to provozně
nejméně bolí, tedy právě na těchto akcích. Ale
nevzdávám to, už kvůli úžasnému týmu, který
se tady na autodromu sešel.
I když se momentálně kvůli vyhlášce stahují
mračna, vy máte přesto docela velké rozvojové plány. Dokonce chcete stavět hotel?
Stále pokračujeme. Obnovili jsme veškeré budovy od vrátnic až po administrativní prostory,
postavili nové boxy, naposledy Auto Gallery výstavní prostor na polygonu. Dalším krokem
bude jednotný vjezd do areálu autodromu
a výstavba nové věže, abychom mohli pokračovat v mezinárodních závodech a splnili
předpisy. Už máme hotový projekt a chceme
na podzim začít. S věží, kam se přesune tiskové středisko, také vybudujeme VIP nástavby
nad boxy. A hotel? To má prozaický důvod.
Spousta týmů chce bydlet přímo v areálu a navíc v současné době je obtížné na Mostecku
sehnat dostatek ubytovacích kapacit. Součas-

ně s hotelem chceme postavit i novou motokárovou dráhu, která bude splňovat mezinárodní parametry.
Určitou dobu byl mostecký polygon jediným místem, kde bylo možné tzv. smazat
body za dopravní přestupky, a hovořilo se
o tom jako o velkém byznysu. Platí to stále?
I já jsem slýchal o areálu, který vydělává obrovské peníze na ‚chudácích‘, kteří přijdou
o body. Skutečnost je ale jiná. V množství
kurzů, které se na polygonu konají, jsou tyto
zcela zanedbatelné. Pořádáme hlavně kurzy bezpečné jízdy, často na objednávku pro
firmy, přímo na míru jejich zaměstnancům.
Cvičíme hasiče, policii i řidiče záchranek, což
nás ohromně těší. Polygon využíváme i pro
sportovní účely, protože spodní dráha už kapacitně nestačí.

Jaký máte názor na umazávání bodů? Není
to trochu středověký prodej odpustků? Místo pokání zaplať?
Chyby řidičů, za něž přijdou o body, často
vůbec nesouvisejí s tím, že by neuměli řídit.
Trávím 30 let za volantem, jezdím stovky kilometrů a s čím já se setkávám na silnicích, to je
neuvěřitelné! Dnes jsou lidé schopni za mlhy
na plné čáře předjet a ještě zprava. V rámci Asociace center bezpečné jízdy jednáme
s ministerstvem dopravy a policií o změně systému. Tedy aby se více pozornosti věnovalo
začátečníkům, aby byl řidičák na zkoušku, aby
mladí řidiči jezdili s doprovodem. To je cesta.
Ne dát řidičák a začít trestat. Nemá smysl,
když někdo čtyřikrát přejede na červenou,
aby si tady na desce zkoušel smyky.
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Tajemství 7 kaplí
Nadšenci pro historii natočili film

ZKUŠENOSTI Z AMATÉRSKÉHO DIVADLA A VELMI DOBRÝ VZTAH K HISTORII MÍSTA VEDLY SKUPINU
KLÁŠTERECKÝCH NADŠENCŮ K NATOČENÍ 24MINUTOVÉHO FILMU TAJEMSTVÍ 7 KAPLÍ. FILM SE
NATÁČEL V ZÁMECKÉM PARKU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ, KDE SE PODÉL JEDNÉ Z CEST KAPLE
NACHÁZEJÍ, VE ZDEJŠÍM KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, V LETOHRÁDKU SALA TERRENA PŘED
ZÁMKEM I NA NĚKTERÝCH MÍSTECH V PRAZE, KTERÁ JSOU SPOJENÁ S DÍLEM MICHAELA OSWALDA
THUNA. TEN TOTIŽ KONCEM 17. STOLETÍ SOUBOR VÝKLENKOVÝCH KAPLÍ BOLESTI PANNY MARIE
V ZÁMECKÉM PARKU NECHAL VYSTAVĚT.
TEXT: VLASTA FIŠROVÁ
FOTO: DAVID KODYTEK

Pedagogové zdejšího gymnázia a střední odborné školy se tématu mariánských kaplí věnují dlouhodoběji, vše začalo již studentskou
prací na téma Mariánský kult v Klášterci nad
Ohří. Myšlence popularizace památky, která byla ještě nedávno mylně označována za
křížovou cestu, vyšlo vstříc i město Klášterec
nad Ohří, které vznik filmu finančně podpořilo. A tak mohl být natočen poutavý film, který
ve formě hraného dokumentu pátrá po historii
kaplí. Celý film přitom podkreslují krásné tóny
houslí Jaroslava Svěceného, který každé léto
pořádá na zámku Klášterecké hudební prameny, a s městem je svým způsobem spjatý.
Ve filmu ožívá jak postava hraběte Michaela
Osvalda Thuna, tak kamenická dílna mistra,
který se svými učedníky opracovával kámen
do podoby kaplí. Své poznatky zde představuje i několik odborníků z oblasti památkové
péče, historiků a kunsthistoriků, k významu
památky se vyjádřil například i profesor Jan
Royt z Univerzity Karlovy.

