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Duchcov není jen Casanova
Byli jste už v Duchcově?

Tak se tu po letech znova zjevují. Volby! Kdejaký kandelábr je polepen obličeji, hesly, sliby. Úsměvy z leva, prava, středu. Zatažené pupky, nabělené zuby, umělá jiskra v oku a barva kůže, jak kdyby byla čerstvě stažená
z topmodelky. Saka šitá na míru, kravaty Versace man,
dekolty, lesklé Hugo Boss botky z pravé kůže. Vztyčené
ukazováčky, zasmušilé rádoby státnické výrazy. K tomu
celému divadlu ještě nepřeberné množství barev jako
na jarmarku a limuzíny a veletoče.
Volební masakr v Česku, to je faktická všehochuť nechutností. Blamáže, lži, nejasnosti a nepřesnosti, útoky
ze všech myslitelných pozic a stran. Frekvence skandálů a pseudokauz se zvyšuje úměrně s blížícím se termínem voleb. Padni komu padni. Pošpiň, uplať, zneucti,
vydírej, shoď, obviň, vyčti. Vše se počítá, vše jsou body.
Demokratický masochismus si nezadá ani s vyhlášenými SM salony, ba co víc, předčí je. Republika skřípe
jak Titanic o kru samolibosti, ješitnosti, egoismu, hulvátství, krátkozrakosti a buranství. A lid si klade v tom
mumraji stále stejnou otázku: koho volit?
Sekretariáty politických stran horečně hledají spojence, aby je po volbách mohly zradit, odkopnout, zaprodat – stačí tak málo, třicet stříbrných anebo pět
na stole v českých. Komu dát hlas? Česko by nejspíš
potřebovalo Spidermana za prezidenta. Batmana za
předsedu vlády. Zorra za šéfa Parlamentu. Superman
by, myslím, dobře zvládl roli ombudsmana a vždy čestný, neuplatitelný Vinnetou by mohl předsedat ctihodnému Senátu. A kdyby se ještě podařilo dosadit za předsedu Ústavního soudu Hellboye, žilo by se nám tu asi
o něco líp. Jenomže ať pročítám politické kandidátky
od shora dolů a zdola nahoru, žádné z těchto jmen tam
není. Mimořádně těžká volba stojí před občany našeho
státu a dobrá rada nad zlato, že? Nakonec, mohlo by
tu být i hůř.
Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB

Sociální auto Chomutov

Pomozte – i vy budete jednou staří!

Připravujeme:
VOLBY, VOLBY, VOLBY!
Čas bilancování, plánů a slibů začíná!
Feng-šuej
Sedmero rad pro pa-kua…
Na ostří nože
Jak se dělá správný nůž…
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ROZHOVOR

Cílem není vrchol, ale návrat

Na střechách světa s horolezcem Radkem Jarošem

Náš nejúspěšnější himalájský horolezec Radek Jaroš zdolal nejvíce osmitisícových
vrcholů. Celkem devět ze čtrnácti nejvyšších hor světa. To se zatím ještě nepodařilo žádnému
z Čechů.
Na svém kontě má skalní i ledovcové vrcholy čtyř kontinentů. Je autorem knih „Dobývání nebe“ a „Hory shora“, výstav fotografií „Himálaj
1000 až 8 848 m“, ale i významných ocenění.
Začínal s lezením na Českomoravské vrchovině. Následovaly Tatry, Ťan-šan, Pamír, Himálaj… V roce 1994 se neúspěšně pokusil o Mount
Everest (8 848 m). Později vystoupil na známý jihoamerický Huascarán. Na podzim roku 2000 se zúčastnil expedice na Kančendžengu
(8 586 m). Špatné počasí ho na vrchol ale nepustilo. Špatné počasí zhatilo i výstup na nejtěžší horu světa K2 (8 612 m) v roce 2001. Neúspěšně se na ni pokoušel vystoupit ještě v letech 2003 a 2005. V den svých pětačtyřicátých narozenin, 29. dubna 2009, zcela sám vystoupal
na Manaslu. Stala se jeho devátou zdolanou osmitisícovkou, kterou překonal i Josefa Rakoncaje. Letos se Radek Jaroš chystá pokořit další
dvě osmitisícovky. Jeho životním snem je dotknout se vrcholů všech osmitisícovek světa.

Osmitisícovky
Radka Jaroše
1998 Mount Everest,
2002 Kančendženga,
2003 Broad Peak,
2004 Čo-Oju,
2004 Šiša Pangma,
2005 Nanga Parbat,
2008 Dhaulagiri,
2008 Makalu,
2009 Manaslu,
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Zdolal jste devět nejvyšších hor světa, první vaší
osmitisícovkou byl Mount Everest. Proč jste si nejprve zvolil nejvyšší horu světa?
Nahrály tomu okolnosti. Přišla nabídka jet na Everest a i když jsem netušil, že bych na ni někdy mohl
jet, tak jsem nakonec souhlasil. Expedice byla tehdy
(1994) ale neúspěšná. Nejvyšší vrchol jsem zdolal
až čtyři roky nato, v roce 1998.
Vystoupal jste do výšky 8 848 metrů bez kyslíkové
masky… Jak moc bylo pro vás náročné vystoupat
bez kyslíku do výšky, v níž létají letadla?
Náročné to bylo asi tak, jak může Everest náročný
být. To se nedá vyprávět, to se musí zažít. Bez kyslíku je to úplně něco jiného. Na Mount Everest vystoupalo asi čtyři tisíce lidí a z toho jen stovka bez
kyslíku. Já jsem druhým Čechem, který horu zdolal
bez kyslíkového přístroje.
Bylo by v silách člověka vystoupat na horu ještě vyšší, než je ta nejvyšší – Mount Everest
(8848m)?
Myslím, že by to bylo hodně dramatický a těžký,
vždyť Everest má skoro devět tisíc metrů. Ve výšce
osm tisíc metrů je pak každých sto metrů výš úplně
něco jiného, je to pak už velký rozdíl.
Vaším snem je zdolat „Korunu Himalájí“, tedy mít
na kontě všech čtrnáct osmitisícovek. Které vám
vlastně scházejí?
Zatím jich mám devět úspěšných. Letos v červnu se
chystám na další dvě, Gasherbrum I a Gasherbrum II
a zbývaly by mi pak ještě K2, Annapurna a Lhotse.
S K2 máte ale už své zkušenosti. Ne nadarmo se jí
asi říká nejtěžší hora světa. „Šplhal“ jste na ni celkem čtyřikrát, což je další rekord v Čechách, ale
zatím se to nepodařilo. Co je na téhle osmitisícové
„princezně“ nejzrádnější?
Ona je strašně těžká, má obrovskou obranu počasí
z té strany, z které se leze. Proto je její zdolání velmi
závislé na počasí…a počasí k lezení je tady strašně
vzácné.

Foto: Radek Jaroš

Kdy se o K2 znova pokusíte?
To nevím, přijde to až s časem, s lidmi a taky se situací. Já to teď nijak nehrotím a ani neřeším. Buďto
to přijde, nebo to nepřijde. Je pravda, že tam potřebuji vyrazit nejpozději do dvaceti let, protože pak už
budu starej a nemohoucí.
Jaký je to pocit, dívat se z nejvyššího bodu planety
dolů na zem? Čím se liší pohled z jednotlivých vrcholů nejvyšších hor světa?
Každá z těchto hor je jiná. Pocit je to vždycky ale
úžasnej. První, co je a co člověka napadne, když vystoupá na nějaký vrchol, je úleva a to, že už nemusí
dál. Není to ale tak, jako když člověk vyleze na Sněžku, sedne si, kochá se a užívá si to. Navíc je tu ještě
jeden obrovský problém, a to, že pak se ještě musí
jít dolů a cesta dolů je kolikrát mnohem nebezpeč-

nější. Vrchol není konec expedice, ale polovina snu.
Pro mě cílem není vrchol, ale cílem je návrat.
Co se vám honí hlavou, když lezete v extrémních
podmínkách a třeba i sám, jako tomu bylo při vašem výstupu na Manaslu?
Všechno možné. Hlavně se soustředím na výstup,
na dýchání, na kroky, abych neudělal chybu - to je
důležité. Sem tam ulítne myšlenka jinam, ale důležité je soustředit se na výstup!
Další otázka možná bude trochu impertinentní,
ale spoustu lidí zajímá i to, jak chodí horolezci
v takových výškách na záchod?
Je to úplně stejné, jako se chodí na záchod všude
jinde. Občas je to ale náročnější a jednoduše si venku odskočit nejde. Potom jsou na to buď speciální
nádoby, které pak vylijeme. A někdy si jednoduše
uděláme ve stanu díru, protože nejdou ani vytáhnout paty. Třeba jako loni na Manaslu. Byla taková
vichřice, že nešlo jít prostě ven.
Zažíváte spoustu nebezpečných okamžiků, jaké
největší nebezpečí vás potkalo? Byl jste v nebezpečí smrti?
Takových okamžiků je mraky, laviny, které se valí,
nebezpečný a náročný terén a pod. A jestli jsem byl
v nebezpečí smrti? Od té doby, co jsem se narodil,
tak každý okamžik a blížím se jí čím dál tím víc.
Stalo se vám, že vás někdo zachraňoval nebo jste
naopak zachraňoval někoho vy?
Stalo. Zachraňoval jsem život jednoho Poláka
a dvou Španělů. Poláka jsem sváděl v noci z výšky
téměř sedmi tisíc metrů sám o kilometr níž, jinak by
tam umřel na tak zvanou „výškovou nemoc“. Španěly jsem zachraňoval z výšky sedmi tisíc a tři sta
metrů. Jednoho z nich jsem spouštěl na laně sám,
celej den. Druhého se ale bohužel zachránit už nepodařilo, zahynul. Bylo to poté, co jsem vylezl na vrchol Dhaulagiri. Všichni ostatní se na ně vykašlali.
Já jsem byl poslední, kdo šel dolů, tak jsem je tam
nemohl nechat.
Prozraďte na konec, jak to začalo. Kde se narodil
váš sen stát se horolezcem?
Já si myslím, že to byla láska k horám, kterou jsem
měl už odmalička. Bylo tak především díky tomu, že
jsem s tátou jezdil hodně po horách. Ovlivnila mě
i kniha, kterou jsem tenkrát četl, „Himalájští tygři“.
Příběhy odtud jsem přímo hltal. Říkal jsem si, že by
to bylo úžasný jednou se tam podívat. Ani ve snu mě
ale tehdy nenapadlo, že to tak jednou bude.
A sen spousty dobrodruhů… potkat Yettiho?
Já doufám, že se brzy s Yettim seznámím a také si
ho ochočím. Bude mít ale čtyři kola…
Děkuji za rozhovor
Vlasta Šoltysová

inzerce
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Do Litoměřic vláčkem i lodí
Výlety loděmi Porta Bohemica
Vážení pasažéři a přátelé lodní dopravy,
dlouhá zima pomalu končí a za dveřmi je
cítit jaro. Již brzo bude zahájena 3. plavební sezóna Labské paroplavební společnosti. Připravili jsme pro vás zásadní
rozšíření jízdního řádu a mnoho dalších
novinek. Už nyní si můžete plánovat svoje
výlety na palubách lodí Porta Bohemica
1 a 2 podle nového jízdního řádu.
V současné době intenzivně pracujeme na
realizaci rozvojových plánů pro plavební
sezónu 2010 sloužících pro vaše poznává-

ní, relaxaci a zábavu. Prodloužíme plavební
trasu, otevřeme nová přístaviště, rozšířena
bude flotila lodí a jízdní řád, připravují se
nové služby a kulinářské zážitky.
Pravidelný jízdní řád lodí byl připraven
s návazností na ostatní veřejnou hromadnou dopravu a výletní vláček. Poprvé bude
jízdní řád lodní dopravy zařazen do dopravního internetového portálu IDOS, ze kterého vychází také nové grafické zpracování.
Byl zoptimalizován na základě provozních
zkušeností z minulé sezóny a požadavků pasažérů. V podobě tištěné skládačky
bude rozdáván v informačních centrech po
kraji.
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Základní přehled akcí na zahájení plavební sezóny 2010:
duben 2010: Jarní víkendové a velikonoční
plavby po Labi
1. května 2010: Slavnostní zahájení 3.
plavební sezóny – odemykání Labe v Litoměřicích
2. května 2010: Zahájení plaveb po Labi
podle pravidelného jízdního řádu lodí:
Porta Bohemica 1 (Gastronomická loď)
AMB květenloď)
2010
Porta Bohemica 2 (Vinařská
www.labskaparoplavba.cz

