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Politikon

Od osudného hlasování v Parlamentu ČR uplynulo sotva 
několik týdnů. Topolánkův kabinet se poroučí a nový pre-
miér Fischer přebírá kormidlo ve vedení země.

Významnou funkci dostává v době krize, v době předsed-
nictví EU a v době narůstajícího extremismu.

Dnes již bývalý místopředseda vlády Martin Bursík (SZ) 
přichází s programem na úsporu energií. Na jeho základě 
by se mohlo provést zateplení a další ekologické úpravy až 
u 250 tisíc bytových a rodinných domů. Je zde po dlouhé 
době šance na skutečně efektivní využití veřejných pro-
středků. Jenom rychle, než se do bohulibého záměru pustí 
přebujelá administrativa!

Barack Obama má za sebou 100 dní vládnutí. Mnozí skep-
tici hovoří o zázraku, že na nejmocnějšího muže planety 
– za jeho mírotvorné názory ještě nebyl spáchán atentát. 
Spojené státy nabírají smířlivější kurz a sympatický Oba-
ma odzbrojuje svými čistými ideály i zarputilé válečníky.

Exekutorská komora vyměnila svého prezidenta – za 
nechvalně známého Juraje Podkonického nastoupila 
ambiciózní JUDr. Jana Tvrdková. Chvála v tomto případě 
však padá na hlavu exministra spravedlnosti Jiřího Pospí-
šila (ODS), který po jistém tápání sáhl do sršního hnízda. 
Ještě ty zákony - aby prošly.

Evropský parlament s mírnou nervozitou sonduje – zda 
předsednictví Evropské unie nakonec opravdu pove-
de Václav Klaus. Prezident ihned po pádu vlády přispě-
chal s nabídkou, že v případě potřeby s předsednictvím 
pomůže. Bylo by zajímavé vidět, jak největší euroskeptik 
v Evropě organizuje Evropskou unii.

Mexická, nebo také Prasečí chřipka ukazuje lidstvu, jak 
moc je zranitelné. Přeaktivní francouzský prezident Sarko-
zy rychle přispěchal s návrhem na omezení či úplné zasta-
vení leteckého provozu do a z Mexika. Spolu s chřipkou se 
šíří i hloupost, protože i laik ví, že pokud vypukne pande-
mie, tak nezná hranice.

Vaše AMB vydává letošní třetí číslo, které se zaměřuje 
kapánek na divadlo, kapánek na dotace a trošku na osob-
nosti. Navíc zde naleznete zajímavé rozhovory a několik 
tipů a rad k turistice. Neopomenutelné jsou inzerující fi r-
my, které dokáží rozumně investovat do reklamy a tím si 
i v době recese, navazovat klientelu.

Pěkné jaroléto
Lubomír Šlapka,
ředitel vydavatelství AMB
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Problémy malých obcí i větších měst jsou si 
podobné jak vejce vejci. Obce i města jsou chu-
dá, jejich příjmy tvoří státní příspěvky dle počtu 
obyvatel a když se zadaří, dorazí na jejich konto 
také nějaká ta fi nanční pomoc velkých společ-
ností regionu. Do takto „sestaveného“ rozpočtu 
ročních příjmů mohou ještě obce či města při-
spět prodejem či pronájmem nemovitostí nebo 
prodejem svého ostatního majetku, který se 
však tenčí a za několik let žádný není. Z těch-
to příjmů, nebo lépe řečeno darů, se pak stěží 
zaplatí odvoz odpadů, základní opravy a údržba 
kanalizace, silnic, osvětlení a platy či odměny 
starostů a zastupitelů. 

Divíte se ještě, proč nejsou peníze na opravu 
historických a technických památek ve vaší 
obci, které vám okolní obce mohou jen závidět, 
na vybudování naučných stezek krásnou pří-
rodou ve vašem okolí, odpočívadel pro turisty 
nebo výstavbu dětského hřiště? To vše vám pře-
ce může sloužit k přilákání turistů, kteří ročně 
zanechají v kasách místních podnikatelů nema-
lé fi nance, které zase mohou zčásti formou daní 
plynout do obecní pokladny, a pomoci tak ke 
zvelebení obce a zaměstnat místní obyvatele. 
Ale kde na to vzít, když přece nemáme peníze? 

Každého v dnešní době napadne slovo PROJEK-
TY. Toto slovo se objevuje v novinách, televizi 
i na internetu několikrát denně. Ty přece slouží 
k tomu, aby se v naší obci mohlo ZADARMO vše 
potřebné postavit a zařídit! 

„Jak na to“, o mýtech a faktech okolo projektů 
i pro tu nejmenší obec a město, jsem vyzvídal  na  
Ing. Františkovi Jochmanovi, předsedovi před-

stavenstva a řediteli společnosti Asistenční cen-
trum, a.s. z Mostu, která se poradenstvím a zpra-
cováním právě takovýchto projektů zabývá.

Tak jak to vlastně s těmi projekty je? Je opravdu 
tak jednoduché získat dotační peníze?
Co je dnes jednoduché? Peníze tady ale zatím 
jsou a je škoda jich nevyužít. Za dva roky už to 
tak nebude. Není důvod váhat, chce jenom chtít 
je využít a hlavně pro to něco udělat. To „něco“ 
je někdy složité a těžké, ale stojí to přece za 
námahu! Kdo vám dnes dá peníze na vybudová-
ní nebo rekonstrukci toho, co vám schází? Že to 
funguje, vidíte dnes všude okolo, v jiných obcích, 
v jiných regionech i na druhé straně našich 
západních hranic.
Bez dotačních peněz by všechno fungovalo buď 
výrazně pomaleji, nebo nefungovalo vůbec.

Mohou na peníze „zadarmo“ dosáhnout i malé 
obce?
Samozřejmě mohou, vždyť pro ně jsou i posta-
veny speciální programy na rozvoj malých obcí 
i přeshraniční spolupráci. Musí však v první řadě 
chtít, zadarmo není nic ani ve světě dotací.

Z jakých zdrojů je v současné době možno 
čerpat?
Rozpětí dotačních zdrojů je velmi široké. Záleží 
na tom, kdo a na co chce peníze získat. Jsou 
jiné prostředky pro malé obce, pro velká města, 
pro podnikatele, pro neziskové organizace, jsou 
investiční dotace, jsou dotace na vzdělávání 
a další různé kategorie. Nejběžnější dotace jsou 
ze zdrojů Evropské unie, kam patří strukturální 
fondy v podobě operačních programů a potom 
speciální zdroj pro venkov. Pro veřejnou sféru 
jsou nejvhodnější:
–  Program rozvoje venkova, určený pro obce do 

500 obyvatel – infrastruktura, obnova histo-
rických památek, ubytovací kapacity, sporto-
viště, kultura, akce.

–  OP Česko-saská přeshraniční spolupráce 
– investiční a neinvestiční akce s dopadem 
na obě strany hranice.

–  OP Životní prostředí – investice do čistoty 
vod, protipovodňových opatření, úspor ener-
gií, nových energetických zdrojů, nakládání 
s opady, úpravu zeleně a podobně.

–  Regionální operační program – investice do 
veřejného majetku a na cestovní ruch (byl 
o něj velký zájem, ale dnes již v něm není tolik 
prostředků).

Jak vyzrát na projekty
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Také se vám stalo, že jste něco chtěli po zastupitelích vaší obce 
nebo města a oni vám lakonicky a bez dlouhého přemýšlení odpo-
věděli „na to nemáme peníze“? Napadla vás přitom stokrát omílaná 
pravda, že ten, který nechce, hledá příčiny, proč to nejde, ale ten, 
kdo chce, hledá cesty, jak toho dosáhnout?

Klientům poskytujeme 

komplexní pomoc, 

ekonomické, fi nanční 

a marketingové 

poradenství

Pro malé obce jsou připra-

veny speciální projekty na 

jejich rozvoj nebo v rámci 

přeshraniční spolupráce 

se Saskem
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na tom, co obec potřebuje nejvíce a na co vlastně 
dotace získat. Svoji negativní roli zde hraje tra-
diční česká malost, řevnivost, ješitnost a lobby 
různých skupin, ať již zájmových, podnikatelských 
nebo politických. 

Jak tedy tyto problémy řešit, není to začarovaný 
kruh?
V první řadě si musí všichni v obci ujasnit a sjed-
notit názory, jak a na co peníze žádat. V předsti-
hu zpracovat přípravnou stavební dokumentaci, 
vykoupit pozemky, domluvit úvěry na spoluúčast 
na fi nancování a zjistit si všechny náležitosti, 
které budou projekt provázet. Společnost, zabý-
vající se projektovým poradenstvím, může obci 
najít vhodný dotační titul a dosáhnout na něj, ale 
potřebné legislativní kroky, které za ni nikdo neu-
dělá, jsou na obci. Pokud totiž obec najde vhod-
nou výzvu pro podání žádosti o dotaci pro svůj 
záměr, je již pozdě začít se připravovat, to se musí 
v předstihu. Je nezbytné přesvědčit i občany, aby 
se na vytipování projektů sami podíleli, předejde 
se potom vzájemnému osočování, zda byly úvěry 
i projektové peníze použity správně.

Je obecně rozšířený názor, že konzultační fi rmy 
žádají peníze dopředu bez ohledu na výsledek. 
Jaké provizní odměny pobírá za tuto činnost 
vaše společnost?
Ti, kdo ten názor šíří, buď o této problematice nic 
neví, nebo narazili na neseriózní fi rmu. Obecně 
platí, že sjednaná částka je hrazena po úspěšné 
realizaci projektu a její výše i způsob úhrady je 
předem domluveny.

Kolik vám tedy zadavatel zaplatí?
To se nedá paušalizovat. Každý projekt je jiný, 
má různou náročnost a žádá si rozdílný přístup. 
Určitě se však vzhledem k výši čerpaných dotací 
nepohybuje v astronomických částkách. Logic-
ky platí, že čím více péče a odbornosti musíme 
zpracování projektu věnovat, tím je větší i cena za 
naše služby. To však platí i v jiných odvětvích.

Co byste na závěr doporučil všem zájemcům 
o čerpání projektových peněz?
Asi to, co tu již několikrát zaznělo. Nebát se, 
pokusit se o získání těchto zajímavých prostřed-
ků, chtít pro to něco udělat a včas si připravit pod-
klady. Čas běží. Za několik málo let tuto možnost 
mít nebudeme. Využije ji prostě někdo jiný…

(PR)

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal

Na jaké účely mohou obce dotační peníze 
použít?
Nejvyužívanější možností je rozvoj infrastruktu-
ry. Od výstavby a rekonstrukce silnic, kanaliza-
ce, osvětlení, přes další inženýrské sítě až po 
výstavbu či rekonstrukce veřejných budov a pro-
stranství. Další oblastí je využití pro obnovu his-
torických a kulturních památek, sportovišť, nauč-
ných turistických tras, cyklostezek, hipostezek, 
plánování společných kulturních akcí, práce na 
příhraničním partnerství atd. Velmi zajímavé jsou 
také dotace na čistotu odpadních vod a zateplo-
vání budov. Pokud je obec například vlastníkem 
bytových domů, může na jejich zateplení žádat 
i z nového programu Zelená úsporám.

Připravují se pro blízkou budoucnost nějaké 
nové operační programy nebo dotační tituly?
Nové dotační programy se nepřipravují. Naopak, 
dotace se postupně vyčerpávají. Odhaduji, že už 
tak za dva roky jich mnoho nebude a v novém 
období po roce 2013 také nebudeme moci počí-
tat s velkými investičními zdroji.

Poskytujete, mimo pomoc spojenou přímo 
s čerpáním dotací, také jiné služby?
Klientům připravujeme strategické rozvojové 
dokumenty a poskytujeme ekonomické, fi nanční 
a marketingové poradenství. Jedná se o komplex-
ní pomoc pro ty, kdo peníze chtějí čerpat na své 
projekty. Klientům i nám jde pochopitelně o to, 
aby byl vybrán ten nejvhodnější dotační program 
a projekt mohl být realizován. Našim úkolem je 
správně jej zpracovat a poskytnout zájemcům 
i výše uvedený servis.

Jsou s přípravami čerpání fi nancí nějaké 
problémy?
Zásadní problémy jsou v podstatě dva. V první 
řadě se často stává, že si obce vymyslí nereali-
zovatelné projekty, které s rozvojem obce a fi lo-
zofi í dotačních titulů absolutně nesouvisí. Jsou 
to projekty naprosto zbytečné, naddimenzované, 
a tudíž neproveditelné. Představte si, že byste 
coby obec o několika desítkách obyvatel napří-
klad žádal o dotace na postavení kryté multi-
funkční haly nebo velkého hotelu. I takové podob-
né případy se ale bohužel stávají. Pak pracovníci 
naší společnosti nemohou řešit, jak obci s tímto 
projektem pomoci, ale naopak jí celou záležitost 
vymluvit a společnými silami najít řešení, na co 
se zaměřit a získané fi nance využít lépe a účelně-
ji. Druhý problém je v tom, že se jednotliví zastu-
pitelé, vedení obce a občané nemohou domluvit 

AKTUÁLNÍ TÉMA
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ROZHOVOR

Co jste zač, Terezo Kostková?
Nemám rád tiskové konference. Vždy, když 
občas vidím v televizi nebo reálu za stolem 
sedět uštvané, nervózní politiky nebo ostražité 
celebrity, osvětlené světly, a proti nim smečku 
reportérů, je mi nanic. Dotěrné otázky, dvojsmy-
slné, nekonkrétní a arogantní odpovědi, faleš-
né úsměvy, cvakání fotoaparátů, napětí, které 
se dá krájet... 