S Miloslavou Koubovou, která patří k hlavním
iniciátorům vzniku filmu, jsme si po premiéře
v kláštereckém kině Egerie povídali o tom, jak
natáčení probíhalo. „Dosti napínavé bylo natáčení před kostelem Nejsvětější Trojice. Od
kameramana a režiséra v jednom (Miroslava
Nyklíčka) bylo třeba velké trpělivosti, protože jsme museli čekat na správný moment,
kdy po silnici nepojede žádné auto, které by
zničilo atmosféru sedmnáctého století. David Kodytek v kostýmu hraběte Thuna musel
nacvičovat chůzi postaršího šlechtice, jemuž
už nezbývá mnoho let života. Také bylo nutné vědět, jak se správně pokřižovat, až bude
klečet před oltářem. Souhra mezi otcem Arturem (místním farářem), vypravěčem Václavem
Poldou a modlícím se hrabětem rovněž nebyla jednoduchá. Konec celé scény, kdy Michal
Osvald Thun vychází z kostela a dává minci
žebračce (Miloslava Koubová), už nebylo
složité natočit. Jen vznikly malé pochybnosti,
jestli žebračka nemá příliš čisté ruce. Asi ta
žebračka prostě dbala na hygienu. V každém

případě bylo celé natáčení jedním velkým
dobrodružstvím pro celý náš malý štáb.“
Tvůrci filmu také doufají, že by se mohly objevit starší fotografie čtyř kaplí, které by objasnily původní vzhled této památky. Zcela dochovanou podobu mají totiž pouze tři reliéfy,
u jedné z kaplí je v reliéfu částečně motiv Jeruzaléma a další tři jsou ztvárněny do abstraktní
podoby. V postranních nikách kaplí jsou znázorněny postavy Čtrnácti svatých pomocníků,
ti lemují sedm výjevů ze života Panny Marie.
Kult Čtrnácti svatých pomocníků známe přitom z Františkánského kláštera v Kadani, ve
spojení s mariánskou úctou v Klášterci nad
Ohří vytváří ojedinělou regionální tradici.
Film lze zakoupit v podobě DVD v turistickém
informačním centru, počítá se i s jeho využitím ve školách.
(PI)
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Obrazu je
jen půl,
tvrdí mostecký historik

ZÁHADY, SPOJENÉ S OBRAZEM VRAŽDA JEPTIŠEK V MOSTĚ, KTERÝ SE NA ZAČÁTKU LOŇSKÉHO
ROKU VRÁTIL PO DLOUHÝCH PERIPETIÍCH DO MOSTU, SE POKOUŠÍ ROZLUŠTIT HISTORIK
MOSTECKÉHO MUZEA JIŘÍ ŠLAJSNA. JAK HO NAZÝVAT? KDY BYL NAMALOVÁN? JAK PŮVODNĚ
VYPADAL? PROČ SE ZTRATIL? ODPOVĚDI NA NĚKTERÉ OTÁZKY VEŘEJNOSTI POPRVÉ ODHALIL
PŘED LOŇSKÝMI VÁNOCEMI.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV POHLEDY AMB

novodobý a nevystihuje podstatu obrazu.
Jeho hlavním motivem totiž není usmrcení
osmi jeptišek, které odmítly opustit klášter, ale
zázrak, který událost provázel a který je popsán v dolní části obrazu. Zachycuje husitu,
který se se zbraní v ruce napřahuje proti soše
Panny Marie s Ježíškem, tzv. Zahražanské Madony. „Ta svatá socha se horní částí těla uhnula
o dobrou píď na levou stranu, přičemž si též
Ježíšek tehdy přiložil prst na ústa, jako by tomu
zloduchu hrozil, v kteréžto pozici jsou dodnes
obě svaté postavy k spatření,“ popisuje zázrak
Mariánský atlas Augustina Sartoria z roku
1717. I proto bychom se měli klonit spíš k názvu staršímu – Zahražanský zázrak.

Zahražanská Madona
Pravdou je, že zatímco klášter rokem 1421
zaniká, socha zničení unikla. Sama legenda,
stejně jako obraz jsou ale novodobější a pocházejí z období baroka, kdy se pod Krušnými
horami začal výrazně uplatňovat mariánský
kult. Jedním z jeho symbolů byla právě Madona ze Zahražan, dřevěná soška, o níž legenda
praví, že ji z Konstantinopole přinesl do Čech
svatý Metoděj a klášteru ji daroval král Václav
II. Ve skutečnosti však socha, dnes uložená ve
sbírkách Národní galerie v Praze, pochází až
ze 14. století. Někdy kolem roku 1680 byla
na Zahražanech, v místě zaniklého kláštera,
vystavěna k uctívání Madony barokní kaple
a směrem do města dodnes zachovaná křížová cesta. Podle Jiřího Šlajsny mohl být votivní
obraz součástí oltáře na Zahražanech od samého počátku.

Barokní perspektiva

Ne vražda, ale zázrak
Obraz, který je dnes opět vystaven v mosteckém muzeu, byl téměř celé jedno století
považován za ztracený. Zachycuje události
z 10. července 1421, kdy husité zničili klášter
magdalenitek na Zahražanech. Název Vražda
jeptišek v Mostě je však podle Jiřího Šlajsny

Důkaz pro to však neexistuje, protože obrazu
chybí nejen autor, ale i datum. „O stáří obrazu
rozhodla veduta města, konkrétně minoritský
klášter, který byl v roce 1670 zastřešen a v roce
1712 začala jeho barokní přestavba,“ vysvětluje Jiří Šlajsna. A právě v této podobě mezi
lety 1670 až 1712 jej malíř zachytil. Zároveň
historik upozorňuje, že obraz nemůžeme brát
doslovně, neboť jsou na něm zobrazeny tři
dominanty – zahražanský klášter, město Most
a hrad Hněvín, doplněný siluetou Krušných
hor s Jezeřím - které by však nikdy nebylo
možno takto zachytit z jednoho místa. „Obraz
zahrnuje několik perspektiv. Barokní malířství
si s tím ale starosti nedělalo,“ dodává. Datovat
obraz podle existujícího hradu Hněvína (zbořen byl v roce 1653) je podle historika chybou,
protože ten mohl být malován zpaměti nebo
podle dřívějších zobrazení.