Výletní vláček
v Litoměřicích a okolí
Přijeďte se svézt výletním vláčkem do historického města Litoměřice. Vláček vás
proveze kolem všech historických pamětihodností a ukáže toto krásné královské
město na soutoku dvou řek z úplně nové
perspektivy. Výlet vláčkem plynule navazuje na labskou lodní dopravu, kde vás
loď plující po Labi proveze směrem na
Ústí nad Labem krásnou krajinou České-

ho středohoří s úchvatnou scenérií vinic
v Porta Bohemica - bráně Čech. Vláčkem
zajišťujeme také přepravu k přístavišti
u Píšťanského jezera a ve Velkých Žernosekách. Pořádáme také tématické výlety
v průběhu celé sezóny. Například můžete
absolvovat vyhlášené Cesty za vínem do
Velkých Žernosek, poznávací výlety do
pevnostního systému města Terezín nebo
využít nabídky pro firmy, organizace i soukromé osoby k možnosti využití vláčku při
vlastních akcích.
www.vyletnivlacek.cz

Kam se u nás
můžete podívat
I letos můžou milovníci projížděk krásnou
krajinou v sedle kola využít cyklobus, který
vás vyveze na vrcholky Českého středohoří, odkud můžete bez větší námahy brázdit
jeho krásná zákoutí.
Ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým
se podařilo na letošní sezónu zpřístupnit
věž u katedrály sv. Štěpána. V současné

době probíhají ještě drobné úpravy nutné
k bezpečnému provozu, který bude zahájen 3. 4. 2010. Samozřejmě dále pokračují
prohlídky věže Kalich na Mírovém náměstí.
Vstupenky k zakoupení v informačním centru. Nově je otevřena rovněž restaurace na
Mostné hoře, kde je možné navštívit rozhlednu.
Další turistickou novinkou je tzv. Kombi
karta. Ta zahrnuje celkem 4 turistické
atrakce. Při zakoupení této karty získá
kupující zlevněné vstupné ve vybraných

objektech (zámek Ploskovice a věž u katedrály sv. Štěpána) a zlevněné jízdné na
loď Porta Bohemica a cyklobus. Pro lepší
servis a orientaci ve městě a jeho okolí budou mít turisté možnost si v informačním
centru zapůjčit audioguidy a GPS navigace. K dispozici budou rovněž nové ubytovací kapacity v centru města v Diecézním
domě kardinála Trochty. Jedná se o cca
40 lůžek v apartmánech s vlastním sociálním zařízením. Další možností je přespání
v turistické ubytovně s kapacitou až 120
lůžek, ubytování zajišťuje Centrum cestovního ruchu Litoměřice.
Kontakty:
Tel.: +420 416 732 440, 411 131 083
www.litomerice-info.cz
www.litomerice.cz

Litoměřice
Na soutoku řek Labe a Ohře, v malebné
oblasti Českého středohoří, leží jedno
z nejstarších a nejkrásnějších českých
měst, kde byl Slovany vybudován mocný,
raně středověký hrad, strážce kraje. Toto
opevněné sídlo bylo jedno z nejvýznam-

TURISTIKA

nějších v Čechách. Lid, který zde žil, nazval kronikář Kosmas „Liutomerici“. Tato
provincie Litoměřická byla doložena k 31.
květnu 993.
Kolem roku 1057 zde založil kníže Spytihněv kapitulu s kostelem sv. Štěpána,
přičemž tzv. „zakládací listina kapituly“ je
nejstarší písemností tohoto druhu u nás
a v originále se dochovala dodnes. Tento
dokument mimo
jiné zachycuje
tehdejší vý-

V době husitství zde byli pronásledováni
stoupenci Husova učení. Litoměřice musel
opustit husitský probošt kapituly Zdislav
ze Zvířetic, přítel mistra Jana Husa. Na Vánoce roku 1419 byla katolickými měšťany
uvězněna řada měšťanských synků pro jejich příklon k Husovu učení. Dne 30. května
1420 bylo 24 z nich potupně utopeno v Labi. V květnu 1421 oblehl Litoměřice Jan
Žižka z Trocnova, měšťané se tehdy přidali
k méně radikální husitské straně pražanů,
a tím město zachránili před dobytím.
Potom se vrátili pražané od
Jaroměře do Prahy,
ale Žižka, táborský hejtman,
zamířil
se
svým lidem
k Litoměřicům,

také zdejší radní a učenec M. Pavel Stránský. Nastala doba velkolepé barokizace.
Došlo k obnově domů, pobořených v době
třicetileté války, ke slohové proměně stávajících objektů a výstavbě nových.
V době žní se tu vyrábí mošt, o mnoho lahodnější než jinde, a rovněž vinná polévka
z utřené hořčice a odvaru mladého vína.
Měšťané v tomto městě, chtějí-li návštěvníky a přátele vlídně pohostit, nalévají jim
obyčejně vína tak štědře a přitom do té
míry zapomínají nabízet jídlo, že si vysloužili pokárání dvojím obecně rozšířeným šlehem. Říká se totiž, že Litoměřičtí dovedou
člověka pitím málem udusit, ale hladem
k smrti umořit, a rovněž že musí být rád,
koho v Žatci nevypískali, v Lounech nezbili
a v Litoměřicích neopili. (Pavel Stránský,
Zápské Stránky, Respublica Bojema, Leyden 1643)
Pro rozvoj českého kulturního života mělo
velký význam zdejší patnáctileté působení
jazykovědce Josefa Jungmanna. Ve zdejším semináři a na gymnáziu, jako na prvním místě v Čechách, učil češtinu a českou
literaturu. Básník Karel Hynek Mácha zde
krátkou dobu pobýval a 6. listopadu 1836
zemřel. K jeho pobytu se od té doby váže
místní tradice českého kulturního života.
Teprve v polovině 19. století dosáhlo město opět velikosti, kterou mělo před třicetiletou válkou. K jeho rozvoji významně přispělo jak připojení na paroplavební trasu roku
1841, tak i vybudování železnice v roce
1873.

znamné obchodní vztahy s kraji na sever
od Krušných hor. Postupně zde vznikala
velká sídelní aglomerace s rozsáhlou řemeslnou výrobou a čilým obchodem. Významným obchodním artiklem byla především sůl, která se sem dovážela a již tehdy
i víno, které se zde pěstovalo. Na návrší
východně od hradiště s kapitulou, odděleném údolím potoka Pokratce, bylo v letech
1219 -1228 na místě několika starších
osad založeno právní město, které se výrazně rozvíjelo. Měšťané se řídili zvláštním
právem, zvaným „magdeburské“. To znamenalo, že odvolacím soudem nebyla Praha, ale Magdeburg. Počátkem 14. století
se stal městský soud v Litoměřicích odvolacím soudem pro česká města magdeburského právního typu.
Původně nevelké město, zaujímající jen
bloky kolem náměstí, bylo za vlády krále
Karla IV. značně rozšířeno. Zejména východním směrem bylo vybudováno dodnes
ve velké míře zachovalé mohutné městské
opevnění a za hradbami se rozkládala řada
již dříve vzniklých předměstí.
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a zmocniv se na vysoké hoře jednoho dřevěného srubu, kterému dal jméno Kalich,
obklíčil Litoměřice. Proto přijeli Litoměřičtí
pod bezpečným glejtem do Prahy, poddali
se pražanům a prosili, aby nařídili, aby Žižka se svými lidmi od jejich města odtáhl.
Pražané hned k němu poslali spoluměšťany, aby upustil od obtěžování města, protože se poddalo Pražanům. On však na to
nikterak nedbal, učinil útok ne bez ztráty
svých a konečně poražen odtáhl. (Husitská
kronika Vavřince z Březové k roku 1421)
V 16. století došlo k rozvoji renesančního stavitelství, které předurčilo stavební
ráz města. Dodnes se zachovalo velké
množství stavebních památek z této doby.
Bohatnoucí měšťané si tehdy nechávali
stavět výstavné kamenné domy patřící
k nejkrásnějším ve městě. V době před porážkou českých stavů na Bílé hoře dosáhly
Litoměřice vrcholu populačního rozvoje za
feudalismu. Žilo zde více než 5000 obyvatel ve více jak 700 domech. Následná třicetiletá válka znamenala velký zlom v rozvoji města. Z dosud spíše protestantských
Litoměřic muselo pro svou víru emigrovat
více než 200 rodin. Jedním z exulantů byl

Na zdejších školách působily různé významné osobnosti, mezi něž patřil například ředitel reálky F. Blementritt (+1913),
významný badatel o Filipínách a nejlepší
přítel filipínského národního hrdiny José Rizala. Významnou osobností v řadě starostů
se stal v letech 1934-36 přední německý
aktivistický politik, agrárník Franz Křepek.
Za druhé světové války se Litoměřice staly
smutně proslulé nejen blízkostí Terezína,
ale hlavně pobočkou koncentračního tábora ve Flossenbürgu, tzv. táborem Richard
s budovanou podzemní továrnou pro válečnou výrobu ve svazích západně od města.
Zde jako oběti nacismu našly smrt tisíce
vězňů z nejrůznějších zemí Evropy.
Počátkem 20. století byly ve městě vybudovány hlavně nové okrajové vilové čtvrti
a po II. světové válce sídliště s panelovou
výstavbou. Byla vystavěna nová nemocnice, dům kultury a závod mrazíren.
Litoměřice se nikdy nestaly městem velkého průmyslu, zachovaly si však svou starobylou hrdost v úloze duchovního centra,
města škol, veřejných institucí a politiky.
(PI)
Text a foto: Městský úřad Litoměřice

KULTURA

Litvínovští herci v sukních aneb
Něžné dámy mají háček
Celý svět je scéna a muži a ženy na ní jenom herci.
Pod tímto mottem uvádí Docela velké divadlo Litvínov premiérový titul „Něžné dámy“. Komediální
roli v něm získali mimo jiné pražští herci Jan Révai
a Pavel Nový.

Něžné dámy jdou pro litvínovské Docela velké divadlo šestou a zároveň poslední premiéru letošní
sezóny. Do konce sezóny divadlo připravilo ještě obnovení starší inscenace Kašpárkův koníček. „Hlavně už ale probíhají velké přípravy na první premiéru
patnácté sezóny. Bude to balet Šípková Růženka
v činoherním pojetí,“ prozradila Jana Galinová. Podobně už divadlo uvedlo operu Carmen nebo balet
Labutí jezero.
Text: Lucie Bartoš

Foto: Docela velké divadlo

Komedie je o dvou neúspěšných hercích, kteří se na
americkém turné dozvědí z inzerátu, že milionářka
hledá dvě dospělé děti své setry, aby jim odkázala
dva miliony dolarů. Oba se proto začnou za hledané
dědice bohaté milionářky vydávat, ukáže se však,
že hledaní nejsou chlapci, jak si mysleli, ale dívky.
„Protože jsou herci, není to pro ně žádný problém,
a tím se vlastně odstartuje kolotoč převleků a komediálních situací,“ uvádí herečka a dramaturgyně divadla Jana Galinová, která bohatou dámu ztvárňuje.
„Herec divadla Ypsilon Pavel Nový hraje venkovského doktora, který movitou dámu stále prohlašuje za
mrtvou nebo na okraji smrti,“ představuje Jana Galinová roli známého interpreta, který s Litvínovskými
hostuje poprvé. V rolích herců se pro změnu prezentují Jan Révai a Petr Erlitz, hostuje i Jana Dřízhalová, která hraje Meggy, neteř americké dámy. „Hra
je velmi současná, protože začíná v divadle, kde se
hrají scény ze Shakespeara a nikoho to samozřejmě
nezajímá: Dnes je těžké dostat lidi do divadla, chtějí
komedie. A na tom stojí zápletka,“ uvádí k dramaturgii Jana Galinová.