Tato „tiskovka“ z března roku 2009 však byla úpl-
ně jiná. V čele stolu Modrého salonku lázeňské-
ho domu Beethoven v Teplicích uvolněně seděl 
generální ředitel Lázní Teplice v Čechách a.s. se 
svými spolupracovníky a uprostřed mezi nimi ona, 
„tvář“ této společnosti, paní Tereza Kostková. 
Kupodivu i zástupci přítomných rozličných médií 
se tehdy chovali slušně, pozorně naslouchali, 
jakým směrem se tyto známé severočeské lázně 
budou ubírat a nebyli ani trochu nepříjemní. A tak 
jsem byl asi tím nejdotěrnějším já, když jsem ono-
ho nepřehlédnutelného člověka uprostřed stolu 
požádal o rozhovor do časopisu AMB. Překvapila 
mě nejen tím, že vypadala ještě báječněji než na 
obrazovce televize, ale hlavně tím, že – souhlasi-
la. Neboť později i svůj slib splnila, čímž mě dora-
zila úplně, mohu vám dnes Terezu Kostkovou 
představit snad trochu jinak, než ji znáte z fi lmů, 
divadelních jevišť, moderátorských pultů a strá-
nek všudypřítomného bulváru…

Máte vy ráda tiskové konference a podobné 
„výslechy“?
V zásadě mi nevadí, jsem s nimi smířená jako se 
součástí své profese a někdy mohou i překvapit 
jako příjemná setkání či smysluplná konverzace. 
Ale to je spíš výjimečné. Většinou se o žádný výs-
lech nejedná - nikdo se nikoho na nic nezeptá 
a hurá na chlebíčky. Tak takové tiskovky opravdu 
ráda nemám. Nemám ráda zbytečnosti.

Přečetl jsem si poctivě všechny dostupné roz-
hovory, které jste poskytla. Existuje otázka, 
kterou vám ještě nikdo nepoložil a na kterou 
byste ráda odpověděla?
Logicky se některé otázky točí a podobají, potěší 
alespoň obměna a rozhodně bych uměla vyjme-
novat ty, na které jsem alergická. Ale která nepad-
la nikdy?...To poznám, až padne☺. Ne, nemusí 
být otázka úplně nová, jen ne zoufale obecná 
a taková ta „co se nabízí“. Ale ano, o knížkách 
třeba mluvím ráda a ne moc často☺. Teď bych se 
chtěla zeptat já vás: mimochodem mě napadá, 
jestli z těch všech „dostupných“ rozhovorů, kte-
ré jste coby poctivý redaktor musel vstřebat☺, 
máte představu, co jsem opravdu zač?

Jestli mám hodnotit člověka podle rozhovorů, 
ještě k tomu cizích, nemám šanci toto zjistit, 
a proto se o to nepokouším. Takto už je to lepší 
i proto, že sám nazývám věci pravými (a někdy 
i nepříjemnými) jmény, čekám to samé od těch 
druhých. Nevěřím tomu, že byste psala něco, co 
není pravda. To by si přece člověk nevážil sám 
sebe…Takže já už asi vím, co jste zač. Vzdě-
laná žena se smyslem pro charitu, patronka 
nadačních fondů, televizní a divadelní herečka, 
moderátorka, matka syna Toníka, zastánkyně 
zdravého životního stylu, věřící, ale bez vyhraně-
né příslušnosti ke konkrétní církvi, propagátor-
ka i milovnice lázeňských procedur a relaxace, 
„tvář“ Lázní Teplice v Čechách a.s. Na co jsem 
ještě zapomněl?
To ano, také, ale dá se z rozhovorů vůbec poznat 
něco víc? Vážně se ptám, dá-li se vytvořit nějaká 
relativně objektivní představa, konkrétnější, než 
to, co jste vyjmenoval, jakkoli je to pravda a ještě 
to vypadá docela pěkně, takhle pohromadě☺, 
jestli byste s tou Terezou měl třeba chuť jít na 
kafe…

Jenom jsem, pokud možno citlivě a bez „sen-
zacechtivého“ zaměření, shrnul obecně známé 
záležitosti. Viz má předešlá odpověď – k pozná-
ní člověka nestačí o něm číst a na podrobnější 
vyzpovídání by nám dvěma časopis AMB nesta-
čil… Snesu kafí přehršel a – rád! Ale teď by mě 
zajímala ještě jedna věc: máte nádherně zbar-
vený a zvláštní hlas, který se jen tak neslyší. 
Jeho současná podoba je věcí přirozenou, nebo 
jste jej pro svá povolání „trénovala“?
Jeho současná podoba se příliš neliší od podo-
by, kdy byl prvně použit. Už ve dvou letech jsem 
měla chrapláček, ale určitě se na něm později 
ještě podepsala má profese…můj hlas je docela 
pozitivně přijímán, vyjma kruhů lékařských. Na 
foniatrii by mě nejradši hospitalizovali a pozoro-
vali☺ - to si nemyslím, to vím, jsem tam docela 
častým hostem.

Mám několik přátel v mosteckém divadle 
a jako patriot bych se rád zeptal, zda jste někdy 
v minulosti spolupracovala s Městským diva-
dlem v Mostě nebo s některým z jeho herců?
Proč se ptáte? To by zase zajímalo mě☺. Jeden 
z kdysi hostujících mladých chlapců byl současně 
i mým chlapcem v té době. A já mu v Mostě prala 
a vařila. Končili jsem tenkrát hereckou školu. 

Zajdete se někdy podívat na divadelní předsta-
vení „jen tak“, tedy mimo prestižní premiéry 
a společensky povinné akce? Fo
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Nemůžu se nezeptat na Lázně Teplice v Čechách 
a.s. – jaký je váš vztah nejen k lidem, kteří zde 
pracují, ale i k místním procedurám? Jaký je 
váš „žebříček“ místních léčebných specialit, 
které jste zde jistě vyzkoušela? 
Oblíbila jsem si nejen profesionální a příjemný 
personál, ale celé město. Že to neříkám jen ze 
slušnosti, mi uvěří jen ten, kdo město v součas-
né době poznal. Neskutečně rozkvetlo do klidu 
a voňavosti. Lázeňské procedury jako takové 
znám léta i z jiných lázní, jsme s rodinou opravdu 
lázeňští štamgasti. Srovnávat mohu leda kvalitu 
provedení a ta je, jak jsem již naznačila, na velmi 
vysoké úrovni. Specialitou teplických lázní hod-
nou doporučení je bezesporu nedávno otevřené 
Orient Spa center. Jsem ráda, že si začínáme 
jako společnost uvědomovat důležitost prostředí, 
atmosféru, která nás i při léčebných procedurách 
obklopuje – tzv. ambiente. To, že na vás nesvítí 
denní světlo mixnuté zářivkami v kachlíkovaných 
místnostech, je veliký posun kupředu – thajská 
masáž v místnosti jen lehce ozářené tlumeným 
světlem, provoněná a mírně tajemná s uklidňu-
jící muzikou, to je balzám. O obsahu a účincích 
masáže /té i všech dalších/ ani nemluvě.

Máte raději pobyty „inkognito“ nebo se lépe 
cítíte při slavnostních zahájeních lázeňských 
sezón?
Jsem ráda mezi lidmi – zahájení a podobné akce 
patří k mé profesi a dělám to ráda, ale jinak 
„inkognito“ zrovna v lázních preferuji a potřebuji. 
Po některých zvlášť naplněných měsících jako sůl 
☺. Nevypadám na to, ale i já, osoba upovídaná 
a společenská, potřebuji ticho, klid, neodpovídat 
na otázky, nefungovat v sociální rovině. Vypnout, 
uzavřít se. Je to nutná kompenzace.

Teplice jsou jedním z podkrušnohorských měst. 
Měla jste již někdy možnost poznat nevšední 
krásu Krušných hor?
Doufám, že ji ještě více poznám a ocením, tak jak 
si bezesporu zaslouží.

Co nového vás čeká v nejbližší době a na co se 
mohou vaši příznivci těšit?
Nepřetržitě a zarputile zvu každého do divadla 
/ať neunavuji podrobnostmi, více na www.tereza-
kostkova.com/ a věřím, že to, co mám v nabídce, 
nezklame ani nejnáročnějšího diváka. Jinak nad 
dalšími projekty se vznáší embargo mlčení, a já 
ho dodržím. Tak uvidíme, kde se uvidíme. 

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal

Ano, nevyhledávám přednostně premiéry, často 
mi třeba ani nevyjde se na ně dostavit, tak dopl-
ňuji mezeru ve vzdělání později. I když spousta mi 
toho chybí, ač bych mnoho svých milých kolegů 
ráda viděla a stále to jim i sobě slibuji. Popravdě 
řečeno, když má herec volný večer, není to zrovna 
divadlo, kam se hrne. A já obzvlášť teď „neplýt-
vám“ volnými večery – s ohledem na Toníka. 
Obecně mám dokonce nepremiérová představe-
ní raději.

Já osobně mám raději derniéry než premiéry. 
Herci jsou v nich tak nějak více rozverní a roz-
pustilí než obvykle, je povoleno neplánovaně 
improvizovat… Jaký máte na první a poslední 
představení názor vy, profesionální herečka? 
Co se derniér týče, divák drobné šmumprnágle 
asi miluje, ale já si většinou toužím i poslední 
představení užít se vším všudy, naplno, s úctou 
a nejedná-li se vysloveně o komedii, tak i bez 
větších šaškáren. Nemám ráda schválnosti, 
nejlepší fóry jsou ty nepřipravené a ty samo-
zřejmě vítám a miluju a jsou úžasným čerstvým 
vzduchem jak pro herce, tak pro diváka, když 
je prokoukne☺. Premča, derniéra i běžné před-
stavení mají rozdílné atmosféry, každá má něco 
do sebe, všechno to patří k inscenaci. Úvod, 
stať a závěr. Funguje to zpětně jako celek. Pre-
miéra je nedočkavost, chvění, vypětí a úleva, 
pak je období užívání, růstu a zrání, a pak bilan-
cování a loučení, copak to jen připomíná☺. 

Nejlepší fóry jsou ty 

nepřipravené – jsou 

úžasným čerstvým 

vzduchem jak pro herce, 

tak pro diváka…
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CESTOVÁNÍ

Na obzoru plachta bílá

Asi jako každý kluk, hltal jsem i já v raném dět-
ství všechny knížky o dobrodružstvích, odehrá-
vajících se na amerických prériích a všech svě-
tových oceánech. Měl jsem je rád všechny, ale 
moře mě přece jenom přitahovalo nejvíc.

Pomineme-li knihy a fi lmy o Pavkovi Korčaginovi, 
odvážných ruských ponorkách, ledoborci Krasi-
novi a ostatní podobná, samozřejmě kulturními 
cenzory povolená, díla včetně starých rodokapsů 
z Divokého západu vydaných před dobou, kte-
ré se říkalo „normalizace“, moc dobrodružství 
si tenkrát člověk věru neužil. Po revoluci, která 
se jmenuje „Sametová“, se ledy trochu pohnuly. 
Jako na běžícím pásu se začaly tisknout repli-
ky legendárních děl Boba Hurikána a Jaroslava 
Foglara, televize a kina zaplavily „imperialistické“ 
kovbojky a akční fi lmy o přepadených jachtách, 
zaoceánských lodích a téměř potopených jader-
ných ponorkách. Dá se říci, že i samotný život 
se otevřením hranic stal jedním velkým dobro-
družstvím. A jestliže jsme my „normální“ lidé  
do té doby moře znali jen pohledem z baltských 
a jadranských pláží, objevily se tehdy před námi 
suchozemci nedozírné možnosti, jak si splnit svo-
je klukovské sny a dobývat moře po vzoru hrdi-
nů Jacka Londona nebo Julese Verna. Měli jsme 
sice na zádech už několik křížků, ale copak není 
a nezůstane chlap v některých ohledech pořád 
klukem? A tak jsme se vydali poznávat moře. Aniž 
bychom věděli, co je to kosatka, topenanta, refo-
vání a „réčko“, ale o to s větším nadšením.

Našimi prvními plavidly, na kterých jsme získávali 
svoje první zkušenosti, byly malé, několikametro-
vé „jachty“, komerčně pronajímané i s českými 
kapitány převážně důchodového věku, plavící se 
po Jadranu tehdejší Jugoslávie. 

Od té doby jsem byl „na jachtě“ několikrát. Změni-
ly a zvětšily se lodě, přibyly „džípíesky“, notebooky 
a lednice v jejich kokpitech, přestali jsme s sebou 
vozit náhradní benzin, vepřové konzervy, chleba, 

rum a pivo, které se dá dnes ve světě koupit sice 
dráž, ale ne zas o tolik. Dnes je výhodnější si 
loď pronajmout od místních provozovatelů nebo 
jejich českých protějšků, kteří se pronájmy jachet 
komerčně zabývají v České republice, sehnat 
někoho známého s průkazem způsobilosti k říze-
ní malého plavidla a – hurá na moře! Musíme ale 
počítat s tím, že se doba poněkud změnila i jiným 
směrem. Kdysi oblíbená mekka českých jachtařů, 
Jugoslávie, kde jste si při dodržení určitých stan-
dardů, jakými byly např. vedení lodního deníku, 
hlášení lodi a posádky na příslušném kapitanátu, 
mohli užívat svobodné plavby, kotvení v romantic-
kých liduprázdných zátokách, potápění a chytání 
ryb, se přeměnila v zemi chorvatskou, kde se za 
všechno, co dřív bylo zdarma, platí „tvrdými“ eury 
a pomalu nic se nesmí dělat bez bdělého dozo-
ru hostitelské země. Některé české společnosti 
na to dávno reagovaly tím, že své aktivity zača-
ly v oblasti Středozemního moře přesunovat do 
letovisek okolo Itálie nebo Řecka a pro opravdu 
majetné „pasažéry“ se stalo hitem popojíždění 
po mořích Karibiku.

Dnes není problémem, snad tedy kromě peněz, 
nic. Chcete-li si užít i vy netradiční dovolenou, kte-
rou ve vašem okolí již absolvoval kdekdo, stačí 
sehnat na internetu několik fi rem nabízejících za 
odlišné ceny různé lodě ve všech částech země-
koule a vyrazit. 

Na závěr ještě jedna rada. Pečlivě si vybírejte přá-
tele, se kterými se chcete na moře ve společné 
lodi vydat. Jeden „kazimír“ vám totiž může klid-
né a vysněné chvíle na moři přeměnit v několik 
dnů hádek a nepříjemného dohadování, kam jet, 
kde kotvit a co dělat během dne i večer. Pobyt na 
jachtě totiž není pro každého a charakter členů 
posádky obvykle prověří nějaká ta námořní krizo-
vá situace, o které není na palubě nikdy nouze…
Takže vítejte na palubě! Šťastnou plavbu a dobrý 
vítr!
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Březno – obec, ze které se neutíká
Jen několik kilometrů od silnice spojující Prahu s Chomutovem a stra-
nou průmyslových zón se prostírá obec Březno, která pod svými „křídly“ 
spravuje i dalších osm menších obcí. Stejně jako stovky podobných obcí 
má své problémy, historické kořeny i současnost. O každodenních „obec-
ních“ radostech a strastech, o tom, co se zde v poslední době podařilo 
realizovat, i o plánech do budoucna, jsem si povídal se starostou Zdeň-
kem Valentou. 