Chybí nebesa
Podle Jiřího Šlajsny se ale dnes v muzeu díváme jen na část obrazu. „Je situován na šířku,

přitom většina votivních oltářních obrazů je
na výšku. A chybí tam to podstatné – ústřední
motiv nebe a Panny Marie, které byl oltář zasvěcen. Co tam naopak přebývá, jsou výrazné
švy v plátně, které by na barokním originále být
neměly.“ Jak k tomu došlo? Vysvětlení hledejme v roce 1702, kdy kaple vyhořela a měl být
zničen veškerý mobiliář s výjimkou (opět) Zahražanské Madony. „Pokud byl obraz součástí oltáře, je možné, že byl poškozen a později
opraven a zkrácen. Nechci nijak zpochybňovat
zázrak, ale šlo o požár střechy, takže obraz hořel shora a soška, která byla v nižších partiích,
tak mohla být zachráněna,“ vysvětluje historik. Porovnával přitom podobná díla, například obraz zachycující vyplnění Chomutova
ze stejného období. „I na něm je výjev husitů
vraždících obyvatele, motivy zachycující typické prvky pro Chomutov, a nahoře Panna Marie,
Bůh Otec a Ježíš, přijímající mučedníky. Takový
motiv se opakuje i na dalších oltářních obrazech, na našem ale chybí.“

Spletité cesty
Až do roku 1889 visel obraz v zahražanské
kapli. Tehdy ho okresní hejtman věnoval muzeu, jehož součástí byl až do roku 1921, kdy
obraz z Mostu zmizel, a to na dlouhých 95 let.
Do Výmaru ho tajně odvezli pracovníci muzea společně s pozůstalostí po baronce Ulrice
von Lewetzov. „Důvodem bylo blížící se 500.
výročí zázraku a hlavně porážky husitských
vojsk Míšeňskými. Zejména obraz zachycující
tuto bitvu byl důležitou součástí oslav svátku
Panny Marie Sněžné. Původní čistě náboženská
tradice se v průběhu 19. století stala i německou národnostní manifestací proti českému živlu. Představitelé města měli strach, že ve složité
době budou obrazy českým státem zabaveny,
rozhodli se umístit je v Míšni a slavnost přenést
tam,“ říká ke zmizení obrazu Jiří Šlajsna. Do
Míšně z politických důvod obrazy dorazily až
v roce 1932. Hlavní symbol Mariaschneefestu
– deskový obraz Bitva husitů u Mostu se vrátil
po zabrání Sudet fašistickým Německem zpět
a dnes je ve sbírce mosteckého muzea. Proč
nebyly převezeny zpět oba obrazy, není jasné.
V roce 1966 byl oltářní obraz zbaven rámu,
sbalen a uložen v depozitáři v Míšni. Tam ležel
až do 80. let minulého století, kde ho při inventarizaci znovu objevil historik umění Hans
Sonntag. Dalším, kdo se o něj poté zajímal,
byla slovenská studentka restaurátorství. Teprve v roce 2009 ale Hans Sonntag píše o svém
nálezu do Mostu a dalších sedm let trvalo než
se Zahražanský zázrak vrátil domů. „Je to základní kámen nové stále expozice věnované
Mostu, kterou muzeum chystá,“ uzavírá ředitel
Oblastního muzea v Mostě Michal Soukup.
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V Mostě si podávají
ruce minulost
s budoucností
MOST JE I PŘES SVOU POHNUTOU HISTORII MĚSTEM MNOHA LÁKADEL. KROMĚ HISTORICKÝCH
PAMÁTEK A SPORTOVNÍCH AREÁLŮ KAŽDOROČNĚ NABÍZÍ MNOHO ZAJÍMAVÝCH KULTURNÍCH
AKCÍ. PŮVODNÍ MOST SICE MUSEL V SEDMDESÁTÝCH LETECH USTOUPIT POSTUPUJÍCÍ TĚŽBĚ
UHLÍ, OKOLNÍ KRAJINA VŠAK PROŠLA ROZSÁHLÝMI REKULTIVACEMI A SAMOTNÉ MĚSTO SE
PŘEVLÉKLO ZE ŠEDIVÉHO DO ZELENÉHO KABÁTU.
TEXT: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU
FOTO: JAROSLAV HAUŠILD, PAVEL ADÁMEK, STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Postupně zde vyrostl hipodrom, kde se každoročně pořádá řada prestižních dostihů,
autodrom nabízí zajímavé automobilové závody, aerodrom je dějištěm akrobatických
soutěží, moderní sportovní areály Matylda
a Benedikt poskytují řadu příležitostí ke sportovnímu vyžití.
Turisty láká i replika středověkého hradu Hněvína, který je přirozenou dominantou města.
Zájemci zde mohou mimo jiné od května
do srpna navštívit Dílnu magistra Edwarda
Kelleyho. Otevřena je v tomto období od úte-

rý do neděle od 11 do 12:30 hodin a od 13
do 17 hodin.
Celosvětovou proslulost získal děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je zapsán
v Guinessově knize rekordů jako nejtěžší předmět, který kdy byl přepraven po kolejích. Došlo k tomu v roce 1975 a přesunut byl o plných
841 metrů. V letošním roce si navíc připomínáme 500. výročí jeho založení. Velké oslavy
jsou přichystány na 24. června a budou spojeny mimo jiné s představením nové poštovní
známky věnované této významné události.