Ve hře v překladu Ludmily Janské vystupují kromě
hostujících herců i všichni členové litvínovského
souboru. Docela velké divadlo uvedlo některou
z her Ludwiga vůbec poprvé, režisér Jurij Galin - specialista na komedie a umělecký šéf divadla - už má
ale s režírováním jeho her zkušenosti. V devadesátých letech se například v Opavě pod jeho vedením
úspěšně uváděla nejznámější Ludwigova komedie
Tenor na roztrhání. „Ludwig píše převlekové a situační komedie, má je nejraději,“ uvedla Jana Galinová. Ken Ludwig se vedle psaní divadelních textů, muzikálových libret a filmových scénářů věnuje
právnické praxi. Za divadelní práci obdržel mnoho
prestižních cen, jeho díla jsou uváděna v desítkách
zemí.
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Moskva objektivem
Američana z Lovosic

Ve výstavní síni Mánes od 1. do 30. června představí
Galerie Pecka ve spolupráci s Nadací českého výtvarného umění světovou premiéru unikátního souboru fotografií “Moskevské noci”. Kratochvíl v něm
svým typickým nadčasovým rukopisem zachycuje
momenty ze života moskevské zlaté mládeže, uzavřeného světa, který žije vlastním rytmem a pravidly.
Párty končívají až ráno, v čase, kdy vedle luxusních
aut se šoféry na červenou zastavují autobusy plné
lidí jedoucích do práce… Obrázky odkrývající skrytou
tvář ruské metropole jsou nabité napětím a vzrušující atmosférou.
Výstavu doprovází i vydání knihy Moskevské noci
s úvodní esejí, ve které Michael Persson k tématu
strhujících fotografií podotýká: „Chladnokrevná touha vystihuje Matičku Rus v její nekrutější podobě.
Emoce bývá někdy krutá, jindy hravá. To, co je dnes
tak zřetelně patrné v rozmařilých kruzích její „Zlaté
mládeže“, je chladná netečnost. Potomkům nových
ruských carů je vlastní dokonalá lhostejnost, která
je skutečnou povahou Matičky Rusi a jejích elit…“
Paralelně s výstavou Moskevské noci bude ve spodním sále Mánesa představena osobnost Antonína
Kratochvíla jako pedagoga na mezinárodních workshopech. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výběr prací jeho žáků z fotografické skupiny 28mm.
Hollywoodské celebrity i deštný prales
Antonín Kratochvíl pochází z Ústeckého kraje. Narodil se v roce 1947 v Lovosicích. Jeho otec zde měl
fotoateliér. Dětství prožil Kratochvíl v pražském Karlíně. Z politických důvodů nemohl studovat a v roce
1967 se rozhodl pro emigraci. V Holandsku absolvoval Akademii Gerrita Rietveltda, v roce 1972 odjel
do Spojených států, kde fotografoval pro renomované noviny a časopisy. Proslavil se portréty slavných
osobností, které dokázal zachytit v přirozených,
nestylizovaných momentech (na svém kontě má
snímky anglického zpěváka Davida Bowieho nebo
francouzské herce Jeanne Moreau a Jeana Reno),
a autentickými záběry z míst postižených přírodními a sociálními katastrofami či válečnými konflikty.
V současné době se věnuje právě především dokumentární fotografii. Jako dokumentarista se vypravil
na místa ekologických katastrof, fotografoval zánik
deštných pralesů v Jižní Americe, válečný konflikt
v Iráku, vězení pro drogové dealery v Barmě i dětské
pouliční gangy v Mongolsku.
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Kurátor fotografických sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Jan Mlčoch se kdysi pro Český
rozhlas trefně vyjádřil, že hlavní Kratochvílova témata jsou právě největší světové hrozby: „Pro nás je
nejzajímavější na jeho fotografii to, že jako reportér
navštěvuje nejrůznější místa ve světě, kde dochází
k těm nejtěžším konfliktům. Jde skutečně na místa, kde jsou ohroženy nejen samotné lidské životy,
ale civilizace jako taková. Konec konců jeden velký
soubor jeho prací se jmenuje Přežít, kde se zabývá
skutečně tématy přežití lidstva.“
Kratochvílovy práce získaly řadu prestižních ocenění, mimo jiné také tři ceny World Press Photo. V loňském roce Kratochvíla obsadil režisér Jan Hřebejk
do jedné z klíčových rolí filmu Kawasakiho růže. Za
zmínku stojí, že v roce 1998 časopis American Photo zařadil Antonína Kratochvíla mezi sto nejzajímavějších osobností oboru.
Text: Lucie Bartoš

„Dějiny tkví v lidské činnosti. Libido: další způsob jak poměřovat naše skutky. Obojí se odehrává v cyklech, obojí ukazuje, co jsme zač.
Libido lze proto přirovnat k dějinám. A protože
historii tvoří lidé, je i ona libidní.
Ruská revoluce byla erekcí, jaká je k vidění
málokdy…
Stříbrné čelenky, stříbrné lžičky na kokain,
který se přidává do cigaret a kouří, cizí ruce
v cizích kapsách; párty je v plném proudu.
Uprostřed vosková figurína nejlepšího ruského
„vožda“ (vůdce), nejobávanějšího syna Gruzie, vrhá prázdný pohled tam, kam jeho moc
nedosáhla. A časně zrána, když už nezabírá
ani další Red Bull nebo extáze, párty pomalu
končí. Vytahují se mobily a přivolávají šoféři,
aby počkali venku. Ranní průjezd Moskvou
v koloně mercedesů, bavoráků a lexusů. Po
dlažbě stranou provozu, a rovnou do postele.
Na červenou auta zastavují vedle autobusu plného lidí jedoucích do práce. Shlížejí na auta
a vidí lidi jiné sorty, jak se vezou opačným
směrem. …
(Michael Persson, z úvodní eseje ke knize
Moscow Nights.)

Foto: Galerie Pecka

Antonín Kratochvíl je krví Čech jako poleno: křestním jménem Antonín ani ryze domácím příjmením
Kratochvíl nezapře, že ač je světoznámým fotografem z New Yorku, jeho kořeny patří jinam. Do své
domoviny se letos opět - po čtyřech letech - vrátil
prezentovat novou výstavu. Ta je pro změnu o životě v Moskvě… O nočním, barvitém, hýřivém, neurvalém, sprostém životě…

AKTUÁLNÍ TÉMA

Chytrá volba aneb Matematika
před volební urnou?
Koho volit, napoví lidem „názorová kalkulačka“
ekologických a rozvojových organizací, která funguje na speciálních webových stránkách. Lidé
mají možnost si před volbami porovnat své preference s plány a programy jednotlivých politických
stran.
Kalkulačku, která se stává pro občany nevšedním
pomocníkem při volebním rozhodování, připravilo
několik neziskových organizací. Vyzkoušet si ji zájemci mohou na předvolební webové stránce www.
chytravolba.cz.
Zdrojem informací o konkrétních postojích jednotlivých stran byly jejich odpovědi na dotazník, který dostali předsedové a předsedkyně všech kandidujících
uskupení. Stránky kromě jiného nabízejí voličům
také analýzy volebních programů, názory zajímavých

Foto: archiv AMB

osobností či priority příštího volebního období tak,
jak je vidí nevládní organizace. „Jak potvrzují průzkumy veřejného mínění, voliče i v době hospodářské
krize velmi zajímají ekologická témata. Věříme proto, že zveřejnění postojů stran k řešení základních
environmentálních a rozvojových problémů bude pro
voliče jedním z důležitých vodítek při rozhodování se
o tom, která ze stran pro ně představuje tu nejlepší
volbu,“ uvedl koordinátor projektu Jan Skalík z Asociace ekologických nevládních organizací Zelený
kruh. Dotazník, na základě kterého se záměr připravil, společně sestavila asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh, Hnutí DUHA, České
fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS a Pražský
institut pro globální politiku – Glopolis.

rozvoji a zapojení České republiky do řešení globálních krizí. V zadání se předpokládalo, že odpovědi
na otázky budou vyjadřovat oficiální stanoviska
strany a měly tak pro voliče náležitou vypovídající
hodnotu.
Občanské sdružení Zelený kruh se podílí mimo jiné
na portálu www.ucastverejnosti.cz. Vychází z premisy, že úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, známá jako
Aarhuská úmluva, je přelomovým dokumentem pro
životní prostředí a demokracii. Veřejnost je v duchu
Aarhuské úmluvy postavena jako partner veřejné
správy s právem získávat srozumitelné informace
o životním prostředí, účastnit se rozhodování a mít
zajištěnu právní ochranu. Toto jsou věcné okruhy,
takzvané pilíře Aarhuské úmluvy.

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 28 členských environmentálních nestátních neziskových
organizací, které působí na celém území České republiky. Vznikl v listopadu 1989. Jednou z jeho snah
je zapojování veřejnosti do tvorby a implementace
politiky životního prostředí. Snaží se také zvyšovat
veřejné povědomí o činnosti environmentálních organizací a aktuálních problémech ochrany životního
prostředí. Od roku 2002 zajišťuje Zelený kruh také
organizační zázemí pro oborovou platformu environmentálních „neziskovek“, která je tvořena jak členy
Zeleného kruhu, tak dalšími šedesáti organizacemi.
Text: Lucie Bartoš

Čelní představitelé politických stran odpovídali na tři
desítky otázek týkajících se postojů stran k ochraně životního prostředí, celosvětovému udržitelnému
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MĚSTA KRUŠNÝCH HOR

Staročeské máje ve Vejprtech
na koních se svým průvodcem. Do noty
vyhrávaly hned dvě kapely, Plzeňské Duo
a Krušnohorská dudácká kapela. Drábové
v červených kabátcích spolu s ponocným
a nadlesním vybírali příspěvky do malované truhly. Každý mohl ochutnat červené
nebo bílé víno, které nabízely sličné dívky
v krojích. Hlavní postavou celého průvodu
byl Kecal v cylindru a dlouhém kabátu.
Ten zase všechny pobízel provoláváním:
„Čí jsou máje?“a májovníci odpovídali:
„Naše!“. Ženy, které rozdávaly koláčky přihlížejícím, byly v jednom kole. To už se celý
průvod zastavil, aby mohl Kecal s Májovníkem poprosit maminku Májovnice, aby ji
pustila s nimi. Pak si Májovník s Májovnicí
zatančili sólo v kruhu. Potom nasedl Májovník s Májovnicí do bílého kočáru, taženého překrásnými koňmi a jelo se dál.
Naše cesta skončila na náměstí, kde tanečníci ukázkově zatančili Staročeskou
Besedu a pak následovaly písničky, které
si pro diváky připravily děti z dramatického
kroužku „ Vejprťáci“ a také humorná scénka, kterou s námi secvičili i dospělí. Celý
program na náměstí vyvrcholil slavnostním
spuštěním nové fontány. Po náročném dni
přišlo jistě všem k chuti občerstvení, které pro nás připravili zaměstnanci kuchyně Dukla. A večer jsme se už všichni jen
nerušeně bavili na Májové veselici až do
rána. Celý tento den jsme si mohli užívat
díky podpoře vedení našeho města Vejprty,
Město Vejprty nabízí především poznávání, a to doslova všemi smysly. Pro
mnohé je důvodem k návštěvě historie
města a příroda, ale město i jeho okolí
osloví všechny návštěvníky s aktivním
přístupem k životu. Zejména vy, kulturně
založení, si přijdete na své. Vejprty jsou
městem Ústeckého kraje v Krušných horách. Leží v nadmořské výšce od 760 metrů a v současnosti mají 3 314 obyvatel.
S německou obcí Bärenstein opticky tvoří jeden celek, rozdělený pouze hraničním potokem Polava. Východním a jižním
směrem od města se zvedají zalesněné
stráně vrcholků Krušných hor. Východním směrem od města je vybudovaná
vodní nádrž Přísečnice, která slouží jako
rezervoár vody. Jihozápadním směrem
od města je vyhledávané středisko lyžařských sportů v Krušných horách Klínovec
(1244 m.n.m.).