Jaká byla historie osídlení až k současnosti?
Archeologické výzkumy předpokládají, že byla tato oblast osídlena již v době 
2400 - 2200 př. n. l. První písemná doložená zmínka o Březně je z roku 
1281 a od této doby se majitelé Března střídali. Patřil mezi ně Heřman ze 
Šumburku, Aleš z Kolovrat nebo Plichta ze Žerotína. Zásluhou posledně 
jmenovaného Březno získalo různé výsady, ale také povinnosti, jakými byly 
daně, robota a naturální dávky. V té době mělo Březno rychtáře a dvanáct 
konšelů. Roku 1469 se stala obec majetkem Lobkoviců z Hasištejna a byla 
králem Jiřím z Poděbrad povýšena na městečko a roku 1556 povýšena Fer-
dinandem I. na město. Po prohrané bitvě na Bílé hoře bylo Březno zničeno 
a postupně obnovováno až do současné podoby.

Obyvatelstvo se dlouho zabývalo hlavně zemědělstvím, teprve v 19. století 
začal i zde narůstat význam těžby železné rudy a hnědého uhlí. Novodobý 
vývoj Března nebyl nijak výrazný, protože zůstalo stranou průmyslového roz-
voje, neboť kromě dolu Sirius zde byla vystavěna pouze cementárna. Po 
první světové válce postupně narůstal poměr české menšiny tvořené želez-
ničáři, státními úředníky, četníky a jejich rodinami a v roce 1922 zřízena čes-

ká škola a mateřská škola. Druhou světovou vál-
ku přestálo Březno celkem bez pohromy, avšak 
duben 1945 je poznamenám tragickými udá-
lostmi příjezdu dvou vlakových transportů vězňů 
z koncentračních táborů a podle dochovaných 
výpovědí občanů se za doby přítomnosti vlako-
vých transportů v obci odehrávaly v okolí nádraží 
otřesné scény, doprovázené nočními výstřely, po 
kterých zůstali jen mrtví vězni ležící podél kolejí. 
Skoro každý večer odváželi místní rolníci svými 
povozy mrtvé za obecní hřbitov, kde je francouz-
ští a polští zajatci pracující u místních německých 
sedláků museli svlékat, kopat pro ně hroby, pálit 
oblečení a jejich těla házet do společných hrobů. 
Exhumace těl mrtvých proběhla 19. září 1945, 
mrtví byli uloženi do samostatných rakví a znovu 
pohřbeni ve třech dlouhých řadách. Na památku 
zemřelých byl uprostřed hřbitova vztyčen vysoký 
kovový kříž. Totožnost mrtvých, kterých dle zázna-
mů v kronice zahynulo v prostoru nádraží 320, 
se nikdy nepodařilo zjistit. Zdejší hřbitov obětí 
druhé světové války je třetí největší svého druhu 
v České republice. 8. května přijel do Března prv-
ní oddíl Rudé armády a od září 1945 začal odsun 
Němců, který probíhal až do roku 1947. K osídlo-
vání Března docházelo již v prvních týdnech po 
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válce, kdy byly obsazovány místní nemovitosti, 
opuštěné statky a proběhlo přídělové řízení. Od 
roku 1945 zaznamenává Březno všechny událos-
ti do nové obecní kroniky, válečná ani předváleč-
ná se nedochovaly. 

Od roku 1991 prochází obec rozsáhlou rekon-
strukcí a budováním infrastruktury, rekonstrukcí 
a výstavbou komunikací, obecních bytů a budov. 
V obci funguje čistírna odpadních vod, zdravotní 
středisko a kotelna. Začíná zde také individuální 
výstavba rodinných domků na zasíťovaných sta-
vebních parcelách. Obec eviduje více než 1 200 
obyvatel, katastrálně spravuje úctyhodných 
4 611 ha ploch ve zmíněných osmi částech. Pro-
vozuje informační centrum s fi tness zařízením, 
knihovnou a veřejným internetem.

Pane starosto, jaká je situace dnes, v roce 
2009?
Velkou výhodou Března je skutečnost, že díky 
prozíravému hospodaření předchozích starostů 
a zastupitelů není Březno zadlužené úvěry, ani 
hypotékami tak, jak je to dnes módní. Mám tako-
vý názor, že půjčovat si peníze je věc vždy veli-
ce ošemetná a riziková. Navíc se obci před lety 
podařilo vcelku výhodně prodat akcie ČEZu, které 
měla obec v držení, a vhodně je investovat právě 
do svého rozvoje. Z několika desítek utržených 
milionů nám jich dost zbylo na to, abychom mohli 
v klidu a hlavně s rozvahou investovat tam, kde je 
nejvíce potřebujeme.

Kam konkrétně?
Víte, nikdy se nezavděčíte všem, každý člověk má 
jiné priority a u nás je situace složitější o to, že 
k Březnu „patří“ další menší územní celky, obce 
a usedlosti. I jejich obyvatelé chtějí pro sebe to 
nejlepší, stejně jako občané Března. Snažíme se 
být spravedliví a rozdělovat ze společných pro-
středků fi nance tam, kde je jich nejvíc zapotřebí. 
To znamená do infrastruktury obcí, rekonstruk-
ce komunikací, výstavby sportovišť, udržování 
obecních bytů v dobrém stavu, jejich zateplování, 
modernizaci a stavebních úprav. To vše se nám 
v nedávné minulosti podařilo a daří i dnes. Máme 
z toho pochopitelně radost.

Jednou z priorit obcí je dnes udržení hlavně 
mladých lidí a rodin, kteří v důsledku nabídek 
pracovních příležitostí, možností kulturního 
a sportovního vyžití, lékařské péče, zázemí pro 
děti atd. z obcí odcházejí do měst. Obcím hro-
zí vylidnění, zvyšování věkového průměru a vše 
negativní, co s tím souvisí. Co pro to, aby lidé 
v Březnu nejen zůstávali, ale zakládali zde nové 
rodiny a hlavně – byli spokojení, děláte?

Pracovní příležitosti jsou u nás z největší části 
vytvářeny Severočeskými doly a.s., průmyslovou 
zónou a fi rmami v Chomutově a v menším měřít-
ku i Březně samotném. Je jasné, že náklady na 
bydlení v Březně a Chomutově jsou logicky odliš-
né, a proto jde více o plnění těch dalších bodů, co 
mladým v obci nabídnout. To, aby bylo kde sluš-
ně bydlet, aby dospělí i děti mohli využívat spor-
tovní zařízení a scházet se na kulturních akcích 
tady v Březně a nemuseli dojíždět za zábavou 
a sportem někam jinam. Vybudovali jsme hřiště 
na plážový volejbal, opravujeme požární nádrž, 
která slouží ke koupání, dokončujeme tenisové 
kurty, již je zadáno vypracování projektové doku-
mentace na revitalizaci veřejného parku v obci 
Březno na rekreačně-společenské centrum, kde 
budou další sportoviště s umělým povrchem, in-
line bruslařská dráha a na druhé straně potoka 
i pěší zóna, která bude využívána na procházky 
a relaxaci obyvatel Března, kteří se nechtějí pro-
hánět po obci na kole nebo bruslích. 

Záludná, ale aktuální otázka: Kde na to berete 
peníze?
Není to záludná otázka. Peníze jsou vždy důležité 
a bez nich nejde nic, byť se můžete snažit a plá-
novat sebevíc. Nechali jsme zpracovat studii, po 
jejím schválení postupně zadáváme vypracování 
projektové dokumentace, která výstavbě a rea-
lizaci čehokoli předchází, část jsme investovali 
z obecních peněz. Čekat na dary a „projektové“ 
peníze nelze, nic totiž není zadarmo, byť si tře-
ba dnes někteří spoluobčané myslí, jak je získání 
fi nancí na cokoli z dotačních titulů jednoduché 
a že to asi my, představitelé obce, neumíme…

A co kultura?
Naučili jsme se plánovat a realizovat kulturní 
a hudební akce, na které se sjíždějí lidé i ze vzdá-
lenějších míst, svými prostředky a svojí organiza-
cí. Country festivaly za účasti známých zpěváků 
a kapel, večery v našem kulturním domě např. 
s Petrou Janů, dechovkou, letní pouť… Víme, 
že při dobré návštěvnosti jsme schopni zaplatit 
účinkující, zajistit tombolu a občerstvení. Propa-
gaci těchto akcí nám pomáhají fi nančně zajistit 
formou letáků, spotů v rádiích atd. naši partne-
ři, mezi které patří hlavně Severočeské doly, a.s. 
Z těchto důvodů se hlavně srpnová pouť v Březně 
těší velkému zájmu nejen místních občanů, ale 
i návštěvníků z celého regionu, kteří se o ní včas 
a vhodným způsobem dozvědí. To, aby se moh-
li naši občané scházet na společných akcích, je 
i jeden z důvodů, proč v Březně zůstávají a neu-
tíkají jinam.
(PR)

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal
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Terezín: Odkaz stále aktuální

Poblíž soutoku Labe s Ohří, několik kilometrů 
od severočeského okresního města Litoměři-
ce, leží malé město Terezín. Jeho historie je od 
prvopočátku spojena s vojenskou funkcí.

Terezínská pevnost byla založena na konci 18. 
století císařem Josefem II. jako vojenská bašta 
s cílem bránit vstup do Čech před pruskými jed-
notkami. Přes znamenitý a propracovaný fortifi -
kační systém s masivními valy, vodními příkopy 
a podzemními chodbami terezínská opevnění 
časem ztratila svůj smysl a zdálo se, že Hlavní 
i Malá pevnost dojdou zapomnění.

Opak se stal krutou pravdou. Za první světové 
války se stala Malá pevnost žalářem pro odpůrce 
rakousko-uherské monarchie. Bylo zde vězněno 
také 500 vojáků rumburské posádky - účastní-
ků největší vojenské vzpoury v českých zemích. 
V Terezíně zemřel roku 1918 i Gavrilo Princip, 
hlavní aktér sarajevského atentátu, jehož čin byl 
záminkou k rozpoutání pekla první světové války.

Po obsazení zbytku českých zemí Hitlerovým 
Německem nacisté využili pevnostního systému 
ke zřízení policejní věznice pražského gestapa, 
do které byli posíláni vlastenci, členové odbo-
jových skupin a další režimu nepohodlné osoby 
z tehdejšího protektorátu a dalších zemí. 

Zdi Malé pevnosti poznalo asi 32 000 vězňů. 
Popravy, hlad, nelidské zacházení a na konci 
války epidemie skvrnitého tyfu připravily o život 
2 600 vězňů. Utrpení těch, kteří přežili terezín-
ské peklo, však často nekončilo. Vězení v Terezí-
ně bylo pro ně přestupní stanicí před vězněním 
v dalších věznicích, káznicích a koncentračních 
táborech na nacisty ovládaných územích.

Násilí se však neskrývalo pouze za zdmi Malé 
pevnosti. Od listopadu 1941 se samotné měs-
to Terezín stalo ghettem, sběrným a průchozím 
táborem, do něhož byli soustřeďováni příslušní-
ci židovského etnika. Odtud lidé po tisícovkách 
odjížděli v transportech na svou poslední cestu 
do vyhlazovacích táborů. Do konce války bylo do 
Terezína dopraveno více než 150 000 lidí. Hlad, 
epidemie a neutěšené podmínky připravily pří-
mo v Terezíně o život 35 000 vězňů, dalších asi 

83 000 lidí včetně malých dětí bylo povražděno 
v Osvětimi, Treblince, Majdanku a dalších mís-
tech vyhlazování.

Rok před koncem války nacisté založili v Litomě-
řicích, ležících pouze několik kilometrů od Terezí-
na, pobočku koncentračního tábora Flossenbürg. 
Táboroví vězni budovali podzemní továrny. Doho-
tovena byla první z nich. Vyráběly se v ní součásti 
tankových motorů. Táborem prošlo na 18 000 
vězňů, z nichž na 4 500 zde našlo svou smrt.

V posledních dnech války a prvních týdnech po 
osvobození začala mezi vězni rozsévat smrt plíži-
vá a zákeřná nemoc - skvrnitý tyfus. 5. května 
1945 z Terezína před jednotkami Rudé armády 
utekli příslušníci SS a 8. května 1945 ve večer-
ních hodinách projely Terezínem první sovětské 
tanky spěchající na pomoc Praze. Čeští dobrovol-
níci i sovětská zdravotní služba začali spolu se 
zdravotníky z bývalého ghetta organizovat potra-
vinovou pomoc, zásobování léky a především 
budovat infekční nemocnice. Již koncem května 
největší nebezpečí pominulo. Díky hrdinství léka-
řů a zdravotníků bylo před smrtí zachráněno na 
25 000 vězňů.

Z iniciativy bývalých vězňů a pozůstalých roz-
hodla vláda v roce 1947 zřídit Památník Terezín, 
jehož posláním je připomínat zhoubné násled-
ky potlačování svobody, demokracie a lidských 
práv. Každoročně se památce obětí zvůle přichá-
zí poklonit téměř na čtvrt milionu návštěvníků. 
Odkaz zemřelých z doby před půl stoletím totiž 
zůstává stále aktuální… Te
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Malá pevnost: 
1. 11. – 31. 3. denně 8:00 – 16:30 hod. 
1. 4. – 31. 10. denně 8:00 – 18:00 hod.

Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna: 
1. 11. – 31. 3. denně 9:00 – 17:30 hod.
1. 4. – 31. 10. denně 9:00 – 18:00 hod.

Krematorium: 
v sobotu zavřeno 
1. 11. – 31. 3. 10:00 – 16:00 hod.
1. 4. – 31. 10. 10:00 – 18:00 hod.

Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední 
márnice:
1. 11. – 31. 3. denně 9:00 – 17:00 hod.
1. 4. – 31. 10. denně 9:00 – 18:00 hod.