Před tímto pomyslným vrcholem první poloviny roku se v Mostě uskuteční celá řada dalších zajímavých akcí. Svátky jara bude doprovázet tradiční Velikonoční jarmark (10. – 13.
dubna), následovat budou zahájení turistické
sezony (23. dubna), studentský Majáles (19.
května), Farmářské slavnosti, na něž volně
navážou Pivní a gulášové slavnosti (27. května), Miniveletrh cestovního ruchu pod ochozem magistrátu na 1. náměstí (13. června),
Závody dračích lodí (9. a 10. června) a Den
magistra Edwarda Kelleyho na hradě Hněvín
(24. června).
(PI)
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Plechové hračky

z Litvínova
PO TÉMĚŘ OSMI DESÍTKÁCH LET SE DO LITVÍNOVA VRÁTILY PLECHOVÉ HRAČKY, KTERÉ SE
TU VYRÁBĚLY UŽ OD KONCE 19. STOLETÍ. AŽ DO KONCE ROKU JE MOHOU OBDIVOVAT MALÍ
I VELCÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZÁMKU VALDŠTEJNŮ. UNIKÁTNÍ EXPOZICI, PŘI NÍŽ SE POPRVÉ PODAŘILO
HRAČKY ROZPOHYBOVAT, PRO LITVÍNOV PŘIPRAVILI SOUKROMÍ SBĚRATELÉ, KTEŘÍ PROVOZUJÍ
VE VELVARECH MUZEUM TECHNICKÝCH HRAČEK.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ,ARCHÍV MUZEA TECHNICKÝCH HRAČEK

Sběratelé hraček
Miroslav Smaha a Michal Videnský se věnují sbírání hraček celou řadu let a svou první
výstavu uspořádali v roce 2008. Od té doby
otevřeli nejen zmíněné velvarské muzeum,
ale představili historické hračky na řadě výstav v muzeích a na hradech a zámcích po
celé republice. Sběratelé se specializují na
dobu Rakouska-Uherska a období první republiky. V jejich muzeu je možné vidět vláčky, autíčka, stavebnice, parní stroje, ale dívčí
pokojíčky pro panenky a kočárky. „V expozici
najdete také mnoho sběratelských zajímavos-

tí, jako například historicky první československou stavebnici, předcházející legendární
Merkur, nebo nejstarší plechové autíčko na
mechanický pohon z let 1920–1925 a jedno
z prvních bakelitových autíček z konce 40. let
20. století,“ informují internetové stránky muzea. Litvínovská výstava je unikátní v tom, že
se zaměřila jen na jediného výrobce a tudíž
ve výstavních místnostech návštěvníci najdou
prakticky kompletní sbírku muzea. „Myslím,
že se nám podařilo zrekonstruovat komplexně
celou produkci vláčků firmy Heller und Schiller.

Máme k dispozici ceníky, fotografie a další archiválie, tedy měli jsme se o co opřít,“ vysvětlil
na vernisáži Miroslav Smaha.

Heller und Schiller
z Oberleutersdorfu
Historie výroby hraček v Horním Litvínově
začala v 19. století, zprvu se ale vyráběly z papírové hmoty. „Prvním, kdo se odvážil vyrábět
plechové hračky, byl Viktor Schlesinger v roce
1864. Obchod si otevřel v tehdejší Široké ulici,

dnes ulici 9. května. V roce 1884 svůj obchod
prodává Konradu Richterovi, který byl bratrem
tehdejšího starosty, a ten ve výrobě hraček pokračoval. Nevěnoval se ale jen hračkám, vyráběl kuchyňské potřeby a nádobí, hračky byla
spíš přidružená výroba. Tato rodina však obchod provozuje krátce a již po třech letech ho
prodává rodině Hellerů, kteří začínají vyrábět
také hračky poháněné hodinovým strojkem,“
seznamuje s historií hračkářské výroby Miroslava Smaha. Bratrům Hellerovým však dlouho stísněné prostory dílny a obchodu v Široké
ulici nestačili a rozhodli se postavit továrnu.
Ta vyrostla v letech 1907 až 1908 v Nádražní
ulici. Kromě hraček v těchto prostorách nově
zavedli výrobu smaltovaného kuchyňského
nádobí. Během první světové války továrna
nuceně přerušila provoz a Viktor Heller musel v polovině roku 1915 narukovat. Z války
se však naštěstí vrátil a v roce 1919 opět obnovuje provoz, už ale s novým společníkem
Ernstem Schillerem. Přikoupili ještě továrnu
na dřevěné zboží v krušnohorské Mníšku
a v roce 1925 svůj podnik pojmenovali První
hornolitvínovská továrna na plechové a kovové zboží Heller und Schiller. Tehdy dosáhly
jejich výrobky největší slávy.

Kvalitní, barevné a levné
„Jejich sortiment byl opravdu bohatý a zboží
bylo vyhledáváno nejen na území Ćeskoslovenska, ale i v zahraničí - Francii, Německu, Ra-

kousku i Americe a ve skandinávských zemích.
Nejvíc se vyrábělo vláčků, takže v expozici uvidíte bohatou sbírku nejrůznějších typů vláčků
rozchodu 0, tedy 32mm, což je srovnatelné
s českým Merkurem. Zpočátku vyráběli vlaky
na klíček, později ve 30. letech elektrické,“
vysvětluje sběratel. Popularitu jim přinesla
především skutečnost, že kromě samotných
vláčků nabízeli pestrý sortiment železničního
příslušenství jako nádraží, přechody, přejezdy, telegrafní sloupy, tunely... Kromě toho se
ale v Litvínově vyrábělo i množství automobilů, letadla, dokonce i tramvaj a lodě. „Díky
přípravě exponátů na výstavu, jsme začali více
porovnávat způsob výroby u neoznačených
sbírkových předmětů a zjistili, že vyráběli také
tanky, polní děla a protiletecká děla.“ Díky
restaurátorskému umu obou sběratelů se podařilo některé hračky na výstavě rozpohybovat, takže největší úspěch zřejmě bude sklízet
funkční elektrifikované kolejiště z železničních hraček Husch nebo historická dioramata.