1. Staročeské máje
ve Vejprtech 2009
V pátek 8. května 2009 za pěkného počasí
a návštěvnosti se v našem městě uskutečnily „Staročeské máje“ v historii města po-
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prvé. Ráno trochu sprchlo, odpoledně již ale
na průvod, který vyrazil od ZŠ Vejprty, svítilo
slunce. Máje jsou tradiční oslavou května
- máje, přírody, života a radosti z něj. Tento zvyk, kdy se svobodná děvčata vyvádějí
z domu svobodným mládencem, se drží
v mnoha vesnicích a městech, proto i u nás
se město Vejprty společně s městským kulturním a sportovním střediskem rozhodlo
tuto tradici zahrnout mezi své akce.
Jak u nás první máje probíhaly?
Popisuje paní Anna Šťastná:
Celý rok se dospělí i děti poctivě připravovali a učili soubor tanců „Beseda“. Pro
děti to byl nelehký úkol, ale zhostily se ho
na jedničku. Když tu byl den „D“ a v 13:00
hodin se všichni shromáždili na dvoře ZŠ
Vejprty, kde krojovaná děvčata a mládenci
zatančili první takty tanců „Besedy“ a celý
průvod se přesunul na Rychtu, kde Kecal
(pan Petr Kratochvíl) požádal Rychtářku
(paní starostka Jitka Gavdunová) o povolení konat ve městě „Staročeské máje“. To
nejen že dostali, ale i slib, že vína a piva
bude dost, což celý dav přivítal s patřičným
jásotem. Více než stohlavý průvod v krásných plzeňských krojích se vydal na pochod
městem. První jeli hasiči, za nimi děvčata

MĚSTA KRUŠNÝCH HOR

školy i sponzorům, kteří na tuto akci
přispěli.

2. Staročeské máje
ve Vejprtech 2010
Rok se s rokem sešel a vše svědčí s naprostou jistotou o tom, že tradice Staročeských
májů, vytvořená v našem městě po úspěšných loňských májích, bude v letošním roce
2010 pokračovat. Přípravy na máje jsou
nyní v plném proudu. Vzhledem k tomu,
že většina účastníků už má jasnou představu z minulého roku, půjde to „jako po
másle“. Každou středu se májovníci scházejí v Městském kulturním a sportovním
středisku ve Vejprtech a to už od listopadu
2009, proto aby ti ostřílení obnovili „Besedu“ a naučili ji tančit nově příchozí májovníky. Všichni pilně nacvičují svá vystoupení,
aby se v plné síle i kráse předvedli. Skupinu
májovníků vede paní Anna Šťastná z dramatického kroužku „Vejprťáci“.
Další velkou přípravou bude především
nalezení velkého smrku, zbavit ho větví
a kůry, kromě špičky, která zůstane celá,
nazdobí se fáborky z krepového papíru
a na úplný vrcholek se připevní kytice vyrobená rovněž z „krepáku“. Takto připravený „král“ se vztyčí obvykle den předem na
náměstí ve Vejprtech. Celou noc se „král“
musí hlídat, aby ho někdo - nejčastěji ze
sousedních obcí - nepřišel porazit a udělal
tak místním řádnou ostudu.

Celá akce vypukne vlastně v sobotu
22. května 2010. Organizování se ujme starostka města paní Jitka Gavdunová, vedoucí MěKaSS pan Petr Kratochvíl a paní Anna
Šťastná, aby všechno dopadlo tak, jak má.
Doufáme, že nám vyjde počasí a bude opět
dobrá nálada, že se všem účastníkům, tj.
hercům, pořadatelům, divákům i skalním

příznivcům budou letošní Staročeské máje
líbit a přejeme nerušenou zábavu na Májové veselici až do rána.
(PI)
Text a foto: Městský úřad Vejprty

Pozvánka
Město Vejprty oznamuje, že se
dne 22. května tohoto roku opět
budou konat pravé nefalšované
Staročeské máje. Tímto vás srdečně všechny zveme na pokoukání se na tradici, která se u nás
ve městě koná teprve po druhé,
kdy ji celé město prožívá naplno.
Máje budou zakončeny tradiční
večerní májovou zábavou.
Další informace.
www.vejprty.cz
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Památník Terezín,
národní kulturní památka
Poblíž soutoku Labe s Ohří, několik kilometrů od severočeského
okresního města Litoměřice, 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 jednotkami. Přes znamenitý
a propracovaný fortifikační 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.

14

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 - účastníků 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.

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 terezínské peklo, však často nekončilo. Vězení v Terezíně bylo pro ně přestupní
stanicí před vězněním v dalších věznicích, káznicích
a koncentračních táborech na nacisty ovládaných
územích.

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

Násilí se však neskrývalo pouze za zdmi Malé pevnosti. Od listopadu 1941 se samotné město Terezín stalo ghettem, sběrným a průchozím táborem,
do něhož byli soustřeďováni příslušníci židovského
etnika. Odtud lidé po tisícovkách odjížděli v transportech na svou poslední cestu do vyhlazovacích
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táborů. Do konce války bylo do Terezína dopraveno
více než 150 000 lidí. Hlad, epidemie a neutěšené
podmínky připravily přímo v Terezíně o život 35 000
vězňů, dalších asi 83 000 lidí včetně malých dětí
bylo povražděno v Osvětimi, Treblince, Majdanku
a dalších místech vyhlazování.

V Malé pevnosti:
Malá pevnost Terezín 1940 – 1945
Výtvarná expozice Památníku Terezín v Muzeu Malé pevnosti
Terezín 1780 – 1939
Koncentrační tábor Litoměřice 1944 – 1945
Internační tábor pro Němce. Malá pevnost 1945 – 1948

Rok před koncem války nacisté založili v Litoměřicích, ležících pouze několik kilometrů od Terezína,
pobočku koncentračního tábora Flossenbürg. Táboroví vězni budovali podzemní továrny. Dohotovena
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 Muzeu ghetta:
Stálá expozice o dějinách terezínského ghetta 1941 – 1945

V posledních dnech války a prvních týdnech po
osvobození začala mezi vězni rozsévat smrt plíživá
a zákeřná nemoc - skvrnitý tyfus. 5. května 1945
z Terezína před jednotkami Rudé armády utekli příslušníci SS a 8. května 1945 ve večerních hodinách
projely Terezínem první sovětské tanky spěchající
na pomoc Praze. Čeští dobrovolníci i sovětská zdravotní služba začali spolu se zdravotníky z bývalého
ghetta organizovat potravinovou pomoc, zásobování
léky a především budovat infekční nemocnice. Již
koncem května největší nebezpečí pominulo. Díky
hrdinství lékařů a zdravotníků bylo před smrtí zachráněno na 25 000 vězňů.
Z iniciativy bývalých vězňů a pozůstalých rozhodla
vláda v roce 1947 zřídit Památník Terezín, jehož posláním je připomínat zhoubné následky potlačování
svobody, demokracie a lidských práv. Každoročně
se památce obětí zvůle přichází poklonit téměř na
čtvrt milionu návštěvníků. Odkaz zemřelých z doby
před půl stoletím totiž zůstává stále aktuální…
Památník Terezín se v posledních letech stal významným badatelským a dokumentačním pracovištěm, kde jsou soustřeďovány písemné a fotografické
dokumenty, jakož i předmětné památky o osudech
vězňů Malé pevnosti, terezínského ghetta, koncentračního tábora v Litoměřicích, ale i dalších věznic
a koncentračních táborů v českých zemích i v zahraničí.
Památník Terezín se rovněž stal střediskem setkávání mládeže, pro které vzdělávací oddělení připravuje
semináře a vzdělávací programy. Toto středisko je
navštěvováno jak českými, tak i zahraničními studenty a pedagogy.
Památník Terezín je také informačním střediskem
jak pro běžné návštěvníky, tak pro badatele, zkoumající problematiku politické perzekuce našich občanů a genocidy Židů v době nacistické okupace.
Dnes jsou našim i zahraničním návštěvníkům přístupné tyto stálé expozice:

V bývalých Magdeburských kasárnách:
Replika vězeňské ubikace z doby ghetta
Hudba v terezínském ghettu
Výtvarné umění v terezínském ghettu
Literární tvorba v terezínském ghettu
Divadlo v terezínském ghettu
V objektu krematoria na Židovském hřbitově:
Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu
Otevírací doba:
Malá pevnost:
Zimní čas - 1. 11. - 31. 3.: denně 8:00 - 16:30
Letní čas - 1. 4. - 31. 10.: denně 8:00 - 18:00
Muzeum ghetta a Magdeburská kasárna:
Zimní čas - 1. 11. - 31. 3.: denně 9:00 - 17:30
Letní čas - 1. 4. - 31. 10.: denně 9:00 - 18:00
Krematorium:
Zimní čas - 1. 11. – 31. 3.: denně 10:00 – 16:00
Letní čas - 1. 4. – 31. 10.: denně 10:00 – 18:00
V sobotu zavřeno!
Kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice:
Zimní čas - 1. 11. - 31. 3.: denně 9:00 - 17:00
Letní čas - 1. 4. - 31. 10.: denně 9:00 - 18:00
Modlitebna z doby terezínského ghetta:
Zimní čas - 1. 11. - 31. 3.: denně 9:00 - 17:30
Letní čas - 1. 4. - 31. 10.: denně 9:00 - 18:00
Zavřeno: 24. 12. - 26. 12. a 1. 1.
Otevírací doba se mění na letní a zimní v den následující po změně
času na letní a zpět (říjen a březen).
Data 31. 10. /1. 11. a 31. 3./ 1. 4. jsou tedy pouze orientační!
Kontakty:
Adresa: Principova alej 304
411 55 Terezín
GPS: 50°30‘49.775“N, 14°9‘52.954“E
Tel.: 416 782 225, 416 782 442, 416 782 131
GSM: +420-604 241 179, 606 632 914
Fax: +420-416 782 245, 416 782 300
E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz
www.pamatnik-terezin.cz
(PI)
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STOP PRACH podruhé

Známe priority! Tato dvě slova byla heslem
2. konference STOP PRACH, společné aktivity obcí
a měst pod horou Bořeň a Severočeských dolů
Chomutov. V pořadí již druhé setkání odborníků,
představitelů měst a obcí Bílinska i laické veřejnosti, kde se hovořilo o prachu a prašnosti, hostilo
město Duchcov 8. dubna 2010 v historických prostorách konírny duchcovského zámku.
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Iniciativa STOP PRACH je v rámci České republiky
unikátní a jejími cíli je mimo jiné zhodnocení vlivu
prachu na životní prostředí, pojmenování společenských a zdravotních problémů, které prachové emise přináší, definování příčin vzniku a druhů prachu.
Tato společná činnost účastníků projektu je důležitá
i tím, že se na ní podle svých možností podílejí nejen
Severočeské doly Chomutov, zástupci obcí a měst
v okolí Lomu Bílina, ale i vrcholní odborníci z oblasti
problematiky udržitelného rozvoje a environmentálních dopadů energetiky a dopravy, ochrany ovzduší.
Ministerstvo životního prostředí zastupoval ředitel
odboru ochrany ovzduší Jan Kužel. Byli zde zástupci
ze Státního zdravotnického úřadu, Českého hydrometeorolo¬gického ústavu a Akademie věd České
republiky. Na podnět hejtmanky Ústeckého kraje
Jany Vaňhové se jednání zúčastňují odborníci z odboru životního prostředí a regionálního rozvoje Ústeckého kraje, pro jehož představitele je udržitelný
rozvoj Ústecka jednou z hlavních priorit. Potřebnost
podobných aktivit zdůraznil na jednání v Duchcově
náměstek hejtmanky, zodpovědný za oblast průmyslu a životního prostředí Arno Fišera. Záštitu nad celým projektem převzal i poslanec PSP ČR za Ústecký
kraj Jiří Paroubek.