Modlitebna z doby bývalého ghetta: 
1. 11. – 31. 3. denně 9:00 – 17:30 hod.
1. 4. – 31. 10. denně 9:00 – 18:00 hod.
Zavřeno (všechny objekty): 
24. 12. – 26. 12. a 1. 1. 

Kontakty:
Principova alej 304 
411 55 Terezín
Tel.: 416 782 225, 416 782 442, 416 782 131
Fax: 416 782 245, 416 782 300
GSM: 604 241 179, 606 632 914
E-mail: manager@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz
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Autocamp Osek 
– na dosah krás Krušných hor

Přímo na úpatí Krušných hor, nedaleko Teplic, 
čeká na všechny vyznavače turistiky, cyklotu-
ristiky, karavanových výletů, ale i zimních spor-
tů Autocamp Osek. Můžete zde zažít klidnou 
a zajímavou dovolenou nejen díky optimální 
poloze na břehu přírodního koupaliště a kom-
pletním službám. V okolí Oseka je totiž bezpočet 
zajímavých míst, kde se vy ani vaše rodina jistě 
nebudete nudit. O tom, jaké možnosti posky-
tuje kemp pod Krušnými horami, jsem hovořil 
s provozovatelem kempu Petrem Kavkou.

Čím vším Autocamp Osek disponuje a čím je 
zajímavý?
Naše zařízení je zajímavé svojí polohou, neboť 
leží v těsné blízkosti Krušných hor, a také svým 
širokým vybavením. Výjimečné je i díky možnos-
tem, které můžeme našim návštěvníkům poskyt-
nout.

Kdo patří mezi vaše zákazníky?
Náš autokemp si oblíbilo a stále se sem vrací 
velké množství našich stálých návštěvníků. Dá se 
ale říci, že je dnes můžeme nazývat raději hosty 
či přáteli než zákazníky. Patří mezi ně jak česká 
klientela, tak i holandští občané i hosté dalších 
národností.

vanová stanoviště jsou samozřejmě vybavena 
přípojkami elektřiny. Nově rekonstruované poko-
je Pensionu Horal jsou vybaveny vlastním sociál-
ním zařízením, sprchovým koutem a televizí se 
satelitním a digitálním příjmem.

Musí si vaši hosté pobyt rezervovat?
Pro stany a karavany to nutné není, máme pro 
ně dostatek místa. Pro ostatní druhy ubytování 
je potřeba si pobyt rezervovat. Jinak nabízíme 
i možnost polopenzí i kompletního stravování po 
celou dobu pobytu, základní potraviny je možné 
zakoupit v nedalekém obchodě. Rezervaci stra-
vování provádíme při objednání pobytu nebo po 
příjezdu.

Je zde pro vaše návštěvníky připraveno něco 
zvláštního?
Nestandardní skutečností je to, že vedle kempu 
mohou ubytovaní hosté využívat koupaliště, takže 
jim můžeme v parném létě nabídnout příjemné 
osvěžení v těsné blízkosti jejich chatek či kara-
vanů. Pro náročnější je připraveno ubytování ve 
zmíněném Pensionu Horal, také v našem areálu, 
kde je možnost stravování, takže nemusí nikam 
cestovat za občerstvením. Vaříme zde české spe-
ciality i jídla klasické kuchyně.

Nabízí autokemp i nějaké kulturní vyžití?
V našem areálu pořádáme zajímavé hudeb-
ní akce zaměřené na folk a country. Například 
„Osecké léto“ má díky úspěchu u návštěvníků již 
více než desetiletou tradici. Ti, kdo mají o tento 
druh hudby zájem, mohou se zde setkat se zná-
mými zpěváky a skupinami tohoto žánru.

Pro mnohé je nejdůležitější aktivní trávení vol-
ného času. Přijdou si na své i sportovně zamě-
ření hosté?
Samozřejmě počítáme s tím, že bez nabídky spor-
tovišť a sportovního vybavení bychom nemohli náš 
kemp provozovat. Proto jsme nakoupili sportovní 
potřeby a město Osek v kempu postavilo hřiště 
na plážový volejbal, nohejbal a poblíž areálu 500 
metrů dlouhou dráhu pro in-line bruslení, k dis-
pozici jsou i stoly na stolní tenis. Pro tyto spor-
ty jsme vybavení půjčovnou náčiní a horských 
kol. Stačí jen nasednout a po několika kilomet-
rech jste v Krušných horách. Chcete-li se vydat 
na delší horskou túru, stačí se nechat vyvézt 
vláčkem zvaným „Moldaváček“ na hřebeny hor 
a v klidu bez velkých převýšení poznávat zdejší 
krásnou přírodu. Na své si přijdou jak amatérští, Fo
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Jaké nabízíte ubytování?
Ubytovat se u nás můžete v chatkách, stanech, 
pokojích pensionu, v našich nebo vlastních obyt-
ných karavanech. Pro všechny návštěvníky bez 
rozdílu druhu ubytování je k dispozici teplá voda, 
sprchy po celý den a široká nabídka našich dal-
ších služeb. V současnosti připravil vlastník are-
álu, město Osek, projekt na výstavbu moderních, 
celoročně vytápěných bungalovů. Všechno chce 
ale svůj čas a – peníze.

Co domácí zvířectvo a další služby?
Za drobný poplatek u nás ubytujeme i vaše domá-
cí miláčky. K dispozici jsou lůžkoviny, po domluvě 
i rychlovarné konvice a mikrovlnné trouby. Kara-

Nejzajímavější historic-
kou památkou v Oseku je 

klášter řádu cisterciáků
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tak i pokročilí cyklisté. V případě zájmu můžeme 
pro větší kolektivy také zprostředkovat pronájem 
tělocvičen v místní škole, fotbalového hřiště nebo 
tenisových kurtů.

Jak se hosté dozvědí, kam a jak se mají vydat?
Rádi jim poradíme i poskytneme propagační 
materiály a mapy. Jsme schopni jim pomoci 
i v případě špatného počasí. V okolí je dost pří-
ležitostí k tomu, nenechat si počasím pokazit 
dovolenou. Hosté mají zdarma bezdrátový inter-
net jak k vyhledávání turistických cílů, tak i napří-
klad na vyřízení e-mailové korespondence.

Co zajímavého najdou vaši hosté v nejbližším 
okolí?
Nejzajímavější historickou památkou v Oseku 
je klášter řádu cisterciáků. Je nepřehlédnutelný 
nejen svým vzhledem i interiérem, ale i tím, že se 
v Čechách zachovaly kláštery tohoto řádu pouze 
v Oseku a Vyšším Brodě. Určitě stojí za to si jej 
prohlédnout a seznámit se s jeho historií. Zajíma-
vou přírodou v bezprostřední blízkosti autokempu 
a Oseka vede i naučná stezka „Přírodou a ději-
nami Oseka“, ale největším lákadlem pro turisty 
jsou stále Krušné hory. Zatím jsou pro mnoho 
turistů a milovníků přírody neobjevené, ale leží 
v nich nepřeberné množství nádherných míst, 
turistických tras a cyklotras.

Provozujete autokemp i v zimě a jezdí k vám 
hosté i v zimě?
V zimních měsících je v provozu Pension Horal. 
Využívají jej milovníci jak sjezdového lyžování, 
tak i běžek. Nedaleko je ski areál Mikulov-Bouř-
ňák i lyžařská běžecká magistrála. V posledních 

letech se radikálně zlepšilo umělé zasněžová-
ní sjezdovek a strojová úprava běžeckých tras 
začínajících na nedaleké Dlouhé Louce, takže se 
zájem o ubytování a naše služby stále zvyšuje.

Spolupracujete i s městem Osek?
Naše spolupráce má dlouholetou tradici a bez 
ní by se nám podnikalo o poznání hůře. Snaží-
me se nacházet nové a nové věci, jak autokemp 
vylepšovat. Město Osek nám, kromě výše zmíně-
ných sportovišť, postavilo například čističku vody 
na koupališti. Díky tomu se nám daří poskytovat 
stále lepší podmínky pro to, aby u nás byli hosté 
spokojeni a vraceli se k nám. Vše, co potřebují 
vědět, najdou na našich webových stránkách 
www.autocamposek.cz

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal
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Most v letním slunci

Aquadrom
Zmodernizovaný víceúčelový areál byl nákladnou 
rekonstrukcí v roce 2003 vybudován na místě 
původního termálního mosteckého koupaliště 
a je využívaný po celý rok. Kromě klasického let-
ního koupaliště je návštěvníkům k dispozici 25m 
dlouhy vnitřní krytý vyhřívaný bazén, nové prosto-
ry na minigolf, pétanque, stolní tenis, různé vod-
ní atrakce jako malý a velký tobogán. Mezi další 
atrakce patří divoká řeka, whirlpool, samostatný 
dětský bazének se soustavou chrličů vody, dětský 
bazén pro výuku, masážní trysky, lůžka, lezecká 
síť nad vodou a další. V objektu se nachází parní 
komora, sauna, fi tness centrum, masáže, solári-
um a kadeřnictví. Nově byl vybudován malý cvič-
ný bazén v podzemních prostorách a vodní kola 
– Hydroridery, své služby nabízí i vodní restaura-
ce u vnitřních bazénů s názvem „Mokré občerst-
vení“. V roce 2008 byla dokončena rekonstrukce 
vnějších letních bazénů pro děti i pro dospělé. 
Jejich součástí je nová třídráhová skluzavka 
„Aquarena“, koupací záliv, masážní lavice, vodní 
chrliče, nafukovací chobotnice a tři 25m dlouhé 
plavecké dráhy. V roce 2008 navštívilo mostecký 
Aquadrom více než 250 000 návštěvníků.

Benedikt - vodní nádrž 
Velké přírodní koupaliště a multifunkční oploce-
ný areál s kvalitním sportovním zázemím leží na 
okraji města. Okolo vodní plochy byla vybudována 
sportovní hřiště a atrakce pro děti s prolézačka-
mi, skluzavkami a pískovišti. Větší vodní plocha 
s písčitou pláží je využívána hlavně na koupání, 
menší je určena rybářům. Na sportovních hřištích 
areálu se návštěvníci mohou věnovat hokejbalu, 
basketbalu, plážovému volejbalu, malé kopané, 
nohejbalu, volejbalu, házené a tenisu.
V těsné blízkosti sportovního a vzdělávacího 
centra Benedikt je k dispozici parkoviště s dosta-
tečnou kapacitou, restaurace a bufet s venkovní 
terasou. Sportovní centrum nabízí klimatizova-
nou bowlingovou hernu, zapůjčení koloběžek, 
pétanque a tenisový kurt. Dráha kolem nádrže je 
ideální pro in-line brusle, cyklistiku, běh nebo jen 
klidnou procházku.

Matylda - vodní nádrž
Tato umělá rozsáhlá vodní plocha, využívaná jako 
koupaliště, vznikla nedaleko čtvrti Souš, v blíz-
kosti mosteckého autodromu. V areálu Matyldy 

Mostecko nabízí celou řadu možností, jak zde 
trávit volný čas v letních měsících. Přírodní 
i uměle vybudované areály vybízí nejen ke kou-
pání a relaxaci, ale hlavně k aktivnímu sporto-
vání. Vedle provozování klasických sportů zde 
naleznete i netradiční sportoviště, mezi která 
patří in-line dráhy pro bruslaře, běžce, cyklisty 
a jezdce na koloběžkách, letiště s možností kla-
sických i tandemových seskoků, golfové hřiště, 
bowlingový areál a několik lokalit pro rybaření. 
V okolí Mostu je možno provozovat horolezec-
tví na přírodních skalách i cvičné stěně, na své 
si přijdou i milovníci cykloturistiky, pro které 
je připraveno několik zajímavých tras jak na 
okrajích města, tak i v nedalekých Krušných 
horách. Budete-li mít štěstí nebo si svůj pobyt 
předem naplánujete, můžete se podívat i na 
dostihy v areálu hipodromu a na závody moto-
cyklů, automobilů či tahačů na mosteckém 
autodromu. Nebude-li vám přát počasí, můžete 
navštívit moderní krytý Aquadrom s velkým 
množstvím atrakcí nebo zajímavé historické 
objekty – hrad Hněvín, děkanský kostel nebo 
muzeum se zajímavými expozicemi.
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je provozován autokemp a občerstvení, je zde 
umožněno rybaření, surfování, jízda na loďkách 
a vodních skútrech. Okolo nádrže se dokončuje 
nová dráha pro in-line bruslení.

Koupaliště Ressl
Toto letní koupaliště se nachází v klidné zóně 
na okraji Mostu pod vrchem Ressl. Po náročné 
rekonstrukci umělé nádrže s travnatým okolím 
mohou návštěvníci využívat velký bazén s různý-
mi atrakcemi, bazén pro děti i brouzdaliště pro 
nejmenší i různé možnosti sportování. Pro letní 
sezónu je k dispozici plavecký bazén a bazén 
s atrakcemi. Jeho součástí je bazén s tobogá-
nem a masážní lavice. K dispozici je nové sociál-
ní zázemí areálu a moderní sportoviště. Mezi ně 
patří minigolf, tenisové kurty, hřiště na pétanque 
a beach volejbal. Areál doplňuje stylová restaura-
ce s letní terasou a s celoročním provozem.

Golf
V těsném sousedství mosteckého hipodromu je 
k dispozici 9tijamkové golfové hřiště, znormované 
v roce 1999, které se v poslední době stává mís-
tem pořádání golfových turnajů a místem relaxa-
ce pro příznivce tohoto sportu na Mostecku. Mezi 
poskytované služby patří zapůjčení golfových holí 
a míčků, možnost využití služeb profesionálního 
trenéra i používání cvičné louky.

Rybaření
Okolí Mostu nabízí dostatek možností rybaře-
ní pro obyvatele i návštěvníky Mostecka. Vodní 
plochy určené tomuto sportu a zálibě najdeme 
prakticky všude, ať už se jedná o přírodní rybníky 
nebo umělé vodní plochy, mezi které patří nádrže 
Benedikt a Matylda. Nejnovějším hitem pro rybá-
ře je provozování služby v lokalitě Jezero Vrben-
ský. Za příslušný poplatek zde mohou rybáři 
využívat nadstandardních podmínek pro rybolov 
- je zde nasazen velký počet trofejních ryb, umož-
něno bivakování, zapůjčení člunu s echolotem 
a bezbariérový přístup.