Zánik továrny
Továrna úspěšně fungovala až do roku 1938.
Když se situace v Sudetech začala vyostřovat,
pokusili se majitelé přesunout výrobu do Prahy. Podařilo se jim ale přestěhovat jen lisovací nástroje, formy a dokumentaci. Než stihli
převést stroje, přišlo obsazení Sudet a tedy
i Litvínova německým vojskem. „Krátce vyráběli kompletováním toho, co už bylo připra-

veno, ale dál už vyrábět nemohli. V Litvínově
zůstal jen účetní, který se stal správcem. Pod
německou správou vyráběla továrna do konce
roku 1939, poté byla prodána německé firmě.
V omezené míře vyráběla hračky, ale postupně
se výroba soustřeďovala na válečný arzenál,“
mapuje pohnutou historii 20. století Miroslav
Smaha. Po skončení války se majetek vrátil
do českých rukou a uvažovalo se o obnovení
provozu továrny, ale původní majitelé se už
do vlasti nevrátili. Podle některých informací
utekli synové Ernsta Schillera před nacismem
do Chile – byli totiž židovského původu. Mostecký deník pak uvedl, že jeden ze synů bojoval jako příslušník britského letectva a zemřel
v roce 1951 v Lounech.
Pravdou však je, že tovární budova zůstala
bez provozu a skončila jako studentský internát, jídelna a kanceláře. V 60. letech byla
továrna zbořena a dnes na jejím místě stojí věžové domy v Mostecké ulici. „Snažili se
napodobovat německé vláčky a byli proto
velkou konkurencí pro německé firmy - kvalitní a nesrovnatelně levnější, pestré, s barevným
potiskem. Právě to, že napodobovali německé
zboží, přispělo zřejmě k tomu, že po druhé světové válce došlo k úplnému zapomenutí této
značky,“ podotýká Miroslav Smaha.
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DOBA INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ, DOBA FACEBOOKU, TWITTERU, SKYPE, GOOGLE
A DALŠÍCH KOMUNIKAČNÍCH NÁSTROJŮ I APLIKACÍ – JE DOBOU OBROVSKÉ INFORMAČNÍ
REVOLUCE. MNOZÍ JÍ TAK NEVNÍMAJÍ. NĚKTEŘÍ VŮBEC. AŤ CHCEME ČI NE - JSME NA TOM
STEJNĚ JAKO LIDÉ, KTEŘÍ SE NAHODILE OCITNOU V SAMÉM SRDCI OBŘÍHO HURIKÁNU. SLYŠÍ
JEN TICHO.
TEXT A GRAFIKA: LUBOMÍR ŠLAPKA

Přesto právě tato generace zažívá nejmasivnější změny, které předčí i průmyslovou revoluci. Raketový vývoj komunikačních technologií, dostupnost internetového pokrytí
a možnost být 24 hodin denně on-line zkracují vzdálenosti. Umožňují miliardám lidí být
v centru zrození života i smrti. Války, svatby,
letecké katastrofy, teroristické útoky, politické
debaty, záběry rodících zvířat i lidí. Nic není
tabu. Všude, kde je mobil, je i připravené oko
Matrixu. Všude, kde je kamera, je monitor. Síť
produkuje nevídané možnosti a soustřeďuje
miliardy gigabajtů dat. Přenos obrazu, zvuku,
dokonce i zdravotního stavu. Předpoví počasí
a umí vstupovat do našich pocitů a nálad, měřit je a reagovat na ně. Tohle již není fantazie
spisovatelů konce devatenáctého století, ale
běžná realita.
Mluvíme-li o revoluci, musíme vzít v potaz, že
ta s sebou nepřináší jen pozitivní, prospěšné
a bohulibé hodnoty, ale i jejich opak. Vzpomeňme na Velkou říjnovou revoluci v Rusku, v jejímž důsledku byly i v dalších zemích
pozabíjeny miliony lidí a došlo k přesunům
nevídaného majetku. Chudí si brali ve jménu
revoluce co chtěli. Bohatí ve jménu zachování života opouštěli paláce i statky. Vyvraždění
carské rodiny jen zažehlo další a další přeskupování společnosti, další a další revoluce, například v Číně. Došlo k decimování staletých
šlechtických rodů, ale i intelektuálů, umělců
a vědců. Mimořádně významnou revolucí byl
nástup Adolfa Hitlera k moci. Koho by napadlo, že nacionalismus může způsobit tolik zla,
utrpení a obětí. Z tohoto pohledu byla Francouzská revoluce jen slabým odvarem. Revoluce rozbila letité řády, pravidla a zvyklostní
práva. Revoluce je dramatický převrat systému a většinou přichází nečekaně, jakoby nahodile. V průběhu staletí však nedocházelo
jen k revolucím systémovým, zaměřeným na
změnu řádu či prolongování společenských