První konference STOP PRACH, která se konala
12. 11. 2009 v Informačním středisku elektrárny
Ledvice, měla jasný pracovní název – Víme o problému! Název pozitivní nejenom v tom, že jej vůbec někdo použil, ale hlavně důležitý tím, že jej sdílí všichni
zúčastnění, stejně jako chuť o této problematice nejen debatovat, nýbrž se ji pokusit společnými silami
řešit. Úkoly, které z jednání konference vyplynuly,
byly jasné a srozumitelné. Definovat nejpostiženější
lokality s největším výskytem prachu v okolí města
Bílina, zjistit největší zdroje prašnosti, zdokonalit informovanost obyvatel a všech subjektů a provádět
reprezentativní měření v různých lokalitách, ročních
či denních obdobích. Výsledky byly navzájem porovnány z hlediska vlivu průmyslu, četnosti dopravy i lokálních topenišť.
Na duchcovském statním zámku odborný tým iniciativy STOP PRACH seznámil přítomné s rozdělením
zdrojů do kategorií Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) a výsledky měření a statistických výpočtů, vycházejících s údaji o dopravní zatíženosti, průjezdnosti silnic I.– III. třídy prováděného
ŘSD 2005–2010, porovnání s výsledky měření uskutečněného v únoru 2010 společností ASCEND s.r.o.
Dále byly sledovány hodnoty hmotnostních koncentrací prachových částic různých velikostí a chemických látek, vznikajících spalováním paliv v lokálních
topeništích. Měření zároveň provádí státní i nestátní
organizace a svými měřicími místy se na něm podílí
Český hydrometeorologický úřad, Výzkumný ústav
hnědého uhlí v Mostě a Státní zdravotní úřad. Na
základě měření byly sestaveny matematické modely, které shrnuly výsledky měření znečištění primárními částicemi PM10 a definovaly základní příčiny
prašnosti v lokalitách měst Bílina, Duchcov, Osek,
Lom, v Ledvicích, Braňanech, Chotějovicích a Mariánských Radčicích. Vedle negativního vlivu dopravy,
zejména po silniční komunikaci I/13, byly hlavními
zdroji vzniku prachu domácnosti, resuspenze z povrchu komunikací resp. ze skládky uhlí v Ledvicích.
Po odborném výkladu byla zahájena diskuze. Ta byla
využita k debatám o měřicí síti, způsobech a úrovni měření, vlivu průmyslových podniků, spaloven,
uhelných lomů a výsypek. Ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů Chomutov Ing. Vladimír
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Budinský, MBA hovořil o příčinách vzniku aktivity
STOP PRACH, o aktivitách, dalších plánech a optimálním řešení těžby a výsypek Lomu Bílina, neboť
pro Severočeské doly Chomutov je provádění efektivních opatření, jež mají maximálně omezit vliv dolu
na okolní životní prostředí, jednou z hlavních priorit.
Navrácení důlních polí přírodě dokládají modelové
studie nákladných rekultivací současných dobývacích prostorů.
Společnou odpovědnost ale musí cítit všichni, protože se na tvorbě prachu podílejí – vláda a její ministerstva, krajské, městské, obecní úřady, průmyslové
společnosti i sami občané. Hlavním cílem projektu
i nadále zůstává vytvoření podmínek a opatření
pro omezení vzniku prachových částic, zdokonaleni
monitoringu stavu ovzduší, osvěta a také lepší spolupráce všech, kteří o ni projeví zájem k boji proti
mnohdy neviditelnému společnému nepříteli.

podmínkami a znečištěním ovzduší, modelování
šíření znečišťujících látek v ovzduší a na smogové varovné regulační systémy
•

RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.
Více jak 20 let odborné praxe ve státním zdravotním ústavu; odborné zaměření na problematiku venkovního a vnitřního ovzduší, vedoucí národní referenční laboratoře pro venkovní
a vnitřní ovzduší, od r. 2008 vedoucí odboru
chemických a fyzikálních laboratoří SZÚ. Řešitel
řady výzkumných projektů v oblasti ochrany venkovního a vnitřního ovzduší.

•

Ing. Jiří Morávek
Jednatel a senior konzultant společnosti Ascend
s.r.o se zaměřením na odborné a legislativní aspekty ochrany ovzduší. Působil jako zástupce
ředitele odboru ochrany ovzduší ministerstva
životního prostředí. Člen rozkladové komise
ministra životního prostředí. Podílí se na tvorbě
legislativy v oblasti ochrany ovzduší. Spoluautor
Národního programu snižování emisí ČR.

•

RNDr. Lubomír Paroha
Jednatel a senior konzultant společnosti Ascend
s.r.o. se zaměřením na finanční mechanismy pro
ochranu životního prostředí, enviromentální politiku a ochranu ovzduší. 20 let odborné praxe
a zkušeností ve více než 25 zemích. Spoluautor
řady krajských a místních programů ke zlepšení
kvality ovzduší. (PI)

Ostatně k tomu má přispět i konference s pořadovým číslem tři, plánovaná na červen roku 2010…
Odborným garantem konference (i celé iniciativy
STOP PRACH) je společnost ASCEND s.r.o.
Odbornou část zajišťuje níže uvedený tým expertů:
•

•

Ing. Ladislav Bízek, CSc.
V letech 1993 až 1998 náměstek ministra ŽP.
V současné době působí jako senior konzultant
v Technologickém centru Akademie věd ČR.
Zabývá se především ochranou ovzduší, enviromentální politikou a ekonomií, enviromentálním
reportingem, problematikou udržitelného rozvoje a enviromentálními dopady energetiky a dopravy. Je členem Vědecké rady ministra životního prostředí, Rady odpadového hospodářství ČR
a řady dalších odborných grémií.
RNDr. Josef Keder, CSc.
Více než 40 let odborné praxe v Českém hydrometeorolo¬gickém ústavu v Tušimicích a Praze,
meteorolog se zaměřením na fyziku mezní vrstvy ovzduší a aplikaci metod distanční sondáže
mezní vrstvy, vztahy mezi meteorologickými

Text a foto: archiv AMB
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Den magistra Edwarda Kelleyho
v červnu na mosteckém hradě Hněvíně
Z lékárníka alchymistou
Vlastním jménem E. Talbot se narodil roku 1555
v Anglii. Učil se lékárníkem, tyto znalosti mu pomohly při jeho pozdější alchymistické práci. Když opustil
Anglii, vstoupil v Čechách nejdříve do služeb pana
Viléma z Rožmberka, později se dostal až k samotnému císaři. Jeho první pokus před císařem dopadl
prý skvěle, protože pomocí své speciální rtuti údajně
dokázal proměnit libovolný kov v čisté zlato. Kelley
také fascinoval i svým zjevem. Byl vysoký, štíhlý, měl
plnovous a husté dlouhé vlasy, které ale zakrývaly
chybějící uši, o které přišel v rodné Anglii za padělatelství. Na žádost samotného císaře byl Kelleymu
udělen inkolát, jímž byl přijat do šlechtického stavu
a stal se majitelem deskových statků v Čechách.
Ke svému jménu také připojil přídomek „z Imany“
a stal se císařským radou. V roce 1590 už vlastnil
tvrz Hrádek, mlýn, pivovar a dvanáct domů. Žil si na
vysoké noze.

Tradičně v červnu míchá své kouzelné nápoje na
hradě Hněvín nad městem Most alchymista Edward Kelley. Velké i malé, místní i přespolní zve na
plejádu divadelních představení, pohádek, kouzelnických triků, středověké hudby nebo šermu. Den
magistra Edwarda Kelleyho, který připravilo město
Most, se letos pořádá pod hlavičkou Město Most
přátelské rodině.
Kdo byl alchymista Kelley?
Jednou z nejbizarnějších postav, které jsou spojovány s mosteckým hradem Hněvínem, je legendární
osobnost Edwarda Kelleyho. Ten je veřejnosti známý
především díky filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
Alchymie, která tak fascinovala renesančního člověka, byla „vědou věd“ prastaré tradice. K jejímu
rozkvětu v našich zemích došlo v době panování císaře Rudolfa II. Rudolfinská Praha se stala mekkou
alchymie a pohybovalo se zde mnoho vynikajících
osobností, ale i šarlatánů. Mezi ně patřil i Edward
Kelley. Co je pravda nebo výmysl v případě velkého
mystifikátora už zpětně nedokážeme rozlišit. Pravdou ovšem zůstává, že se stal součástí historie mosteckého hradu.
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Pomíjivá sláva
Další životní osud ho spojil s krajankou Johanou
Westonovou, vdovou z Mostu. Byla to láska na první
pohled. Paní Westonová se stala paní Kelleyovou,
prodala svůj dům a své statky v Mostě a následovala manžela do Prahy. Zde bydleli v domě na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí). Oblíbenost E.
Kelleyho u císařského dvora však začala pomíjet.
Osudným se mu stal souboj s dvorním úředníkem
Hunklerem v roce 1591, při kterém přišel dvořan
o život. Souboje však byly nařízením císaře zakázány, a proto Kelley ujížděl k panu Vilému z Rožmberka, aby si zachránil život. Přesto byl zatčen a uvězněn na hradě Křivoklát. Po skoro tříletém vězení se
rozhodl, že uteče. Po laně se spustil z věže, ale lano
se přetrhlo a on dopadl na skálu. Při pádu si roztříštil
nohu, kterou mu proto amputovali a nahradili dřevěnou. Bylo rozhodnuto, že Kelley bude převezen do
vězení na hrad Hněvín.
Hrad Hněvín vězením
Do nového vězení ho doprovázela i jeho žena. Prostředí mosteckého hradu i jeho okolí velmi dobře
znali. Kelleymu byl umožněn pohyb po celém hradě,
měl možnost konat pokusy. V létě roku 1597 zde
dokončil své dílo „Tractus de lapide philosophorum“
(Pojednání o kameni mudrců), kterým chtěl oblomit
císaře. Ten ho však z vězení nepropustil.
E. Kelley se rozhodl, že uteče podruhé. Opět se jal
použít provazu, který mu přinesla jeho žena při jedné
své návštěvě. V noci spustil provaz z věže do hradního příkopu, kde na něho čekala jeho paní a věrný
sluha s koňmi. Provaz se však přetrhl, Kelley spadl
do příkopu a zlomil si zdravou nohu. Kelley neustále
dlel na mosteckém hradě, kde se léčil ze zranění
a údajně trpěl velkými bolestmi. Rozhodl se, že nebude dožívat život jako mrzák, a proto vypil neznámou tekutinu. Za několik okamžiků skonal ve věku
42 let. Stalo se tak údajně 1. listopadu 1597.

VOLNÝ ČAS

Kletba na Most seslaná
Traduje se pověst, že za příkoří, které se mu zde
dostalo, proklel před svou smrtí mostecký hrad
a město Most, aby zmizely z povrchu země. Pravdou
je, že hrad zmizel za několik desítek let a samotné
město o necelých čtyři sta let také. Tak skončila životní pouť světového dobrodruha Edwarda Kelleyho,
jehož osud zasáhl i do naší historie.
Město Most zve malé i velké na
Den magistra Edwarda Kelleyho
v sobotu 19. 6. 2010 na hrad Hněvín
I letos se Kelley bude snažit uprchnout z Hněvína...
Podaří se mu to? Přijďte se sami přesvědčit!
(PI)

Program:

Divadelní scéna
11:20 hod. Ende dende aneb Jak se dělá
muzika – Divadlo rozmanitostí
13:00 hod. Holky z naší školky – zábavný
pořad Standy Hložka
15:00 hod. Guliver v Maňáskově – pohádka
Divadla rozmanitostí
16:00–17:00 hod. Kouzelnická discoshow
Z. Turka
21:00 hod. Chlap na zabití (francouzská
komedie) – činohra MDM
Nádvoří hradu Hněvín a okolí
11:00 hod. Zahájení programu – magistr
Edward Kelley a hradní trubači
11:30 hod. Merlin – letové ukázky dravců
a sov
12:00–13:00 hod. Středověká hudba,
představení skupiny historického šermu
14:00–15:00 hod. Pouliční divadlo, představení skupiny historického šermu
16:00–18:00 hod. Merlin – letové ukázky
dravců a sov, pouliční divadlo, historický šerm
Text a foto: Magistrát města Mostu
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Proč vlastně žiju
Jeho ateliér v Novosedlicích u Teplic je malý
a skromný. Neokázalý a přitom minimalisticky rozsáhlý a vypovídající. Na stole láhev piva. Opodál
štětce, paleta, rámy, knihy. O stěnu opřené obrazy, zakryté hrubým plátnem, které zasluhují světlo,
zeď a oči. Dobrácký výraz malíře, umělce, člověka,
který už ví a který ve svých dílech předává jisté
poselství. Zdálo by se, že ústředním tématem je
žena. Čím hlouběji však člověk proniká do tvorby
Pavla Kremla, tím větší spektrum rozkrývá. Vysněný automobil, krajina, humorné, dokonalé zátiší
s bažantem a mnoho dalších, často překvapivých
děl severočeského umělce. Jeho obrazy jsou ceněny jak pro svou investiční hodnotu, tak i pro hodnotu uměleckou a sběratelskou. Pootevřenými
dveřmi přízemního ateliéru zveme naše čtenáře
do světa pana malíře.