Hipodrom
Nová jednosměrná i obousměrná dráha je dlou-
há více než tři kilometry. Splňuje parametry, které 
stanovila asociace in-line bruslařů pro pořádání 
závodů, protože obsahuje dvě rovinky dlouhé 
500 metrů. Celkové převýšení dráhy, ze které je 
nádherný výhled na České středohoří a město 
Most, je 1 m na 100 m. Výhodou oproti bruslař-
ské dráze na Benediktu nebo na Matyldě je ome-
zení vstupu na dráhu, kam mohou pouze bruslaři 
a jezdci na koloběžkách. Ty si mohou návštěvníci 
vypůjčit u stánku vedle dráhy. 

Matylda
V současné době se pracuje na dokončení projek-
tu, který si mimo jiné dává za cíl vybudovat novou 
bruslařskou dráhu okolo umělé nádrže Matylda 
u Mostu. Větší část nového okruhu je již dokonče-
na a kromě několika míst znečištěných stavbou 
nové komunikace, je plocha hladká a bez problé-
mů průjezdná. Okruh dlouhý zhruba čtyři kilome-
try je novou možností pro bruslaře, kteří do sou-
časné doby mohli využívat jen okruh okolo další 
umělé nádrže Benedikt, na druhém konci města.

Benedikt
Dvoukilometrový okruh vede okolo rekreační 
nádrže a je využíván jak bruslaři, tak i běžci a cyk-
listy. V areálu víceúčelového zařízení Benedikt 
si můžete zapůjčit speciální koloběžky pro děti 
i dospělé.

Létání, parašutismus
Mostecké letiště je centrem motorového a bez-
motorového létání. V letecké škole je možné projít 
základním výcvikem pilota motorového i bezmo-
torového letadla. Kromě vyhlídkových letů a výcvi-
kových seskoků zde můžete také absolvovat tan-
demové seskoky z letadla ve výšce 4 000m nad 
zemí. Letiště pro své klienty nabízí i ubytování. 
(PR)

Více informací na: www.imostecko.cz
Text: Magistrát města Mostu

In-line dráhy
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Divadlo žije!

Říká se jim „prkna, která znamenají svět“. Svět 
kultury, kostýmů, potlesku, slz, smíchu a tvůr-
čí kreativity. Místa, kde se v téměř posvátném 
a důstojném prostředí foyer setkávají milovníci 
klasiky i moderny, historického dramatu i novo-
dobé komedie. 

To je divadlo. Patří mezi ně i to mostecké. Dávno 
překročilo rámec regionu a mezi jeho návštěvní-
ky a obdivovateli najdeme milovníky divadelního 
umění ze vzdálených míst. Divadlo totiž žádné 
hranice nemá a neuznává… V době internetu, 
multikin, půjčoven DVD a nespočetných televiz-
ních kanálů by se zdálo, že divadla musí nutně 
zaniknout. Je-li to pravda, a jak v dnešní uspěcha-
né době divadlo funguje, jsem se zeptal osoby 
nejpovolanější, herce, uměleckého šéfa a ředite-
le Městského divadla v Mostě, Jiřího Rumpíka.

Jak dlouho a v jakých funkcích se v mosteckém 
divadle pohybujete?
Byl jsem angažován jako herec  Městským diva-
dlem v Mostě (tehdy Divadlem pracujících) v roce 
1986. S roční přestávkou, kdy jsem byl na vojně 
v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, 
jsem tady dvacátým třetím rokem. Čtvrtým rokem 
jsem ve funkci uměleckého šéfa a od ledna 2009 
navíc i ředitelem divadla. Za sebou mám na jeviš-
ti takřka 100 premiér.

Uvažoval jste někdy o tom, že byste dělat něco 
jiného?
Nikdy a mnohokrát. Pokud se práce daří, říká si 
člověk, jak krásné má povolání, když se dostaví 
momentální nezdar a pochybnosti, říkám si, proč jsem 
nešel dělat něco jiného… Myslím si však, že v tomto 
není  herectví  jako  povolání  až  tak  výjimečné.

Hrál jste někdy ve fi lmu nebo televizi? 
Na  akademii  (DAMU) jsme měli drobné příležitosti 
zahrát si jak ve fi lmu, televizi, tak i spolupracovat 
na dabingu. Bylo to fi nanční přilepšení ke stipen-
diu a navíc, pokud měl člověk štěstí na režiséra, 
i dobrá zkušenost. Pracoval jsem s Jaromilem 
Jirešem, Janem Bonaventurou, Ludvíkem Rážou, 
Olgou Walló a dalšími. Během vojny (1987) jsem 
takřka rok natáčel jedenáctidílný seriál z vojen-
ského prostředí s režisérem Evženem Sokolov-
ským. Samozřejmě poplatný době, nicméně 
zkušenost k nezaplacení. Potom se příležitosti 
omezily. Při běžném provozu oblastního divadla 
zbývá herci velmi málo času na to, aby si mohl 
vyčlenit několik dní na natáčení. Párkrát odmít-
nete, pak sejdete z očí a produkce ztratí zájem…

Jaké „slavné“ herce mostecké divadlo vycho-
valo?
Osobností, které vychovalo divadlo v Mostě, je 
celá řada. Někteří se stali takzvaně slavnými, 
jiní, i když nenatočili nikdy nic, co by je uvedlo 
do obecného povědomí diváka – konzumenta, 
přesto dělají nebo dělali skvělé herectví, dobré 
divadlo. Kdybych některé jmenoval, na jiné bych 
zapomenul. To bych nerad. Zasvěcený divák 
a návštěvník našeho divadla však ví své.

Co je obecně cílem a touhou herce? 
Být pokud možno nejlepší ve své profesi. Hrát 
a mít spokojeného diváka.

Máte i svůj sen, který byste si jednou rád 
splnil?
Sen se snoubí s již vyřčenou touhou, k tomu vše-
mu však potřebujete hlavně dobré zdraví.

Říká se, že základem výplaty herce je potlesk 
a prémií počet „děkovaček“. Myslíte si, že je to
pravda?
Neznám herce, který by toto úsloví nepotvrdil. 
Neznám však také kolegu, který by byl živ jen 
z této verbálně malebné gáže. Kdyby tomu tak 
bylo, nemuseli bychom se tak trápit s rozpočtem. 
Ostatně peněz nebylo v divadle nikdy dost a úslo-
ví „hladový jako herec“ má jistě svou opodstatně-
nou historii.

ROZHOVOR

Divadlo i fi lm měly 

zpravidla vždy v takzvaně 

těžkých dobách relativní 

divácké žně
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V čem je „vaše“ mostecké divadlo specifi cké?
Rozhodně svou polohou a narušenou kontinu-
itou své historie. Sociální struktura obyvatel, 
nezaměstnanost a ztráta patriotismu mnohých 
obyvatel nepřispívá zrovna k dobrému podhoubí 
kultury jako takové. Zboření starého Mostu spolu 
s divadlem, ztráta předplatitelů a nový boj o divá-
ka v nové budově, to jsou specifi ka, která nikde 
jinde nenajdete.

Jaká je v dnešní době cesta k prosperitě 
divadla?
Kdybych to s naprostou jistotou věděl, měli by-
chom vyhráno. Obecně by mělo platit: dělat dob-
ré, kvalitní a divácky zajímavé divadlo. Ale to by 
chtěl každý.

Co je důvodem toho, že je i v současnosti diva-
dlo vyhledávaným místem?
Není to až tolik známo, ale divadlo i fi lm měly 
zpravidla vždy v takzvaně těžkých dobách rela-
tivní divácké žně. Člověk, který prožívá jakouko-
liv újmu a je stresován, potřebuje vidět příběh 
s dobrým koncem. Obrázky toho, jak to může být 
krásné, jak se dá žít lépe. Potřebuje alespoň na 
chvíli zapomenout a dostat se do jiného světa. 
Proto se především v těchto dobách dařilo pře-
devším komediím, hudebním žánrům, případně 
politické satiře. Nejinak je tomu i v posledních 
letech. Z vlastní zkušenosti víme, že vážná téma-
ta v repertoáru, byť kvalitně zpracovaná, mají 
v tomto kraji „krátký dech“. 

Je to věc úrovně „kulturní vzdělanosti“ nebo 
výchovy?
Myslím si, že to jde ruku v ruce. V každém přípa-
dě jsme vděčni za každého diváka. Především za 
toho, který vymění sledování oblíbeného tisícidíl-
ného seriálu, případně korzo v nákupním centru, 
za návštěvu našeho představení.

Je mostecké divadlo fi nančně nezávislé, nebo 
jej někdo podporuje?
Je velmi málo divadel, která o sobě mohou tvrdit, 
že jsou fi nančně nezávislá. Jsou státy, kde mají 
fi nanční podporu kultury zakotvenou v ústavě. 
U nás se musíme spoléhat na osvícenost doná-
torů a vlídné, divadlu nakloněné, politické klima. 

Dostupnost kultury a vzdělání by měla být priori-
tou každé vlády. Vím, že se soběstačností ve výši 
23  procent patříme k té lepší polovině mezi čes-
kými divadly.

Co nového připravujete v divadelním repertoáru 
Městského divadla v Mostě?
Právě jsme „odpremiérovali“ Dvanáct rozhněva-
ných mužů a režisér Petr Svojtka začal zkoušet 
Goldoniho Sluhu dvou pánů s Jiřím Krausem 
v hlavní roli. Premiéra bude 12. června v Mostě 
a 13. června v Třebívlicích. Srdečně všechny zvu 
a budu se těšit na viděnou i při dalších představe-
ních našeho divadla. Divadla, které žije!

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal
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Mostecké divadlo není jen činohra – Divadlo rozmanitostí 
baví hlavně malé diváky

Fo
to

: L
ud
ěk

 P
ro

še
k



20 AMB květen 2009

Letní hory, to jsou Klíny!
Vyjedete-li jen pár kilometrů do Krušných hor 
nad Litvínovem, ocitnete se v jiném světě. 
Komíny, konstrukce a budovy chemických závo-
dů vystřídají lesy a horské louky. Než se naděje-
te, vítá vás Sportareál Klíny s Chatou Emeran, 
z jejíž terasy je krásný výhled na Šumné údolí 
a okolní lesy. V zimě zde panuje čilý ruch, neboť 
si místní sjezdovky a běžecké tratě oblíbili lyža-
ři z blízkého i dalekého okolí. Zdálo by se, že 
skončením zimy lyžařský areál osiří. Opak je ale 
pravdou. 

Jak dosáhnout celoročního využití tak specifi cké-
ho místa, jakým je areál v Klínech, jsem si poví-
dal s Josefem Dlouhým, jednatelem společnosti 
Emeran Klíny s.r.o., která je jedním z provozova-
telů tohoto rekreačního zařízení.

Co vás přivedlo k myšlence provozovat a zvele-
bovat právě areál v Klínech?
Zhruba před deseti roky jsme se s kamarády 
Tomášem Holubem, Davidem Lancingerem a teh-
dy ještě Jardou Holubem již nemohli dívat, jak ten-
to tradiční lyžařský areál živoří a chátrá. A od jeho 
majitele, SPORTaSu, jsme si ho pronajali. Po první 
zimní sezoně jsme zjistili, že provozovat lyžařský 
areál nás docela baví. Odkoupili jsme vleky a Cha-
tu Emeran (dříve Hospoda u Námořníka) a začali 
areál formovat do současné podoby. Zrekonstruo-
vali jsme lyžařské vleky, vybudovali systém tech-
nického zasněžování všech sjezdovek a odbavo-
vací systém lyžařů - tzv. turnikety. Nakoupili jsme 

rolby, sněžné skútry a další techniku. Pak přišli 
na řadu běžkaři, pro které jsme připravili lyžařské 
běžecké okruhy na Mračném vrchu. 

Co se ve ski areálech provozuje v zimě, je asi 
standardní. Najdou návštěvníci u vás ještě 
něco navíc?
Krušné hory mají ideální podmínky pro běžecké 
lyžování, ale pro výkonnostní sjezdové lyžování 
nám chybí ta správná nadmořská výška a délka 
sjezdovek. Proto chceme na Klínech vytvořit co 
nejlepší podmínky pro rodinné lyžování a hlav-
ně pro výuku lyžování. Naší prioritou je dobře 
fungující lyžařská škola, půjčovna lyží a kvalitní 
ubytovací a stravovací zázemí. Pro odreagování 
od sjezdovek máme v areálu od loňského roku 
i snowtubing a snowpark.

V úvodu jsme nastínili otázku celoročního využi-
tí. Co děláte pro to, aby sem lidé jezdili po celý 
rok?
O tom, že náš areál nemůže fungovat pouze přes 
zimní měsíce, jsme byli přesvědčeni od samého 
počátku. Proto, souběžně s rozvojem lyžařského 
areálu, probíhala i rozsáhlá rekonstrukce Chaty 
Emeran spojená s výstavbou hotelové části, kde 
dnes najdete 22 dvoulůžkových pokojů s vlast-
ním sociálním zařízením a televizí, fi nskou saunu, 
whirlpool, fi tness, masáže, dětskou hernu, volný 
přístup k internetu. Venku jsme vybudovali teni-
sový kurt s umělou trávou, minigolf, cvičnou horo-
lezeckou věž a dětské hřiště. 

ROZHOVOR
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Centrem Sport areálu Klíny je chata Emeran

V areálu najdete tenisový 

kurt s umělou trávou, 

minigolf, cvičnou horole-

zeckou věž i dětské hřiště
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Na Chatě Emeran si můžete zapůjčit horská kola 
a vyrazit poznávat krásy Krušných hor, nebo tytéž 
krásy můžete vstřebávat při sjezdech na horských 
koloběžkách. Další možností, jak strávit aktivní 
den v přírodě v okolí Klínů, je třeba stále popu-
lárnější Nordic Walking. Na tento sport nemusí-
te mít žádné vybavení ani znalosti. Poskytneme 
vám potřebné vybavení i instruktorku, která se 
o vás postará a vše vám vysvětlí.

Většina spokojených návštěvníků podobných 
areálů se do nich pravidelně vrací. Jak je to 
u vás?
Zatím se vracejí a doufám, že jim to vydrží a že 
si nás kromě těch stávajících oblíbí další a další 
noví návštěvníci. Záleží to hlavně ale na nás, na 
našem personálu a na tom, jakou udržíme kvalitu 
služeb. Moc dobře si to uvědomujeme a děláme 
maximum pro to, aby se k nám pravidelně vra-
celi.