tříd a vrstev. Mnohem více docházelo k revolučním objevům. Za všechny atomová či vodíková bomba, radar, spalovací motor – využití
nafty, tisk, střelný prach, parní stroje, lety do
vesmíru, ponorky, elektřina, vodní turbíny, satelity, bezpilotní letadla, robotizace, automatizace, optická vlákna a mnoho dalších.
S nástupem 20. století začíná vyšší civilizační level. Počítač! Následuje osobní počítač Personal Computer. Bylo jen otázkou času
a vůle vizionářů, kdy se díky tomuto vynálezu
posune lidstvo dál. Ten posun se stal skokem.
Začaly vznikat systémy, algoritmy a matematické možnosti, o kterých se generacím nedávným i tisíce let zpět ani nemohlo snít. Další
revoluční etapou byl vznik sítě. Tedy systému,
který dokázal jednotlivé počítače propojovat
tak, aby se přenášela data. Komunikace mezi
stroji. Jazyk složený z jedniček a nul. Jak prosté a jednoduché. Přeskočíme krátké období
nedůvěry a obav o využití a pojďme rovnýma
nohama do současnosti. Výkonné domácí i firemní počítače, tablety, laptopy, chytré telefony, které dokáží on-line propojit volaného
i volajícího obrazem, které umí odesílat a přijímat prakticky jakákoli data, se staly běžnou
součástí života obyvatel planety. Od té chvíle
jsme v samém oku orkánu. Lidstvo je ve stále
hustější síti Matrixu.
S novou technologií přichází nové výzvy. Přichází i nové hrozby a některé se již stávají
skutečností. Mohutnost, rozsah a obří dopad
IT technologií pomalu ale jistě začínají lidem
ubírat to nejdůležitější, co mají – svobodu.
Nejde totiž vypnout mobil a říct si – od teď
mi celý ten svět jedniček a nul může být
ukradený. Protože nad hlavou v oblacích je
satelit, který rozpozná každý váš pohyb. Při
procházce po lese vás vyfotí fotopast. Váš
domácí alarm zapisuje, kolikrát jste otevřeli či
zavřeli dveře, kolikrát za den jste prošli chod-

bou a nevytáhnete-li kameru ze zdroje, trpělivě a tiše nahrává nekonečně a neomezeně
záznam vašeho života. A pokud nemáte tyto
systémy doma, potkáte se s nimi na vlakových
a autobusových nádražích, v metru, v prodejnách, na náměstích, v barech, garážích, hernách i na hřištích, ve školách, univerzitách či
úřadech. Lidstvo přišlo o svobodu v domnění,
že to tak má být, že je to tak v pořádku. Není.
Každá bytost je unikátní, identifikovatelná
a automatické rozpoznávací systémy jsou připraveny kdykoli a komukoli, kdo má moc či
si jí zaplatí, odeslat o vás údaje, o kterých si
chcete rozhodovat vy sami. Matrix už nyní ví,
za co utrácíte peníze, jak jste na tom s hospodařením v domácnosti. Kde a s kým jste
byli na večeři. Stačí jenom algoritmus IP adres mobilů vašeho a vašich spolustolovníků.
Dokáže zjistit, co jste jedli. Kolik jste zaplatili,
neboť nejen EET, ale jakákoli platba kartou se
kdesi uchovává, kamsi odesílá a data se následně zpracovávají a využívají na marketing,
reklamu či pro jiné účely.
Poválečná generace si neví rady s tak enormním přísunem informací, které jim internet
denně chrlí. Mladí lidé začínají používat jazyk
a symboly jako emotikony, kterým jejich rodiče již nemohou rozumět. Sociální sítě, v rámci teorie paradoxu, lidi rozdělují, než spojují.
Vytrácí se onen důležitý osobní kontakt člověka s člověkem. Vytrácí se komunitní život.
Zaniká, jaksi potichu a postupně, vzájemnost.
Vždyť síť již nyní dokáže zcela či částečně
nahradit mnohé lidské potřeby. Sex, zábavu,
kontakt s vnějškem. Společnost, sociální vztahy se diferencují, odcizují a vytrácí – to bude
mít pro vývoj lidstva prozatím nepředvídatelné důsledky. Vstupujeme do další vývojové
etapy. Prozatím bez obav a možná i naivně.
Kdo by se bál jedniček a nul.
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KAP
= kvalitní
vzdělávání

ÚSTECKÝ KRAJ – REGION S BOHATOU PRŮMYSLOVOU MINULOSTÍ, ENERGETICKÉ SRDCE
REPUBLIKY, MÍSTO S KRÁSNOU A VZÁCNOU PŘÍRODOU. TAKÉ ALE KRAJ S NEJNIŽŠÍM POČTEM
VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH LIDÍ A NEJVĚTŠÍM POČTEM OBYVATEL JEN SE ZÁKLADNÍM
VZDĚLÁNÍM V REPUBLICE. TO MÁ VLIV NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ, TRH PRÁCE, NABÍDKU
ZAMĚSTNAVATELŮ, A TÍM I NA ÚROVEŇ A KVALITU ŽIVOTA V KRAJI. NÁVOD, JAK TUTO NEPŘÍZNIVOU
SITUACI ZMĚNIT, MŮŽE PŘINÉST KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2019 (KAP),
KTERÝ BĚHEM ROKU 2016 A POČÁTKEM ROKU 2017 ZPRACOVALI PRACOVNÍCI KRAJSKÉHO
ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE. NA JEHO TVORBU DOHLÍŽELO MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY A NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ. KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
ÚSTECKÉHO KRAJE NAVRHUJE K REALIZACI TAKÉ KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ, JEŽ BUDOU V DALŠÍCH
LETECH FINANCOVÁNA Z NEJRŮZNĚJŠÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ.
TEXT: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

„S žáky i studenty se při různých příležitostech
setkávám velmi často a vždy s nimi mluvím stejně: bez studia nemají mladí lidé v budoucnu šanci. A nemyslím tím jen vysokoškolské vzdělávání,
v kraji potřebujeme také kvalitní absolventy oborů všeho druhu,“ říká k tématu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

V rámci KAP byly na základě průzkumu mezi
školami a odbornou veřejností a ve spolupráci
s Národním ústavem vzdělávání navrženy pro
region tři obecné nosné priority: gramotnost,
soulad výuky s požadavky trhu práce a společné vzdělávání.