Pavel Kreml, malíř

Vzpomínáte si na svůj první nakreslený obrázek,
kdy a co to bylo?
První obrázek, který si pamatuji, je tak z období první nebo druhé třídy ZDŠ. Byl to řez mraveništěm.
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Vaše obrazy jsou vyhledávaným artiklem. Portrétoval jste řadu známých osobností, naše čtenáře
bude zajímat, kolik stojí takový obraz, třeba portrét anebo zátiší? Koho ze známých osobností jste
portrétoval?
Cenově se pohybuji mezi 20 až 50 tisíci korunami.
První známá osobnost, nemám rád výraz VIP, byla
herečka Helena Růžičková spolu se svým synem
Jiřím. Obrázek pak byl otištěn v autobiografické knížce Ecce homo Helena.
Pak jsem třeba portrétoval Sáru
Saudkovou, Jana Saudka (toho
dvakrát), ale také Manfreda
Manna, britského rockera,
který ve své době, v druhé
polovině šedesátých let,
úspěšně konkuroval The
Beatles. Také třeba několik politiků, např. poslance
Hojdara. Z cizinců také ital-
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ského fotografa Rossana B. Maniscalchiho, který se
proslavil sérií portrétů světových osobností, Gorbačova, Busche, Dalajlámy, rockerky Patti Smith, no je
jich mnoho. Neměl bych také zapomenout na herečky Hanku Čižkovou, Chantal Poullain a na političku
Petru Buzkovou, které byly tak laskavé a zapózovaly
mi coby modelky k několika obrazům. Také Marta
Krampolová byla modelem pro několik obrázků.
Jak se žije mistru malířskému v severočeských
Teplicích?
Jako na houpačce, občas se sice zablýskne, ale
opravdu jenom občas. Ve městě například není žádná galerie k vystavování. Vůbec, kulturní politika radnice, muzea je mírně řečeno špatná. Přitom se stačí
podívat například do Oseka, což je v podstatě na dohled, a je všechno jinak. Nebo třeba v Přelouči, tam
je soukromá galerie a ta vytváří pro vystavující umělce podmínky srovnatelné se „západním hýčkáním“.
Je to v lidech a podle mě mají Teplice dost smůlu.
Každý umělec má své klíčové téma, které považuje za důležité, prioritní, přelomové. Máte také obraz, který je ve vašem uměleckém růstu zásadní?
A proč?
Spíš jde o pohled na svět kolem mě. Snažím se na
něj dívat skrze síto patafyziky, to poskytuje nepřeberně témat. Je ovšem pravda, že můj „majstrštyk“
je obraz nepatafyzický. Jmenuje se „Smrt“. Chtěl si
ho koupit Lubomír Voleník, prezident NKÚ, ale paradoxně, krátce před tím, než bylo domluvené předání,
zemřel na infarkt.
O vaší práci se mluví, a to je pro malíře hodně důležité, připravujete v tomto roce výstavu či vernisáž – kdy a kde se lidé mohou pokochat vašimi
obrazy?
Teď domlouvám s Kateřinou Šedou účast na jejím
projektu Líšeňské profily, výstavy v Praze (jedna
v bance a druhá ve velmi reprezentativním zařízení),
měl bych se s jedním komiksem účastnit teplické
části Anifestu, snad by měla být v září výstava v Bílině, v oseckém klášteře budu v srpnu vystavovat
společně s ostatními členy své domovské výtvarné skupiny „Terč“ (Vacek, Kuranda, Medek, Pejša,
Murtin, Lukášek) a nesmím zapomenout na moji
účast v projektu Lughnasadh, což je vlastně bienále
keltského spolku Lugh. Bude se konat také v srpnu.
Účastní se ho velká jména našeho výtvarného umění, Olbram Zoubek, sochař, například. No, a koncem
roku by měla být výstava v Badenu u Vídně, ta je už
napevno domluvená. Samozřejmě se může vyskytnout něco nového, ale taky se může docela klidně
stát, že něco z uvedeného se nestane. Tak už to
chodí.

ROZHOVOR

Je obecně známo v našich zemích, že doma není
nikdo prorokem a tak i mnozí lidé, kteří za svého
života dokázali obrovské věci, jsou, pokud vůbec,
oceňováni až po smrti. Co vy na to?
Je to vrcholně nespravedlivé, když to tak je. Tenhle
názor je takové zavedené klišé. Drtivá většina opravdu velkých umělců byla velmi dobře honorovaná už
za svého života. I dnes to platí.
S jakými úskalími se umělec musí vyrovnat? Co
vás trápí, sužuje anebo dusí?
Jak jsem už říkal, přístup organizací, všeobecné
podceňování kultury. Vezměte si třeba, jaký význam
přisuzovaly kultuře totalitní režimy a určitě věděly
proč. Dnes a tady se snaží každý na všem vydělat
hmatatelný peníz a hlavně rychle. Kultura také vydělává, jenže pomalu a hlavně tento výdělek nejsou
peníze, ale třeba to, že vás na ulici nikdo nepřepadne. Mám na mysli kulturu, ne to, co předvádějí komerční televize, i když… třeba dnes vysoce intelektuální Shakespeare byl ve své době lidovou zábavou.
Z toho je mně smutno, z toho, že o kultuře rozhodují
„kulturní lopaty“, lidé, politici, které z 90% kultura
vůbec nezajímá.

neexistuje. Za to by se nemusel stydět ani doktor
Faustroll. Chudák paní Bartošová.
Na čem aktuálně pracujete?
Je toho dost, vždycky mám rozpracováno několik
věcí najednou. Při technice, kterou používám, bych
se jinak neuživil. Mám rozdělané ilustrace pro literární časopis Tvar a časopis teplického patafyzického kolegia „Pako“, obal CD pro Juwana Jenkins
and Tonny Blues Band, rockový plakát, ještě jednu
stránku a bude hotov komiksový kuchařský recept
na griliášové koule, „keltský“ obraz na dané téma,
dva portréty. Průběžně pracuji na dvou cyklech. První má pracovní název „Slavné ženy v minulosti, současnosti a budoucnosti“. Druhý je věnován tramvajové dopravě v Teplicích, která slavně začala v roce
1895 a neslavně skončila v r. 1959. Řekl bych, že
toho není až tak málo.
Text: Lubomír Šlapka

Ve vašich obrazech je cítit určité mystérium, tajemství, odkaz, řeč štětce, kompozice, barvy – to
vše dává jistou mnohoznačnost, která pak splyne
do uceleného formátu, co byste chtěl vzkázat světu, společnosti, lidem?
Vzkázat světu? Ať si nastaví zrcadlo.
Jste mužem v nejlepších letech. Možná je čas na
ohlédnutí, udělal byste v předchozích letech něco
jinak? … a proč?
Nechci znát svůj součet ztrát, neb se chci ještě
smát.
Co děláte, když zrovna netvoříte? A máte nějaké
záliby, nějakého koníčka?
Byli to pejsci. Teď, co mi odešli, se hledám. Jinak
muzika (blues a jazz ) a relax na kole. Taky občas
něco přečtu.
Láká vás nějaká současná či minulá výzva? Třeba
vytvoření kolosálního díla?
Každý touží po něčem velkém. Sportovec po vítězství
třeba na olympiádě, vědec po objevu a třeba následně o Nobelově ceně, takže i já si myslím, že to hlavní
a zásadní mne ještě čeká, ale nevím nevím …
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Jak sní umělci? Na co myslíte, když sledujete dění
kolem sebe a třeba i ve společnosti?
Umělci sní jako každý jiný. Na dění kolem sebe reagují, myslím, jako každý dle svého rozumu a světonázoru. Já, například, když mne potká nehoda, že sleduji nějakou TV reklamu, tak se ptám: „Proč vlastně
žiju? Proč ten příval stupidity musím snášet?“ Obvykle přepínám a sleduji program do té chvíle, než
se objeví další reklama. Existuje únik? Samozřejmě
ano, stačí zmáčknout příslušný puntík na ovladači,
vypnout televizi a jít třeba na pivo nebo si číst. Pokud
děním ve společnosti myslíte třeba informace z Blesku nebo Aha? Těm se dá těžko uniknout a tady bych
právě mohl naznačit, jak vypadá patafyzický pohled
na svět. Před časem vyšla v bulváru zpráva, na první stránce, že Iveta Bartošová měla nějaké duševní
hnutí a teď trpí už několikátý den průjmem. Myslím
si, že pro národ už opravdu závažnější informace
AMB květen 2010

Eduard Vacek shrnul: Teplický malíř a výtvarník Pavel Kreml se narodil
27. září 1954 v Teplicích. Soukromě
studoval u chomutovského výtvarníka
Karla Schweinera. Poprvé vystavoval
v roce 1997 na výstavě amatérských
výtvarníků Teplicka.
Od roku 1983 je členem malířské skupiny „Terč“. Někteří členové této skupiny
měli blízko k Chartě 77, a tak jim také
bylo znemožněno vystavovat. Jedinou
možností zůstala účast v různých amatérských soutěžích, ale i zde bylo nutno
projít politickým sítem. V letech 1985
až 1988 se proto účastní dvou ročníků
AMO. V krajských kolech těchto ročníků
se umisťuje na třetích místech, v celostátním kole AMO 88 získává Cenu ministra kultury České republiky.
Následuje první místo v krajské soutěži AMO 91. Je také autorem ilustrací ke
čtyřem knižním dílům, vydaným pražským nakladatelstvím Clinamen. Jeden
z obrazů použila herečka Helena Růžičková do své knížky „Ece homo Helena“.
Časopis Reflex použil jeden z obrazů
jako ilustraci. Obrazy Pavla Kremla najdete dnes v celém světě - Německu,
Itálii, Norsku, Švýcarsku, Slovensku, Polsku, Lotyšsku, Francii, Alžírsku a Kuvajtu. V roce 2002 mu byla udělena cena
European Prize for Fine by European
Union of Arts

ZANIKLÉ OBCE

Je jen málo mosteckých čtvrtí, jejichž obyvatelé
k sobě měli blíž než právě oni. Společně vyrůstali,
pracovali, bavili se, za protektorátu odcházeli do vnitrozemí a po válce se vraceli zpět – do rodné Souše.
Protože i moji příbuzní včetně rodičů pocházeli z této zajímavé městské části Mostu, je pro mě i tento
článek tak trochu srdeční záležitostí. Často jsem
slýchával věty typu „Ten bydlel v Čauši, kousek od
Rydvanů“. Tento původní název, změněný na současný už v roce 1921, používají pamětníci dodnes
a jsou na svůj původ patřičně hrdí. Já si již prostředí
Souše nepamatuji, vyrůstal jsem v sousední Stalingradské čtvrti, kam bylo naše příbuzenstvo vystěhováno. I když dnes několik ulic a samotná okrajová
čtvrť existuje, jedná se jen o zlomek kdysi veliké komunity. Souš figuruje i na seznamu obcí, zaniklých
těžbou uhlí na Mostecku. Hornické domky a kolonie
postupně nahradily moderní rodinné domy na úpatí Hněvína či Širokého vrchu a z původních domů
jich zůstalo jen nemnoho. Na jedné straně je svírá
dopravní koridor, oddělující Souš od nově napouštěného velkého jezera v místech, kde kdysi stávalo původní královské město Most, na straně druhé
vodní nádrž Matylda a mostecký autodrom, vzniklé
v prostoru bývalého dolu Vrbenský. Jezdí sem jedna
autobusová linka, s potížemi se daří udržet v provozu poštu a malou restauraci, nepočítaje moderní
motorest u dvouproudové silnice koridoru.