Nabízíte svým klientům v případě nepříznivé-
ho počasí i možnosti návštěv zajímavých míst 
v Krušných horách a v okolí Litvínova a Mostu?
V našem okolí je hodně zajímavých míst pro 
výlety. Namátkou vzpomenu třeba Cisterciác-
ký klášter v Oseku, přesunutý děkanský kostel 
v Mostě, přesunutý dřevěný kostel v Českém 
Jiřetíně, Flájská a Mostecká přehrada, historický 
Flájský plavební kanál, Autodrom, Aquadrom či 
Hipodrom v Mostě. Nedaleko od nás na němec-
ké straně hranic můžete navštívit krušnohorský 
skanzen, muzeum dřevěných hraček a bobovou 
dráhu v Seiffenu, vodní park v Marienbergu. Je 
toho hodně a každý si přijde na své i v případě, že 
mu nepřeje počasí.

Je možné u vás na Klínech zapůjčit nebo zakou-
pit některé sportovní vybavení?
V podstatě na všechny sporty, které se dají na 
Klínech nebo v okolí provozovat, vás vybavíme. 
Zapůjčíme vám lyžařské sjezdové komplety včet-
ně přilby, snowboardy, běžky, horská kola, teni-
sové rakety, míčky, míče, horolezecké vybavení, 
Nordic Walkingové hole, horské koloběžky, Tri-
kke ... Řadu z těchto věcí si můžete na Klínech 
i zakoupit. A protože jsme chtěli naši nabídku ješ-
tě více rozšířit, otevřeli jsme letos v dubnu v Mos-
tě i úplně novou prodejnu kvalitního outdoorové-
ho vybavení - HUDYsport.

Většina obyvatel České republiky znala dříve 
Mostecko a Krušné hory díky zavádějícím infor-
macím z tisku a televize jen jako zdevastovanou 
průmyslovou oblast. Odkud sem vaši zákazníci 
jezdí dnes?
Příroda a pověst Mostecka a Krušných hor utr-
pěla v minulosti těžkou ránu, ale naštěstí čím 

dál více návštěvníků a turistů zjišťuje, že je to již 
historie a že Krušné hory i České středohoří jsou 
krásné a průmyslové podhůří je také svým způ-
sobem zajímavé. Návštěvníci k nám jezdí v pod-
statě z celé Evropy a troufám si říci, že naprosté 
většině z nich se Krušné hory velice líbí a rádi se 
vracejí zpět.

V dnešní době je velice oblíbená horská cyklo-
turistika. Jsou ve vašem okolí nějaké zajímavé 
trasy?
Krušné hory vytvářejí díky svému profi lu a ploché 
náhorní planině ideální podmínky pro cyklistiku, 
a to jak na silničních kolech, tak i na MTB. Můžete 
se vydat po hřebeni třeba na rozhlednu Jeřabinu, 
na Lesnou či přes Horu Svaté Kateřiny do Bran-
dova a dále do Německa. Nebo na druhou stranu 
do Českého Jiřetína, na přehradu Fláje nebo na 
Dlouhou Louku a Bouřňák. Možností je spousta 
a nejdou ani všechny vyjmenovat.

Chci se k vám přijet podívat s dětmi. Nebudou 
se na Klínech nudit?
Doufám, že ne. Pro malé děti máme přímo u Cha-
ty Emeran dětské hřiště, trampolínu a v případě 
nepříznivého počasí i klubovnu na hraní. Větší 
děti se určitě zabaví na horolezecké věži, na hřiš-
ti s umělou trávou nebo na koloběžkách či Trikke. 
Zahrát si mohou ping-pong, minigolf, zacvičit si ve 
fi tness nebo skočit do whirlpoolu. V zimě máme 
vedle sjezdovek i sáňkařskou dráhu, snowpark 
a snowtubing.

Čekáte na své zákazníky s rukama v klíně, nebo 
pro ně pořádáte i nějaké akce?
Každoročně pořádáme nebo spolupořádáme 
několik akcí, ať již čistě sportovních jako jsou 
klasické lyžařské sjezdové závody, nebo extrém-
ních jako je „Klínská noc“ – noční 12ti hodinov-
ka na běžkách, „Krušnoman“ – duatlon 10 km 
běh, 90 km kolo a opět 10 km běh, spojený vždy 
s výběhem sjezdovky, či „Krušnoborec“ – drsný 
„maratonek“ MTB také s velkým převýšením tra-
tě. Letos v červnu budeme i spolupořadatelem 
jednoho ze závodů světového poháru na koleč-
kových běžkách „Skiroller World Masters Cup 
2009“ – 10 km stále do kopce z Litvínova na 
konec Klínů. Tradičními akcemi v našem areálu 
jsou „Velký zimní karneval“ na lyžích a „Loučení 
s létem na Klínech“ na konci prázdnin, kam zve-
me zajímavé kapely a celé rodiny se mohou poba-
vit a zasoutěžit o pěkné ceny.
Navštivte nás i vy, nebudete litovat!
(PR)

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal

ROZHOVOR
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Lom včera a dnes

O názory na život ve městě Lomu a plány do 
budoucna jsem požádala starostu města Lomu, 
Ing. Josefa Nétka
       
Město Lom bude stejně jako nedaleké Braňany 
dělit od hnědouhelného lomu Severočeských 
dolů a.s. zalesněný val. Jak jsou přípravné prá-
ce daleko?
V loňském roce se město Lom zúčastnilo ofi ci-
ální akce vysazení stromu Ivana Dejmala, který 
vlastně položil základní „stavební kámen“ k nově 
vznikajícímu zalesněnému valu jako ochranné-
mu pásmu, a tak byly zahájeny přípravné práce 
v podobě přípravy projektové dokumentace na 
tuto akci.

Jak vlastně bude val vypadat, počítá se napří-
klad s vybudováním cyklostezek?
Lom požaduje od těžařské společnosti rekultivaci 
výsypky v podobě zatravnění a zalesnění. Před-
stavy jsou takové, že by zde vznikla sáňkařská 
dráha vzhledem k tomu, že v dolní části města 
není moc možností pro zimní vyžití hlavně dětí 
školního věku. Tento prostor by se pak samozřej-
mě využil v letním období pro pěší a cykloturis-
tiku.

Souhlasíte s tvrzením, že zalesněné území 
vytvoří jakýsi lesopark pro obyvatele obce, nebo 
je nadnesené? Myslíte si, že bude ochrana měs-
ta dostatečná, nebo byste ji raději viděl ještě 
o něco rozšířenou? Přináší sousedství těžební 
fi rmy nějaké výhody, nebo jen nepříjemnosti?
Jsem pevně přesvědčen, že rekultivované území 
skutečně vytvoří jakýsi lesopark pro oddychové 
vyžití našich občanů vzhledem k tomu, že toto 
území navazuje na další přilehlou lokalitu, kde 
bude městem zřízen další lesopark, a to z pro-
středků 15ti ekomiliard. Realizace této akce je již 
schválena ministerstvem fi nancí, je hotova pro-
jektová dokumentace a v současné době se čeká 
na výběr zhotovitele. Propojením těchto dvou 
lokalit vznikne chráněné území jako klidová zóna 
města s mnoha možnostmi oddechu a sportovní-
ho vyžití. Vytvoří se tak i přirozená zelená ochra-
na před možnými negativními vlivy, které s sebou 
sousedství těžařské společnosti zákonitě přináší. 
Proto se snažíme od této společnosti získat maxi-
mum jako formu kompenzace za případné zhor-
šené prostředí.

Podařilo se vám získat nějaké peníze na roz-
voj obce od těžební fi rmy a pokud ano, na co 
je radnice vynaložila? Jaké jsou letošní priority 
města a myslíte si, že se vám je podaří uskuteč-
nit navzdory ekonomické krizi, která postihla 
i naši zemi?
Město podepsalo před časem se Severočeský-
mi doly a.s. smlouvu o vzájemné spolupráci, dle 
které přichází městu každoroční pomoc v podobě 
fi nanční i materiální. Základní každoroční částka 
ve výši 2 miliony korun byla dosud použita na 
opravu místních komunikací a rekonstrukci chod-
níků, ve které se bude pokračovat i v letošním 
roce. V loňském roce město využilo možnosti roz-
šířit svůj vozový park za pomoci Severočeských 
dolů a.s., které městu darovaly víceúčelový zemní 
stroj CAT 246 C. Další část spolupráce je směřo-
vána na spolufi nancování ozdravných pobytů pro 
děti našeho města – od dětí předškolního věku, 
tak pro školáky vyššího stupně ZŠ. V letošním 
roce jsme společně připraveni umožnit našim 
seniorům výjezd za kulturními památkami jižních 
Čech. 

Co se týká letošních priorit města – jako každo-
ročně se zaměříme na opravu a rekonstrukce  
infrastruktury, místních komunikací a chodníků, 
obnovu městské zeleně a opravy domů v majet-
ku města. Jsem přesvědčen, že se nás letos kri-
ze výrazně nedotkne vzhledem k tomu, že jsme 
nikdy nebyli odkázáni na daňovou výtěžnost 
větších fi rem a podniků, které na území měs-
ta nejsou. Rozpočet máme vyrovnaný, úvěrová 
zadluženost není a nebude, a navíc máme slušné 
fi nanční zázemí ve fondu rezerv a rozvoje.

Připravujete také privatizaci bytů v Loučné, 
v ulici Libkovická. Co konkrétně čeká nájemní-
ky?
Privatizace se bude odvíjet jako doposud podle 
pravidel pro privatizaci bytů v majetku města. 
Domy budou prodávány do družstva, které budou 
tvořit přímo nájemníci privatizovaných domů. 
Poplatky s realizací prodeje a daň ponese měs-
to, které bude i nadále zajišťovat dodávku tepla 
a teplé vody těmto objektům.

Loučná je spojená s Lomem pěknou řádku let, 
co říkáte na hlasy, které prosazují odtržení 
Loučné od Lomu?

Jsem přesvědčen, že se nás letos 
krize výrazně nedotkne

V letošním roce oslavuje 

město Lom 110. výročí 

založení první české 

veřejné knihovny
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Takové názory se daly zaregistrovat někdy na 
počátku 90. let minulého století. V poslední době 
jsem ani já ani ostatní zastupitelé města takové 
názory nebo aktivity neregistrovali, proto si mys-
lím, že je to záležitost jedinců. V každém případě 
podléhá každá taková aktivita zákonným pod-
mínkám referenda.

Úspěšnost vedení obce či města je srovnává-
na také množstvím schválených prostředků 
z evropských strukturálních a sociálních fondů. 
Máte nějaké želízko v ohni a podařilo se vám 
v minulých letech dosáhnout na dotace tohoto 
typu?
Město zatím tyto možnosti nevyužilo vzhledem 
k poměrně náročným podmínkám, které tyto 
dotace provázejí. V letošním roce jsme zatím 
využili nabídky dotace ze Strukturálních fondů 
EU na upgrade pracoviště CZECH POINT na měst-
ském úřadě, které je občany hojně využíváno. 
Pokud se ovšem v budoucnu vyskytnou takové 
možnosti, které budou pro město přijatelné, rádi 
je samozřejmě využijeme.

Jsem turista, jakou zajímavost vašeho města 
byste mi doporučil?
Lom je svou polohou na úpatí Krušných hor 
zajímavým výchozím cílem pro řadu turistických 
aktivit, jako je pěší a cykloturistika po řadě turis-
tických stezek a cyklotras, které vedou do hor-
ské oblasti. V těsném sousedství s katastrem 
města Osek vede naučná stezka po přírodních 
a historických zajímavostech. Atraktivní lokalitou 
je také přírodní park Loučenská pahorkatina, 
zasahující podstatnou částí do katastru města, 
s vzácnými lokalitami porostů, přírodních útvarů 
a ptačí rezervací. Hornickou minulost prezentuje 
původní hornická kolonie a památník hornických 
katastrof. Ve městě se také nachází řada sakrál-
ních památek, jako je kostel Nejsvětějšího Srdce 
Páně, kaple Svaté Trojice, morový sloup, smírčí 
kříž, boží muka, kaplička na bývalé poutní trase 
v Loučné a jiné.

Připravuje město Lom v tomto roce větší spo-
lečenskou akci? Čeká jej nějaká větší událost?
V letošním roce oslavuje město jedno význam-
né výročí svých dějin, což je 110. výročí založení 
první české veřejné knihovny v Lomu. Veškeré 
kulturní akce jsou přizpůsobeny tomuto výročí, 

připravuje se také vědomostní soutěž o histo-
rii lomské knihovny, akce malování na zdi, řada 
besed pro děti a seniory s touto tématikou. Jsme 
rádi, že ještě po více než sto letech slouží lom-
ská knihovna svým občanům jako zdroj poučení, 
vzdělání i zábavy.

Co by vám jako nejvyššímu představiteli města 
udělalo radost a co jako občanovi Nétkovi?
Po politické linii by mi udělala radost stabili-
ta a pevná vláda s jasným mandátem, která by 
konečně řešila energetickou koncepci naše-
ho kraje a soukromě bych si přál pevné zdraví 
a pohodu svých nejbližších a občanů našeho 
města.

Jaké politické, sociální či ekonomické cíle se 
vám, respektive městu, prozatím nepodařilo 
naplnit a proč?
Zatím se nám zcela podle našich představ nedaří 
zkulturnit střed města, kudy prochází hlavní silnič-
ní tah. Poté, co jsme úspěšně zvládli opravu míst-
ních komunikací v této části, zaměříme se dále 
na veřejnou zeleň a celkové zlepšení úrovně ulic 
podél hlavní komunikace. Dále je veliká škoda, 
že se nám nepodařilo prosadit realizaci klidové 
zóny v areálu přírodního koupaliště Bomba, pro 
kterou jsme žádali fi nanční prostředky z 15 eko-
miliard. Oproti tomu se povedlo prosadit výstavbu 
obdobné klidové zóny v areálu Velkého oprámu, 
která je v současné době těsně před zahájením. 
Řešením přírodního koupaliště se budeme zabý-
vat a realizovat jej z vlastních zdrojů a doufáme, 
že jej dotáhneme do zdárného konce.