GRAMOTNOSTI
První prioritou jsou GRAMOTNOSTI. A to zejména gramotnost čtenářská, matematická,
digitální i finanční. Cílem je podporovat rozvoj
gramotností dětí, žáků a studentů jako základ
pro jejich další rozvoj.

„Jak ukázalo dotazníkové šetření, odborníci vnímají jako nejpalčivější problém nedostatečnou
úroveň gramotností, a to zejména čtenářské, matematické, ale také v oblasti informačních technologií. Je to logické,
neboť právě schopnost porozumět textu, přesně a jasně
formulovat, porozumět
slovnímu zadání matematických úloh a dovednost dopracovat se
samostatně k výsledku,
případně efektivně využívat moderní technologie,
je dnes základem pro další
rozvoj žáků a studentů a podmínkou jejich úspěšného uplatnění na trhu práce, ale také v jejich
osobních životech. Jedná se vlastně
o výchozí předpoklad k dosažení dalších
cílů,“ vysvětluje náměstek hejtmana Stanislav Rybák. KAP stanovuje dílčí cíle a opatření
ke zvýšení gramotností. Jsou jimi např. zvýšení
odbornosti pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky a efektivní začlenění gramotností
do výuky, podpora mezioborového vyučování
s důrazem na rozvoj gramotností či obnovení
pozic krajských předmětových metodiků.

dobrou a dobře placenou práci. Důležité je také
kvalitní a moderní vybavení učeben, protože i to

SOULAD VÝUKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE
Prioritou II je SOULAD VÝUKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE, což zahrnuje cíle, jako např.
podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, podpora technického vzdělávání, podpora kompetencí k podnikavosti ad.
Po přípravě žáků a studentů na praktické potřeby trhu práce volají zaměstnavatelé již řadu
let. Realitou je, že největší zájem je o technicky
vzdělané lidi, a to od dobrých řemeslníků až po
vysoce odborně kvalifikované experty. Krajský
akční plán vzdělávání na to reaguje stanovením
dvou obecných cílů, jak vysvětluje náměstek
hejtmana s kompetencemi pro oblast školství
Petr Šmíd: „Abychom zajistili dostatek kvalitních
pracovníků v technických odvětvích, musíme
především žáky a studenty motivovat ke studiu
přírodních věd a technických oborů. Mnozí se
možná zalekli předpokládané náročnosti takového studia, ale tím spíše musíme výuku těchto
oborů zatraktivnit a přesvědčit žáky, že právě
technická odbornost jim zaručí v budoucnu

Zvýšení kvality
vzdělávání

má významný vliv na úroveň výuky. Dalším cílem je posílit spolupráci škol a zaměstnavatelů.
V této souvislosti bych rád uvedl, že soulad výuky
s trhem práce neznamená, že budeme
ze dne na den dramaticky měnit
obsah a způsob výuky žáků.
Tyto kroky musí být postupné a systémové. Určitě
chceme podpořit žáky na
odborných praxích, aby
získali co nejvíce zkušeností a znalostí z reálného pracovního prostředí.
Cílem českého vzdělávacího
systému však není produkovat
ze škol specialisty a experty na
konkrétní práci, ale absolventy, kteří zvládají základní obecné potřebné
kompetence, navíc mají dostatečné odborné znalosti a dovednosti pro vstup na trh
práce. Specializaci na konkrétní pracovní pozici by pak měli získat ve firmách. Tento fakt je
často opomíjen a zaměstnavatelé volají po vysoké odbornosti absolventů. Odborné střední školy
se už nyní snaží se zaměstnavateli spolupracovat
a tuto spolupráci budeme dále prohlubovat. Tím
se zvýší počet odborníků z praxe ve výuce, žáci
budou v rámci praxe u firem více zapojováni do
konkrétních odborných úkonů a snížíme firmám
i školám administrativní zátěž, která je při oficiální spolupráci opravdu vysoká.“

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Další prioritou pro Ústecký kraj je SPOLEČNÉ
VZDĚLÁVÁNÍ, které má vytvořit příznivější
podmínky pro úspěšné vzdělávání dětí, žáků
a studentů v hlavním vzdělávacím proudu, tedy
na běžných typech škol. Třetí priorita má kromě vzdělávacího také svůj sociální rozměr. „Žákům a studentům se speciálními vzdělávacími
potřebami či dětem poznamenaným sociálním
vyloučením chceme prostřednictvím odborně
vzdělaných pedagogických pracovníků zajistit individuální podporu, aby vzdělání úspěšně
ukončili. To je základním předpokladem pro získání zaměstnání a úspěšnou budoucnost,“ řekl
1. náměstek hejtmana Martin Klika.
Důležitým výstupem z KAP vzdělávání je komunikace lidí z praxe, která je přístupná i pro
širokou veřejnost na facebookových stránkách,
jejímž prostřednictvím účastníci předávají osobní zkušenosti a příklady.
Aktuální informace najdete na FB skupiny „Krajský akční plán vzdělávání ÚK.“
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Poznejte partnerská
města královských
Litoměřic

PARTNERSKÝMI MĚSTY JSOU TAKOVÁ MĚSTA, KTERÁ DOKÁŽÍ I PŘES SVOU GEOGRAFICKOU
VZDÁLENOST VZÁJEMNĚ SPOLUPRACOVAT A PROHLUBOVAT SVÁ POUTA V MNOHA OBLASTECH
ŽIVOTA MĚST. AŤ UŽ SE JEDNÁ O SDÍLENÍ INFORMACÍ, PŘEDÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ, SPOLEČNÉ
PROJEKTY, KULTURNÍ AKCE NEBO VÝMĚNNÉ STUDIJNÍ POBYTY.
TEXT: CCR LITOMĚŘICE
FOTO: PETR SCHUSTER