22

AMB květen 2010

Jméno obce pochází z její polohy, neboť se nacházela „na suchém místě“, tj. chráněném před kolísavým
stavem jezerní hladiny Komořanského jezera. Název vsi měl v minulosti různé podoby: Czaws, Suss,
Czous, Sussie, Zusch, Tzawsch, Tschausch. Břehy
Komořanského jezera v okolí Souše byly bohatě
osídleny v různých obdobích pravěku. První lovci
a sběrači se zde objevili už v tzv. mezolitu - střední době kamenné (8300 -5500 př. n. l.). Stopy své
činnosti tady ale zanechali také první zemědělci
z mladší doby kamenné (kultura s lineární a vypíchanou keramikou, 5500 - 4200 př. n. l.). V katastru
Souše se usadili i nositelé řady kultur z pozdní doby
kamenné (4000 -2000 př. n. l.), např. kultury jordanovské, michelsberské, nálevkovitých pohárů, badenské, řivnáčské, se šňůrovou keramikou a jiných.
Z okolí Souše pocházejí též nálezy ze starší, střední
i mladší doby bronzové (2000 - 900 př. n. l., kultury
únětická, mohylová a knovízská) a také pozůstatky
kultury laténské z mladší doby železné (400 - 50 př.
n. l.).
První písemná zmínka o Souši pochází z roku 1312,
kdy ji vlastnil mostecký měšťan Jan z Werberku.
V roce 1352 je poprvé zmiňován farní kostel. Ve 14.
století byla vesnice v majetku drobné šlechty a část
svých příjmů v letech 1326 a 1328 odváděla klášteru v Oseku. Ve druhé polovině 15. století zde sídlil vladický rod z Duban. V roce 1505 prodali bratři

Foto: archiv Okresního muzea v Mostě, archiv AMB

Souš už není, co bývala

ZANIKLÉ OBCE

Beneš a Zikmund z Duban ves městu Mostu, město
ji však již v roce 1507 prodalo i se sousedními Třebušicemi pánovi na mosteckém hradu, Janovi z Veitmile. V roce 1595 císař Rudolf II. prodal hrad i ves
městu Mostu a obec se tak opět ocitla v majetku
města. Stala se součástí městského panství Kopisty
a zůstala v něm až do roku 1848, samostatnou obcí
se stala teprve po roce 1850.
V roce 1605 se v obci poprvé zmiňuje škola. V polovině 17. století hospodařilo v Souši 14 sedláků a 15
chalupníků. Po třicetileté válce zde zůstalo 14 pustých usedlostí. O sto let později, v polovině 18. století, je v Souši uváděno již 41 hospodářů, kteří kromě
polí obhospodařovali též menší výměru chmelnic
a vinic. V obci se nacházela i škola, připomínaná
poprvé k roku 1605 a farní kostel, prvně zmiňovaný
už v roce 1352. Od konce 19. století dochází k rozvoji těžby hnědého uhlí. V okolí Souše vzniká mnoho
dolů, které způsobily rychlý nárůst počtu obyvatel v roce 1868 byla otevřena šachta Anna, 1871 Karolina, 1872 Beust (od roku 1886 nazývaný Matylda),
1902 státní důl Julius V. a v roce 1918 byl odkryt
povrchový důl Matylda.
Horníci přicházeli především z vnitrozemí, takže
se zvyšoval počet obyvatel české národnosti. V roce 1887 byla v Souši zřízena první česká škola na
Mostecku. V roce 1921 se změnil dosavadní český

úřední název Čauš na dnešní Souš. Největšího rozmachu Souš zažila před 2. světovou válkou, kdy
obec patřila k nejdynamičtěji se rozvíjejícím obcím
okresu a bydlelo zde bezmála 5 000 obyvatel české a německé národnosti. V obci kromě zmiňované
školy bylo velké koupaliště, fungovala zde radnice,
četnická stanice, hasičský sbor, tělovýchovná jednota a kino. Z pamětihodností se v Souši například
nacházel kostel sv. Martina. Původně gotická stavba v 17. století vyhořela, záhy obnovená budova byla
v roce 1752 přestavěna a v letech 1831 a 1891
dále upravena. V kostele byly umístěny obrazy od
J. Fuchse, a to Zmrtvýchvstání Krista a sv. Martina,
pocházející z roku 1783. V Souši byla také původně
umístěna socha sv. Prokopa, která se dnes nachází
na II. náměstí v Mostě.
V 60. letech 20. století byla většina obce zbourána
a v roce 1971 bylo zbývající území připojeno k Mostu. Jako jediná historická památka se dodnes na
původním místě zachoval židovský hřbitov, který je
od roku 1996 kulturní památkou a jehož vstupní budova byla po roce 2000 nově opravena.
Text: Sestaveno z textů Jany Sýkorové a publikace
Zmizelé domovy, vydané Okresním muzeem v Mostě
a Státním oblastním archivem v Mostě v roce 2002
Úvod: František Dočekal
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Jak jsem napsal svůj první bestseller...
(Volné vyprávění, část TŘETÍ)
Od chvíle, kdy jsem poprvé udržel tužku v ruce, jsem
toužil napsat knihu. Inspirací mi postupně byla díla
mého dětství, dospívání, mládí a období přípravy na
věk, obecně zvaný požehnaný. A protože všechny
moje myšlenky dávno přede mnou zcela zištně použil Václav Čtvrtek, Karel May, Jaroslav Foglar, pánové Šimek s Grossmannem, Jiří Švejda, Arthur Hailey,
Erich Maria Remarque, Johannes Mario Simmel a jiní mistři pera, které jsem tolik obdivoval, nezbylo než
trpělivě čekat na příležitost a ten správný námět.
Obojí se naskytlo tak přirozeně a na takovém místě,
že bych to ani ve svých nejodvážnějších spisovatelských snech nečekal – na druhé straně zeměkoule,
kde je všechno jinak a jinačí. Je spousta zemí, které
našinec touží navštívit, ale Austrálie patří právem
mezi ty nejvíce vysněné. Naše zážitky a příhody
z farmy ukryté hluboko v buši a vzdálené od civilizace jsou však i o něčem
trochu jiném. Měli jsme možnost prostředí Austrálie a její
obyvatele poznat poněkud
odlišně. S našimi australskými přáteli jsme půl
roku káceli stromy, opravovali ohrady a cesty,
krmili dobytek, hledali
opály a také se s nimi
dělili o radosti i strasti
všedních dní a pili vodu
z jedné láhve.
Tato kniha je i snahou
našim budoucím následovníkům – cestovatelům sdělit
zajímavé a potřebné informace
o historii osídlení Austrálie, průzkumných výpravách, letecké dopravě,
prapodivných rostlinách a zvířatech, vodě, buši,
cestování a mentalitě zdejších obyvatel. Budu rád,
podaří-li se mi alespoň z malé části, neboť je jich
tolik, že by to vystačilo na knih několik...
Toto vyprávění je určené právě vám, známým i neznámým kamarádům, jimž stačí ke štěstí sny s vůní dálek, táborový oheň s partou kamarádů, hukot
vln v peřejích a ve šlajsnách i tiché lesní pěšiny bez
hotelů, aut a paneláků. Protože jenom vy víte, jak
vypadá nekonečné hvězdnaté nebe pohledem ze
spacáku, nikam se neženete a nic vám neschází.
Snad jen ten velký vandr do daleka...

Něco z historie aneb Hadi,
štíři, netopýři…
Austrálie je skutečným rájem pro všechny, které
zajímá flóra a fauna. Amatérským i profesionálním
botanikům a zoologům na svém obrovském území
skrývá tisíce a tisíce překvapení v podobě rozmanitých druhů rostlin a živočichů, které se nikde jinde
na širém světě nevyskytují a v některých případech
jsou opravdovými raritami.
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Stačí vzpomenout ty nejznámější. Klokana, vombata, ptakopyska, medvídka koalu, dinga, ježuru,
bezmála tisícovku různých druhů ptáků, ale i několik stovek druhů eukalyptů, orchidejí a masožravých
květin. Tím však není výčet toho, co zajímavého zde
můžeme potkat, zdaleka ukončen. Mezi ty členy živočišně říše, kteří jsou „normálním“ člověkem oblíbeni méně, patří různá havěť, hadi, pavouci, žáby,
brouci, červi, komáři, kobylky a různé další druhy
hmyzu. A těch je tady požehnaně! Jedovatí hadi jsou
na souši pro člověka vlastně jediným nebezpečím,
které mu hrozí ze strany zvířat.
Ve vodě tady sice číhá na svou kořist krokodýl, v moři
podél severního pobřeží Queenslandu rejdí hojně se
vyskytující smrtonosná medúza a výčet nebezpečných obyvatel Austrálie doplňuje velký bílý žralok-lidožrout, ale had je přece jen had. Žije jich
tady nepřeberné množství různých
druhů, délek a barev. Pro nás,
obyčejné smrtelníky, kteří rozeznáme pouze českou zmiji od užovky, bylo poněkud
deprimující, když jsme
na svých toulkách po
pobřeží viděli ve všech
kempech veliké tabule
a na nich vymalované
spousty krásně barevných plazů. Majitelé
kempů si na to zjevně
potrpěli nebo jim to přikazoval zákon o podnikání, kdo ví! Tabule s popisy
měli pěkně vyvěšené hned
v přijímacích kancelářích. Zřejmě kvůli alibi majitelů, kdyby někdo
šlápnul na nějakého toho nezodpovědného plaza právě v jejich kempu. Ale myslím, že
se v tom množství hadů, kromě původních domorodců, nevyznali už ani sami Australané. Těch syčících
potvor bylo prostě na lidské chápání moc!
Zajímavá je i historie boje Australanů se žravými
kobylkami. Velká hejna byla kdysi schopna nemilosrdně zpustošit během pár minut vše živé na
ploše několika desítek čtverečních kilometrů a nechat za sebou jen holou pláň. Teprve rozvoj chemie
a ochranných postřiků udělal jejich řádění konec,
a tak jsme na farmě u Ivana chytali jen nám známé
velké zelené kobylky. Také jsme už nemuseli vozit
v autě hustou síťovinu, bez níž se žádný řidič v dobách počátků automobilismu v Austrálii při dlouhých
cestách neobešel. Natahovala se před chladič vozidel, jinak ho kobylky byly schopny během okamžiku
obalit svými těly tak, že zařízení přestalo plnit svoji
úlohu a došlo k přehřátí motoru. Kromě těchto všežravců stojí za zmínku také výskyt jedovatých žab.
Ty sem byly dovezeny z Jižní Ameriky, aby likvidovaly
plíseň, jež sužovala kořeny cukrové třtiny a připravovala její pěstitele o zisky. Nevábně vypadající žáby,
větší a šerednější než naše ropuchy, se pak staly
pohromou pro rozsáhlé oblasti, neboť se v dobrých
podmínkách rychle přemnožily a musely být náklad-
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ně hubeny i pomocí ohně, kdy se vypalovaly celé
plantáže cukrové třtiny. K Ivanovu domu a rybníku
na farmě se stahovaly vždy, když začalo pršet. Stříleli jsme je malými brokovými náboji a museli je pak
zakopat do země, protože se Ivan bál, aby je nesežrali Hafík s Lucky, kteří byli věčně hladoví.