Co byste chtěl vzkázat svým spoluobčanům?
Tak předně bych chtěl vyslovit poděkování za 
podporu, jež se mně a celému aparátu městské-
ho úřadu od řady našich občanů dostává. Dále 
bych je chtěl požádat o notnou dávku trpělivosti 
a pochopení v dnešní složité době, kdy je spousta 
dobrých úmyslů a předsevzetí a ne vždy se tyto 
dobré myšlenky daří realizovat. A nakonec bych je 
chtěl ujistit, že mně, zastupitelům a celému úřa-
du vždy šlo a jde o to, aby se vytvořilo z našeho 
města místo, kde stojí za to žít.
(PR)

Za rozhovor děkuje Žaneta Benešová
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Napouštění mosteckého jezera 
potrvá tři roky

Do jámy, kde kdysi stávalo významné královské 
město, které ve druhé polovině dvacátého sto-
letí podlehlo uhelné horečce, začala na podzim 
loňského roku proudit voda. Za tři roky tu bude 
velké jezero. V dějinách města Mostu se tak 
začala psát nová kapitola...

O tom, jak bude budoucí rekreační zóna vypa-
dat, jsem si povídal s JUDr. Hanou Jeníčkovou, 
náměstkyní mosteckého primátora.

Paní náměstkyně, o zahájení napouštění jezera 
byl a mezi místními stále trvá nebývalý zájem. 
To bylo impulsem k vašemu nápadu vybudovat 
jakousi naučnou stezku, po které budou moci 
občané přicházet k jezeru a sledovat, jak „ros-
te“. Co návštěvníky na stezce čeká?
Stezka nás povede blíže k budoucímu jezeru, 
tedy do míst, kam občané nemají běžně pří-
stup. S ředitelem Palivového kombinátu jsem 
proto vyjednala vybudování naučné stezky. Není 
to technicky nic složitého, protože cesta k jeze-
ru vlastně už existuje. Stačí ji osadit navigační-
mi a informačními tabulemi, na kterých budou 
základní údaje o jezeře. Jedná se o pět infor-
mačních tabulí se stříškou, vysokých zhruba 
dva metry, kde budou informace o historii dobý-
vání v lokalitě Ležáky, rozhodnutí o zastavení 
lomu, průběh dosavadní rekultivace a podrobné 
informace o vodním díle samotném. Informační 
tabule budou zabudovány, a tedy návštěvníkům 
k dispozici počátkem měsíce května. Současně 
připravuji ve spolupráci s pracovníky Palivového 
kombinátu a naším Centrem volného času umís-
tění další tabule – mapy, v níž je vyznačeno, kde 
kdysi stála jaká významná budova starého Mos-
tu - např. divadlo, pošta, Repre, soud, oblíbená 
a milovaná „občerstvovna“ U Jelena a další. Mys-
lím, že srovnání se současností bude návštěvní-
ky velmi zajímat. Máme to ostatně vyzkoušeno 

z organizovaných procházek s výkladem a umís-
těním označení jednotlivých budov. Tyto procház-
ky připravuje Centrum volného času v rámci Mos-
teckých slavností a jsou velmi oblíbené nejenom 
pamětníky starého Mostu, ale i mladými lidmi. To 
je velmi potěšitelné a zájem svědčí o vztahu ke 
svému městu. Chystáme i dny otevřených dveří, 
kdy provedeme návštěvníky i místy, do kterých je 
ani stezka nezavede. Zasvěcený výklad k technic-
kým záležitostem jim poskytnou pracovníci Pali-
vového kombinátu a se zástupci vedení města 
pak budou moci diskutovat o budoucnosti jezera 
a jeho dalším využití. Stejně tak na první den tzv. 
otevřených dveří jezera chystáme malé překva-
pení pro návštěvníky. Samozřejmě chceme, aby 
se lidé zúčastnili a byli „při tom“, jak se jezero 
napouští a jak se postupně celá tato oblast mění. 
A nápadů, jak zpestřit a nabídnout doprovodné 
programy a zábavu, mají naši lidé dost.

Okolí jezera je lokalitou s nebývalým rozvo-
jovým potenciálem. Prozradíte, co v ní nejen 
Mostečané, ale i návštěvníci Mostu v budouc-
nu najdou?
Celou budoucí rekreační oblast otevírá areál 
přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Vysazeny tu již byly základní stromy budoucího 
arboreta, přestěhováno restaurované sousoší 
sv. Jana Nepomuckého. Při stěhování sousoší 
sv. Nepomuka od vtelenského hřbitova k děkan-
skému kostelu jsme si užili několik let. Původní 
nápad byl totiž na místo přímo ve městě, v parčí-
ku naproti kasárnám, leč tento nápad se nelíbil 
památkářům s tím, že je pro Nepomuka „příliš 
mladé“ pouhých 60 - 70 let. A tak jsme hleda-
li dál, až se zrodil nápad na usednutí naproti 
děkanskému kostelu. Pravda je, že hledání stálo 
za to, protože sousoší sv. Nepomuka celý prostor 
nádherně korunuje a vlídně shlíží přes jezírko na 
přicházející návštěvníky. Mimochodem, rekon- Fo
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Celou budoucí rekreační 

oblast otevírá areál přesu-

nutého kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie

Mostecké jezero bude 

větší než jezero Máchovo 

– plocha 311 hektarů, 

nejhlubší místo 75 metrů
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AKTUÁLNÍ TÉMA

strukci sousoší sanovalo město a vlastní přesun 
a základy byly realizovány z tzv. 15 ekomiliard, 
protože jde o revitalizaci bývalého lomu Ležáky 
Most. Nedaleko vyroste dřevěný pravoslavný kos-
tel, který v Rumunsku staví tamní mistři tesaři. 
V okolí děkanského kostela tak postupně vzniká 
velmi příjemná lokalita odpočinku a relaxace, ale 
i sportu, protože na rybníčku – nebeském oku 
– si v zimě báječně užívají malí i velcí bruslaři. 
Zásadní pro budoucí rozvoj oblasti bude vybu-
dování nových komunikací, které umožní dopra-
vu k jezeru, k areálu Podkrušnohorského tech-
nického muzea a umožní obnovit spojení mezi 
městem Most a Mariánskými Radčicemi. Oblast 
bude navíc protkána cyklistickými stezkami. 
Na upravený prostor okolí děkanského kostela 
a nově vybudované komunikace pak bezpro-
středně navazují další připravované projekty jako 
například vybudování přístavu plachetních spor-
tů, pláže a pobřežní korzo. Lokalita jistě bude 
zajímavá i pro výstavbu rodinných domků. Rádi 
bychom také, aby v okolí jezera vyrostl park mini-
atur MiniMost, kde by byly modely budov z his-
torického města Mostu. Na tomto projektu se 
pracuje už zhruba 5 let, město vykoupilo pro jeho 
realizaci potřebné pozemky. V roce 2005 byla na 
ministerstvo průmyslu a obchodu podána žádost 
o úhradu nákladů spojených s realizací díla na 
odstranění ekologických škod ve výši cca 77 mili-
onů korun. Tento projekt byl schválen a prostřed-
ky budou použity k vybudování spodních staveb 
v areálu. V současné době je vydáno územní 
rozhodnutí a stavební povolení nutné k realizaci 
stavby bude vydáno během 2 měsíců. Základním 
cílem projektu je vytvoření turisticky atraktivní-
ho pamětního místa, které by mělo připomínat 
nám, dětem i návštěvníkům zmizelou krásu krá-
lovského města Most, jež muselo ustoupit těžbě 
hnědého uhlí. V mnoha aspektech tragický osud 
starého města je totiž ve své podstatě ojedinělým 

a unikátním v celoevropském i světovém měřítku 
a jako takový by neměl upadnout v zapomnění. 
K celkové lokalitě jezera a širokého okolí ješ-
tě jednu poznámku. Protože se jedná o velkou 
lokalitu s významem nejen pro současnost, ale 
hlavně pro budoucí rozvoj města Mostu a jeho 
obyvatel, bude zpracováno i celkové urbanistické 
řešení a pohled. Všechno by mělo spolu „mluvit 
a ladit“ v rámci jednoho celku.

Připomeňte, prosím, pár základních údajů 
o mosteckém jezeru. 
Jezero bude mít plochu 311 hektarů a bude tak 
větší než jezero Máchovo. Jeho nejhlubší místo 
bude 75 metrů a napouštění bude trvat zhruba 
3 roky. Kóta provozní hladiny je 199 metrů 
a objem vody bude činit 68,9 milionů metrů krych-
lových! Voda do něho proudí z řeky Ohře vybudo-
vaným přivaděčem dlouhým téměř 5 kilometrů, 
dalším zdrojem jsou spodní důlní vody z Kohino-
oru a svým dílem přispěje také příroda prostřed-
nictvím dešťových srážek. Obvodová komunikace 
břehové linie bude mít téměř 10 kilometrů. 

Co považuji ale za důležité připomenout, je sku-
tečnost, kterou si možná v dnešním uspěchaném 
světě ani neuvědomujeme - že jsme totiž očitý-
mi svědky a trochu i spoluautory vzniku nového 
velkého jezera. Kdy se to komu podaří? Je to 
významná historická událost, která samozřejmě 
bude neoddělitelnou součástí novodobých dějin 
města Mostu. Myslím si, že do budoucna, za 
deset dvacet let, bude právě tímto směrem měs-
to expandovat. A právě proto by základní úvahy 
o budoucím směru rozvoje měly být uvážlivě 
a moudře vedeny.

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal

Zásadní pro budoucí 

rozvoj oblasti bude vybu-

dování nových komunika-

cí, které umožní dopravu 

k jezeru

Jedná se o velkou lokalitu 

s významem nejen pro 

současnost, ale hlavně 

pro budoucí rozvoj města 

Mostu a jeho obyvatel
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Ulrika, víno a granáty

Spojení těchto pojmů nabízí pouze jediné měs-
tečko na světě – Třebívlice, ležící na jihozápad-
ních svazích Českého středohoří. Právě tady 
žila a je pochována výjimečná a činorodá žena, 
baronka Ulrika von Levetzow, známá svým ne-
naplněným vztahem s Johanem Wolfgangem 
Goethem. Nedávno zde byly obnoveny historic-
ké vinice a v okolí se těžily světoznámé české 
granáty. Čím dalším jsou Třebívlice zajímavé, 
jsem se ptal starosty, Mgr. Josefa Seiferta.

Když to vezmeme od začátku – čím byla baron-
ka Ulrika von Levetzow výjimečná?
Stala se poslední velkou láskou básníka 
J. W. Goetha, po odmítnutí nabídky k sňatku se 
nastěhovala do Třebívlic, kde prožila celý svůj 
život.

V roce 1999 jste organizovali vzpomínko-
vé akce u příležitosti 100. výročí úmrtí Ulri-
ky von Levetzow a 250. výročí  narození 
J. W. Goetha. Jak tyto akce proběhly?
Konaly se na přelomu června a července 1999, 
trvaly pět dní. Zúčastnily se jich nejen Třebívlice, 
ale i partnerské obce Stolpen z Německa, zástup-
ci regionů  Krušnohoří a Labe. Na programu byly 
soutěže fotbalistů, hasičů, přehlídka starých 
automobilů, divadelní a hudební vystoupení, svě-
cení obecního praporu, znaku a mnoho dalšího.

Jakou tradici má známé Kulturní léto a na co se 
můžeme těšit letos?
V letošním roce pořádáme již jedenáctý ročník 
Kulturního léta, těšit se můžeme na  Dětský 
den dne 6. června s bohatým programem her 
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Jaký měla právě ona vliv na další osudy míst-
ních obyvatel?
Právě pod vlivem Goetha se naučila poznávat 
přírodu a všechnu svou lásku přenesla na zdej-
ší kraj a jeho obyvatele. Byla velmi pokroková, 
podporovala vše nové – vědu, sadařství, vzdě-
lání. Založila školu pro výuku žen a dívek, pečo-
vala o své zaměstnance a vůbec o celé panství. 
V sadařství bylo za její pomoci vypěstováno jabl-
ko-granát, které mělo uvnitř dužiny červené skvr-
ny-granátky. Za její vlády se zde pěstovala vinná 
réva. Byla činorodá i mimo oblast svého panství, 
podporovala činnost a rozvoj Národního muzea 
v Praze a byla zakladatelkou prvního azylového 
domu v Praze.

a soutěží, vernisáž fotografi í Českého středohoří 
MUDr. Jiřího Sailera 12. června, na turnaj ve fot-
bale s týmy Arabely, Městského divadla v Mostě 
a Pivovaru Žatec, vystoupení tanečních skupin 
13. června, na vystoupení dua Kamélie 27. červ-
na a mnoho dalších akcí.

Spolupracujete i se zahraničními partnery, kte-
ří to jsou a v čem spolupráce spočívá?
Od roku 2000 spolupracujeme s Kulturním spol-
kem ve Wiederitzsch, což je čtvrť Lipska v Němec-
ku, a od roku 2001 byla navázána spolupráce 
s radnicí, se kterou se podílíme na vzájemně pro-
spěšných přeshraničních projektech.
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Třebívlice jsou navždy 

spojené se jménem 

baronky Ulriky von 

Levetzow

Vinobraní se stává 

vyhledávanou akcí široko 

daleko
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Jako vinařské oblasti jsou vnímány jiné kraje. 
Morava, Litoměřice, Mělník. Jak to vlastně bylo 
s vinařstvím ve vašem okolí v dávné minulosti?
Dle historických pramenů bylo kdysi v okolí Třebí-
vlic až 100 hektarů vinic, ty však na začátku 20. 
století zničil révokaz, který se tenkrát rozšířil po 
celé Evropě, a k jejich obnovení již nedošlo. Víno 
se v Třebívlicích pěstovalo ještě v době Klebe-
sbergů a Ulriky von Lewetzow. Jihozápadní část 
naší obce nese název „Pod vinicí“.