První partnerství Litoměřic bylo uzavřeno s filipínským městem Calamba již v roce 1974. Právě z Calamby pocházel filipínský národní hrdina
José Rizal, který měl přátelský vztah s litoměřickým středoškolským profesorem Ferdinandem
Blumentrittem a Litoměřice dokonce navštívil.
V roce 2006 se partnerské vztahy rozšířily o další filipínské město, kterým je Dapitan. Město, jež
je v historii Filipín významné tím, že v období
národního boje za samostatnost bylo útočištěm
José Rizala poté, co byl poslán Španěly z Calamby do exilu.

A právě partnerství s filipínskými městy a také
přátelství José Rizala s Ferdinandem Blumentrittem jsou důvodem, proč se Litoměřice staly
místem častých návštěv nejen filipínských delegací, ale i turistů. Jednou z posledních oficiálních návštěv byla účast filipínského velvyslance
Victoriana M. Lecarosa a českého velvyslance
na Filipínách Jaroslava Olši, jr. u příležitosti
vernisáže výstavy pražského fotografa Zdeňka
Thomy nazvané „Lidé z Filipín“ konané na litoměřickém hradě v červenci 2016.
Další dvě partnerství mají Litoměřice v sousedním Německu a to konkrétně se saskou Míšní,

kde byla spolupráce podepsána v roce 1996,
a také s Fuldou, se kterou bylo partnerství uzavřeno před šestnácti lety.
Pátá partnerská smlouva byla podepsána v roce
2011 s francouzským městem Armentières, ve
kterém žije 26 000 obyvatel a svou velikostí je
tak Litoměřicím nejvíce podobné.
Více informací o partnerských městech Litoměřic se mohou turisté dozvědět i v informačním
centru na Mírovém náměstí, kde byla nově
instalována vitrína s propagačními materiály
a předměty partnerských měst.
www.litomerice-info.cz
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Co? Kdy? Kde?
NÁVRAT ŘETĚZOVÉHO MOSTU
do 30. června 2017 – Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci, hlavní budova - v rámci oslav
190. výročí uvedení do provozu historického
řetězového mostu v Žatci je možné vidět model, zhotovený podle dochovaných písemných
zpráv. Otevřeno od úterý do pátku 9 – 17 hodin, o víkendu 13 – 17 hodin.

TŘETIHORNÍ FLÓRA MOSTECKÉ PÁNVE
do 31. srpna 2017 – Oblastní muzeum v Mostě - Nejobsáhlejší souhrnná výstava zkamenělin
třetihorních rostlin severních Čech. Představuje
pozůstatky rostlin, které rostly v okolí Mostu
před 17 až 22 miliony let. Druhová pestrost
a výjimečný způsob zachování zkamenělin
dělají z Mostecké pánve jedno z nejvýznamnějších evropských nalezišť. Otevřeno úterý až
pátek 12 – 18 hodin, víkendy a svátky 10 – 18
hodin.

ÚKLID BEZRUČOVA ÚDOLÍ
8. dubna – Bezručovo údolí v Chomutově –
Každoroční brigáda v rekreační zóně Chomutova, sraz je u Povodní Ohře v 9 hodin, úklidové
pytle zajištěny, na závěr opékání buřtů, pořádá
oddíl Junáka z Chomutova.

VELIKONOCE NA NOVÉM HRADĚ
16. dubna – zámek Nový Hrad v Jimlíně na
Lounsku – tradiční velikonoční jarmark v areálu
zámku, trhy doplněné kulturním programem.

ZAHÁJENÍ MOTORKÁŘSKÉ SEZÓNY
22. dubna – Mírové náměstí v Kadani - zváni
jsou všichni motorkáři, tříkolkáři, čtyřkolkáři
i řidiči různých bugin bez rozdílu značky a kubatury stroje. Od 11 hodin prohlídka strojů, ve
12 žehnání všem řidičům v kostele Povýšení sv.
Kříže a poté svěcení strojů na Mírovém náměstí.
Ve 14 hodin společná vyjížďka do ATC Hradec.

DEN ZEMĚ
22. dubna – Podkrušnohorský zoopark Chomutov – oslava celosvětového ekologické svátku
Dne Země v zoo. Pohádky a ekologické programy pro děti, křtiny mláďat, soutěže, začátek
odpoledne.

CHMELFEST
6. května – město Žatec – slavnost pod heslem
Jaro, pivo, láska na oslavu zahájení chmelařské sezóny. Alegorický recesní průvod, veselé
chmelařské soutěže, ochutnávky piva, zábavná
chmelová škola skřítka Hopa, kulturní program.
V areálu žateckého pivovaru, průvod z náměstí
Prokopa Velkého přes náměstí Svobody.

HOD KRAVINCEM
27. května – statek Hořenice, Chbany u Nechranické přehrady – Mistrovství České republiky
v házení kravským lejnem, občerstvení, doprovodný program na statku. Podrobnosti a přihlášky na www.hodkravincem.cz.

ZUBRNICKÝ MÁJOVÝ JARMARK
13. a 14. května – Skanzen Zubrnice na Ústecku - staročeský jarmark s návratem na přelom
19. a 20. století, vystoupení pouličních divadel,
kejklíř, kramářské písně, ukázka uměleckých
řemesel - hrnčíři, košíkáři, řezbáři aj., výroba
a prodej tradičních předmětů. Otevřeno od
9 do 17 hodin.