V těsné blízkosti Třebívlic je budován moderní 
objekt na zpracování hroznů. Jak vnímáte budo-
vání nových vinic a spolupráci se společností, 
která je obhospodařuje?
V roce 2003 byl naší obci udělen status „Viniční 
obce“ a byly nám Ústředním kontrolním a zku-
šebním ústavem zemědělským ve Znojmě-Oble-
kovicích schváleny „Viniční tratě“, což byl nutný 
základ pro pěstování vinné révy. Obec oslovila 
potenciálního investora, Zámecké vinařství Třebí-
vlice, s.r.o., který zrekultivoval pozemky a vysázel 
na nich vinnou révu. V současné době obhospo-
dařuje Zámecké vinařství Třebívlice 35 hektarů 
vinic. Byla zahájena výstavba moderního zpraco-
vatelského objektu na zpracování hroznů, budo-
vaný jako „Multikulturní vinařské centrum“, zku-
šební provoz technologie by měl být zahájen na 
podzim letošního roku,  výstavba ostatních částí 
centra však ještě potrvá nějaký čas. Spolupráce 
obce se společností Zámecké vinařství Třebívlice 
je tradičně na velmi dobré úrovni.

Kdy se můžeme těšit na letošní vinobraní a jaký 
doprovodný program na něj chystáte?
Letošní druhý ročník Třebívlického vinobraní se 
bude konat 26. září. Doprovodný program začne 
ve 13 hodin vystoupením mažoretek a průvodem 
obcí v historických kostýmech, bude pokračovat 
příjezdem baronky, vystoupí zde dětský pěvecký 
sbor Třebívlice, kapela Šrum Šrum, J. A. Náhlov-
ský a J. Mladý, ti všichni určitě dotvoří tu pravou 
atmosféru vinobraní, jehož režie se i letos ujalo 
Městské divadlo v Mostě. Tímto si vás také dovo-
lujeme pozvat na letošní vinobraní.

Třebívlice však nejsou jen o víně. Zaslechl jsem 
něco i o věhlasné značce piva Baronka. Jak to 
tedy vůbec bylo a je?
Pivo „Baronka“ je 13stupňový světlý ležák, kte-
rý začal vystavovat v roce 1999 pivovar v Lito-
měřicích, naše obec navíc vlastní patentovanou  

ochrannou známku a logo na toto označení. 
Bohužel však došlo k uzavření pivovaru v Lito-
měřicích, ale po nějakém čase se nám podařilo 
uzavřít smlouvu s pivovarem v Žatci, který dnes 
Baronku vystavuje, má s ní velmi dobré obchod-
ní úspěchy, neboť se vyváží například do USA 
a jiných zemí.

Z čeho, co se v posledních letech u vás podařilo 
realizovat, máte největší radost?
V posledních letech se nám podařilo plynofi kovat 
celou obec, svést kanalizaci do čistírny odpad-
ních vod, zrekonstruovat Komenského náměstí 
do jeho dnešní podoby, otevřít a zainvestovat 
novou lokalitu pro výstavbu rodinných domků, 
tzv. „Bažantnici“, a v nedávné době otevřít víceú-
čelové sportovní zařízení v areálu koupaliště.

Co je to INTEGRO a jak funguje?
Sdružení obcí INTEGRO, Západ Českého středo-
hoří – Poohří, k jehož zakládajícím členům pat-
ří i obec Třebívlice, bylo založeno 18. prosince 
1998. Účelem založení svazku bylo spojení sil 
a prostředků při uskutečňování  sociálně ekono-
mického rozvoje oblasti. Další oblastí spolupráce 
je využití a zároveň ochrana životního prostředí, 
zachování potenciálu kulturního dědictví, vše-
stranné evropské spolupráce a evropských inte-
gračních snah. Svazek k dnešnímu dni sdružuje 
celkem 33 obcí s 27 464 obyvateli.

Máte nějaké „resty“, které byste potřebovali 
vyřešit?
Samozřejmě, že máme „resty“, které bychom 
potřebovali vyřešit, tak jako v každé obci a měs-
tě. Naše největší „bolest“ je absence většího sálu 
nebo komplexu, kde bychom mohli pořádat různé 
společenské akce, které se u nás zatím odehrá-
vají většinou v amfi teátru zámeckého parku, a js-
me tudíž závislí na povětrnostních podmínkách. 
Již několik let se snažíme využít projekt na výstav-
bu „Centra celoživotního vzdělávání“, ve kterém 
by měl být právě společenský sál, knihovna, inter-
netová místnost atd. Podáváme jej do různých 
dotačních programů, zatím marně, ale naše úsilí 
nevzdáváme.   

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal

Kulturní léto probíhá 

v režii Městského divadla 

v Mostě

Pivo značky Baronka se 

prodává i v USA
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ŽATEC – město, kde je pivo doma…

MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE

Chmel otáčivý se řadí ke starým kulturním rost-
linám, ve střední Evropě se pěstoval již v době 
příchodu prvních slovanských kmenů. Naši 
předkové využívali jeho šištice jako léčivku, jar-
ní zeleninu a koření do kvašených nápojů. Půdy 
na Žatecku spolu se srážkovým stínem rostlině 
mimořádně svědčí a Čechy již ve 14. století patřily 
k největším vývozcům chmele. Kvalitu Žateckého 
chmele, tzv. Žateckého poloraného červeňáku, 
chránil provenienční zákon. Po válečném útlumu 
se české chmelařství znovu dostává na výsluní 
a patří v rámci zemědělství k nejdůležitějším 
exportním odvětvím. Na základě nařízení Evrop-
ské komise z května 2007 bylo označení Žatecký 
chmel zapsáno do rejstříku chráněných označe-
ní původu a chráněných zeměpisných označení 
Evropské Unie. Žatecký chmel se používá i na 
domácím trhu - vždyť Češi drží světové prvenství 
v konzumaci piva.

Pěstuje se zde nejkvalit-

nější chmel pro piva svě-

tových značek (Budweiser 

Budvar, Pilsner Urquell, 

Krušovice, Žatec …) 

Již více než 700 let se 

v Žatci vaří výborné pivo 

(ochutnejte 7 druhů piva 

ŽATEC…)

V centru města najdete 

5 náměstí a 500 staveb 

různých slohů 

(synagoga, radnice, 

Chrám Nanebevzetí 

Panny Marie, 

městské hradby)

V Žatci se natáčelo více 

než 100 českých i zahra-

ničních fi lmů a reklam 

(Les Misérables, Oliver 

Twist, Yentl, Edith Piaf…)

Chmelařství 
na Žatecku
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MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE

Tipy k návštěvě:

Chmelařské muzeum
nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec 
tel.: +420 415 710 315, +420 724 431 422
e-mail: muzeum@chmelarstvi.cz
www.muzeum.chmelarstvi.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Husova 678 , 438 01 Žatec 
tel.: +420 415 749 466, +420 415 749 466
e-mail: rmz@muzeumzatec.cz
www.muzeumzatec.cz

Křížova vila 
Zeyerova 344 , 438 01 Žatec 
tel.: +420 415 714 302, +420 415 710 389
e-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
www.muzeumzatec.cz

Žatecký pivovar
Žižkovo náměstí 81, 438 01 Žatec
e-mail: vincik@zateckypivovar.cz
www.zateckypivovar.cz 

Více informací:
Turistické infocentrum 
Městský úřad Žatec (radnice)
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
tel./fax: +420 415 736 156 
 +420 415 736 111

Výstup na radniční věž, 
průvodcovství, programy pro skupiny:
tel.: +420 777 634 051, +420 724 431 422
e-mail: infocentrum@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz
(PR)

Město Žatec získalo rekordních 211 milionů 
korun z prostředků Evropské unie na projekt revi-
talizace Pražského předměstí – Chrám Chmele 
a Piva. Žatec byl úspěšný v oblasti podpory 4.1, 
což je budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury 
cestovního ruchu. Projekt, jehož hlavním cílem je 
rozvoj cestovního ruchu v Žatci a regionu, v sobě 
zahrnuje také rekonstrukci historických komuni-
kací a náměstí v blízkosti chmelařského muzea, 
včetně inženýrských sítí, vybudování Jižní zahra-
dy pro děti, renovaci klášterní zahrady u Kapucín-
ského kláštera, revitalizaci renesanční sladovny 
v Masarykově ulici, revitalizaci historického skla-
du a balírny chmele nebo vybudování objektu roz-
hledny na náměstí Prokopa Velkého. Celý soubor 
chmelařských staveb na Pražském předměstí je 
navíc kandidátem pro zápis na seznam technic-
kých památek UNESCO. 

Při pohledu na město objevíte široké panora-
ma vysokých komínů, vyčnívajících z červených 
střech jako štíhlé věže. Nízké komíny byly na 
sušárnách chmele a sloužily k odvodu spalin ze 
sušících pecí. Vysoké komíny zase sloužily k odta-
hu sirných plynů z komor, kde se chmel kvůli 
udržení lepší kvality sířil. Sklady a balírny chmele 
se sušárnami a sirnými komorami byly vystavěny 
v poměrně krátkém období od poslední třetiny 19. 
století do počátku 20. století na tehdejším jižním 
Pražském předměstí a daly této části města Žat-
ce jedinečný a neopakovatelný ráz. Zóna technic-
kých památek chmelařství Pražského předměstí 
je kandidátem pro zařazení na prestižní seznam 
památek světového dědictví UNESCO.
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Projekt Chrám 
Chmele a Piva

Chmelařské stavby 
a kandidatura na 
seznam UNESCO
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Otevřená škola

VZDĚLÁVÁNÍ

Nadané děti, nebo naopak děti s tělesným 
postižením či nemocní školáci budou moci zvlá-
dat vyučování ve stejném čase, a přitom přizpů-
sobené jejich momentálním možnostem a stup-
ni intelektu. Projekt „Otevřená škola“, který 
se rozjíždí v rámci Ústeckého kraje, postupně 
zavede do školství elektronické metody vzdě-
lávání tak, aby se vyrovnaly extrémní rozdíly, 
jež někdy mezi žáky v jedné třídě jsou. Cílem 
projektu je především: rozvoj individuálního 
potenciálu a tvořivosti žáků, a to využíváním 
nových technologií ve vzdělávání, a rozvoj dnes 
tak často omezené spolupráce ve vztahu mezi 
učitelem a žákem.

Nejdřív se ale budou muset učit učitelé. „Naučí 
se připravit si různé úrovně e-learningových kur-
zů. Zároveň i žáci, kteří jsou dnes vesměs v oblas-
ti elektronických médií na dobré úrovni, se naučí 
podstatu e-learningového systému, aby mohli 
vzájemně spolupracovat,“ uvádí Jaroslav Formá-
nek, manažer projektu ze společnosti ASISTA, 
s.r.o., jež od 1. ledna 2009 realizuje projekt 
„Otevřená škola – moderní, atraktivní, komuni-
kativní“ v rámci programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost, který je spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 
V praxi to bude vypadat tak, že si například uči-
tel v přírodopise nebo dějepise vytvoří modul na 
probíranou látku. Zároveň připraví elektronický 
domácí úkol a autotest pro žáka, aby si mohl své 
znalosti ověřit, a dokonce i skutečný test, který 
pak může absolvovat i školák, který leží doma 
v posteli. Domácí úkoly a autotesty může mít v řa-
dě variant - dětem, které jsou v daném předmětu 
obzvláště zdatné, může zadat takové úlohy, aby 
je v jejich samostudiu posunul dál a nenechal je 
brzdit snadným úkolem.

Učitelům bude lehčeji
Pedagogům by měly odpadnout starosti s tím, 
aby se chytřejší dítě ve třídě nenudilo, když je 
potřeba výklad látky kvůli jiným trochu zpomalit. 
Prostě danému žákovi zadá takový učební modul, 
který jej na nějaký čas smysluplně zaneprázdní 
a zároveň i podpoří jeho nadání. Odborné diskuze 
nad tím, zda je či není vhodné, aby v jedné třídě 
vedle sebe byli či nebyli školáci s různou úrov-
ní intelektu či talentu, jsou tak zčásti vyřešeny. 
„Děti jsou dnes dosti technicky zběhlé,“ podotkl 
Jaroslav Formánek, proč se předpokládá, že se 
zaváděné metody v praxi uchytí.
Zavedení e-learningu do učiva a komunikace mezi 
studentem a žákem přináší řadu pozitiv: kromě 

jiného se totiž také eliminuje řada poruch učení, 
jimiž dnes děti trpí – například dyslexie či dysgra-
fi e. Škola se tak mimo jiné stává pro děti zábav-
nější, pokud mohou učivo přijímat interaktivním 
způsobem. Tomu pomůže i školní vzdělávací por-
tál, který na školách v rámci projektu Otevřená 
škola vznikne a bude mít řadu speciálních funkcí. 
„Zpracované úkoly nezůstanou u žáka v sešitu, 
ale bude je moci zveřejnit na školním portálu,“ 
zmínil Jaroslav Formánek. 

E-centra pro děti bez počítače
Na deseti školách, které se pilotně do projektu 
zapojí, vzniknou i takzvaná „e-centra“, která vyře-
ší problém dětem, kterým rodiče nemohou pořídit 
vlastní počítač. I oni tak budou moci nejen zkou-
šet autotesty a vypracovávat úkoly, ale budou 
moci rovněž vstupovat na školní portál a účastnit 
se chatů či si zde založit osobní profi l. 

Školy budou motivovány například i tím, že budou 
soutěžit o nejlepší portál. Společné zapojení dětí 
a učitelů tak bude intenzivnější i nad rámec vyu-
čování. Díky těmto aktivitám také vznikne řada 
moderních metodických výstupů pro ostatní ško-
ly. Žáci budou mít možnost podílet se na hodno-
cení kvality a efektivity výuky.

„Otevřená škola“ navazuje na projekt Educa, který 
se zaměřuje na e-learningové vzdělávání učitelů 
Ústeckého kraje. O něm je možné se více dozvě-
dět na portálu www.educaweb.cz nebo v koordi-
načních centrech, která v jednotlivých okresech 
vznikají. O realizaci projektu Otevřená škola získá-
te více informací na stránkách www.asista.cz.

Realizace aktivit projektu pozitivně ovlivní kvalitu 
výuky na základních i středních školách v Ústec-
kém kraji. Te
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Motto: Ani nemocné dítě nebude ochuzeno o výuku a testy.
Nadaní i nemocní školáci si budou rovni.

Projekt „Otevřená škola“ 

slouží k vyrovnání 

extrémních rozdílů, 

jež někdy mezi žáky 

v jedné třídě jsou

Společné zapojení dětí 

a učitelů  bude inten-

zivnější i nad rámec 

vyučování