Na farmě volně žilo větší množství ještěrek, různých
druhů, barev a velikostí. Nejkrásnější byly velké goanny, buď křiklavě zelené nebo nahnědlé. Vykračovaly si jak malý krokodýl, dlouhý ocas používaly coby
kormidlo. Neměly moc dobrý zrak, a proto se daly
pozorovat i z malé vzdálenosti. Když jsme zůstali nehybně stát, došly až k nám, kde si nás teprve všimly,
a s obdivuhodnou hbitostí vylezly dutým kmenem
do koruny nejbližšího vhodného stromu. Ivan na ně
nadával, že kradou vejce slepicím a krůtám, ale my
jsme nikdy v blízkosti farmy žádnou neviděli, takže
jsme se jen v buši kochali jejich krásou a nechali je
na pokoji.
Tlusté bílé červy, vítanou pochoutku původních Australců, jsme často nacházeli pod kůrou stromů při
práci v lese. Byli velcí až deset centimetrů a silní jak
malíček. Nevypadali nijak zle, přesto jsme si oběd
z nich odpustili, neboť nám chyběl recept na jejich
zpracování. To samé platilo i o dalších lahůdkách
domorodců, larvách mravenců, ukrytých pod kůrou
stromů nebo přímo ve dřevě. Nejhorší byli zelení
mravenci. Pro kousnutí, které docela slušně pálilo,
nešli nikdy daleko. I u nich jsme oželeli přísun proteinů a raději se jim vyhýbali.

Ve vlhkém prostředí subtropických pralesů Austrálie
se vesele proháněla mračna velkých komárů a nepříjemně bodajících mušek. Jednou jsme narazili na
hejno agresivních komárů, kteří nás doslova vyhnali
z buše za farmou, kam jsme si občas chodili číst knihy z Ivanovy knihovny. Byli jen o něco větší než naši
staří známí z českých lesů a řek, ale stejně krvelační. Hlavně se jich tam tenkrát v buši sešlo nějak moc
najednou a my nestačili utíkat, protože jiné obrany
nebylo. Tolik pohromadě jsme jich vídávali jen na
vodáckém tábořišti v Majdaléně na Lužnici, komáry
proslulém.
Ivanovi se o regulaci hmyzu u domu starala početná kolonie netopýrů, kteří každý večer hřadovali
na ozdobném baobabu neboli „flaškovém stromě“,
jak jsme mu se Sárou říkali podle tvaru kmene. To,
že dělali řádný rámus, nám vůbec nevadilo. Chodili jsme se na ně pravidelně dívat a byli jim vděční,
že nás zbavují bodavého hmyzu a ještě nám k tomu hrají divadlo. Přelétávali z větve na větev, pištěli jeden přes druhého a proháněli se okolo farmy
jako kamikadze. O nic méně krvežíznivé než komáři
nebyly ani lesní pijavice, které jsme si nepozorovaně přinesli za ponožkami z výpravy za ptakopysky
v jednom z deštných pralesů vnitrozemí Queenslandu. Ale s těmi byla snadná práce. Zajímavý vynález
kdysi vymysleli „bushmani“ při odhánění dotěrných
much a ovádů, používaný dnes již většinou jako suvenýr. Jsou to klobouky, na které se po vnějším obvodu přivážou provázky s kousky korku. Když majitel
klobouku mouchy odhání rozkomíháním korku pohybem hlavy a proklíná dotěrný hmyz, pro neznalého to
zdálky vypadá, jako kdyby se zbláznil! Neustále vrtí
hlavou a nadává a nadává...
Když jsme nebezpečí, které člověku v Austrálii hrozí ze strany zvířat, hodnotili po návratu domů, řekli
jsme si, že jsme asi měli na zdejší nepopulární havěť opravdu štěstí. Vrátili jsme se živí, zdraví a na
památku jsme si nepřivezli ani okousané končetiny,
ani malárii, ale jen těch pár štípanců od komárů, pijavic a zelených mravenců...
Z knihy Touha jménem Austrálie aneb Český tramp
v zemi daleké
www.australie-kniha.eu

Ilustrace: Josef Zedník

Pavouci nám pobyt nijak nekomplikovali. Na nejvíc
rozšířený, nepříjemně kousající a již zmiňovaný jedovatý druh, zvaný spisovně „red back“, jsme měli asi
štěstí. V buši jejich velcí kolegové, podobní našim
křižákům, pletli mezi stromy a keři krásné a pevné
pavučiny viditelné na dálku. Uprostřed nich byli často ke spatření i jejich stavitelé, kteří se nás moc nebáli a klidně nám pózovali i při fotografování...
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V Lomu se staví i slaví
Lom je město založené na úpatí Krušných hor na
česko–německém pomezí, jehož historie je od prvopočátku spojena s hornictvím. Území města zasahuje podstatnou částí do horské oblasti a je propojeno
řadou turistických stezek, cyklostezek a naučnou
stezkou s cenným přírodním parkem Loučenská
pahorkatina o rozloze 14 425 hektarů, se vzácnými lokalitami porostů, přírodních útvarů a ptačích
rezervací. Za návštěvu stojí kostel Srdce páně ze
17. století, renesanční kaple, smírčí kříž a morový
sloup ze 14. století a přírodní vodní nádrž Oprám.
Hornickou minulost připomíná původní hornická
kolonie z konce 19. století a Památník důlní katastrofy z roku 1946. Právě díky rozsáhlým uhelným
zásobám na katastru bylo město v 80. letech minulého století odsouzeno k zániku. Díky vytvoření tzv.
ochranného pilíře má možnost dále žít a rozvíjet se.
Město Lom v současnosti provozuje kulturní zařízení, městské kino a městskou knihovnu. Kulturní
život je zaměřen na široké spektrum obyvatel, hlavní
akce se pořádají pro děti, školní mládež i seniory –
např. oslavy dne dětí v přírodním areálu koupaliště
Bomba, prázdninové programy pro děti, besedy pro
seniory s městskou knihovnou apod. Velice oblíbené
jsou také již tradiční sportovní události – běžecký
a bikerský závod Loučná 956, který je zapsaný do
Českého poháru běhu do vrchu a účastní se jej sportovci z celé republiky a dále triatlon Krušnoman, tradiční událostí již dlouhá léta je lomská Antonínská
pouť.
Lom žije svojí přítomností. Co se podařilo představitelům města i jeho obyvatelům realizovat a jaké plány mají do budoucna, jsme se zeptali starosty města
Ing. Josefa Nétka.
Lom se díky tzv. ochrannému pilíři dále investičně
rozvíjí. Co nového se u vás podařilo uskutečnit?
Dotační i městské finance směřovaly především do
modernizace inženýrských sítí a infrastruktury. V Lomu se v poslední době podařilo realizovat několik
investičních akcí v oblasti kanalizace. Byl vybudován
nový kanalizační splaškový řád, umožňující připojení všech obyvatel Hornické ulice, které bylo dosud
řešeno společnou stokou ukončenou jako trativod.
Akce byla dokončena díky dotaci ve výši 5 milionů
Kč a navazovalo na ni provedení výkopových prací
a kompletní oprava komunikace položením nového
živičného povrchu v celé délce Hornické ulice včetně odvodňovacích žlabů ve výši 621 tisíc Kč. V dubnu 2010 byla zahájena rekonstrukce kanalizace
v Osecké ulici v celé její délce, s termínem dokončení v červnu 2010. Akce probíhá za plného provozu bez výrazného omezení automobilové dopravy.
S kanalizací souvisí i vodovodní řád. Proto od 15.
4. 2010 probíhá rekonstrukce vodovodního řadu
v Litvínovské ulici. Tato zasahuje částečně i do ulice
Vrchlického, s termínem dokončení do 31. 7. 2010.
Co ještě občany a vás osobně trápilo dál?
Samozřejmě je důležité i to, po čem každý den chodíme. Současně s výše jmenovanými akcemi provede
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město vlastními silami rekonstrukci chodníků. První
část v délce cca 25m před železničním přejezdem
již byla dokončena.
V roce 2008 byla provedena dodavatelsky oprava
pravé strany chodníků náměstí Republiky a části
ulice Vrchlického po železniční viadukt, kdy byl stávající značně poškozený živičný povrch nahrazen
zámkovou dlažbou a provedena kompletní oprava
chodníků položením nových povrchů ze zámkové
dlažby v ulici ČSA.
V roce 2009 byla taktéž svépomocí provedena oprava chodníků v ulici Vrchlického a v ulici PKH, položením nových povrchů ze zámkové dlažby, dále byla
také svépomocí zahájena oprava chodníků v Osecké ulici položením úseku od náměstí Republiky ke
kinu. Současně s rekonstrukcí kanalizace je v celé
délce Osecké ulice prováděna dodavatelsky rekonstrukce chodníků po obou stranách ulice. Součástí
akce je i zřízení zpevněných ploch ze zámkové dlažby k umožnění parkování osobních vozidel. Termín
dokončení této akce je také do 30. 6. 2010.
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Oprám. Také tato akce byla financována prostřednictvím stejného zdroje. Aby se naši občané cítili
v Lomu dobře, zabýváme se i zlepšováním prostředí
v odpočinkových zónách. V roce 2009 započala ve
městě rozsáhlá výměna a obnova městské zeleně,
která začala osázením parčíku v ulici Litvínovská
okrasnými platany, a v letošním roce pokračuje
úpravou a prořezávkou stromů na městském hřbitově a obnovou smuteční vrby u pomníku umučených.
V letošním roce bude dále pokračovat postupnou
obnovou starých stromů původní lipové aleje na náměstí Republiky.

V Lomu se pořádají i zajímavé sportovní a kulturní
akce. Modernizovalo se i v této oblasti?
V roce 2009 byla realizovaná cyklotrasa Lom – Mariánské Radčice. Tato akce byla financována prostřednictvím Ministerstva financí ČR z prostředků na odstraňování starých ekologických škod vzniklých před
privatizací hnědouhelných těžebních společností,
tzv. 15 ekomiliard. V roce 2009 byla realizována
odpočinková a relaxační plocha podél vodní plochy

Na co byste chtěl zaměřit svoji pozornost v dalších
letech?
Naším cílem je zvelebování středu města a infrastruktury, vytvoření podmínek pro individuální výstavbu v již vytipovaných lokalitách, další pokračování v obnově městské zeleně a oddechových ploch,
zaměřené hlavně na městský lesopark, který bude
navazovat na lesopark vytvořený společností Severočeské doly a.s. Chomutov, jehož základem se stalo
symbolické vysazení pamětního dubu Ivana Dejmala. Tento projekt bude realizován z financí programu
„15 ekomiliard na zahlazení škod po dolování“. Tím
vznikne v jihovýchodní části města směrem na Osek
a Duchcov rozsáhlá oddechová plocha pro občany
s možností využití cyklostezek, sáňkařské dráhy
a odpočinkových míst. Samozřejmě se chceme zabývat i možnostmi pro sportovní a kulturní vyžití dětí
a mládeže – naše podpora bude i nadále směřovat
na zachování a další zvelebení areálu SK Viktoria
Lom, který již dnes nabízí řadu možností sportovního vyžití - fotbal, tenisové kurty.
(PI)

Foto: Městský úřad Lom

V poslední době je trendem zateplování a úspory
energií. V Lomu se nově staví, ale co starší objekty?
V roce 2009 byla provedena v souladu se získaným
povolením památkářů výměna stávajících netěsných
a poškozených oken za nová euro okna včetně vchodových dveří a výkladců prodejny drogerie v přízemí
objektu. V první polovině měsíce června 2010 bude
provedena výměna oken a vstupních dveří v objektu
domu Novostavby, kde se jedná o celkem 24 bytových jednotek a na měsíc červenec 2010 je plánována výměna stávajících netěsných a poškozených
oken za nová euro okna včetně vchodových dveří
a výkladců provozovny pronajaté České poště a.s.

Děkujeme za rozhovor.
Redakce AMB
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CO SE TOULÁ PO INTERNETU

Vulkány mohou ochladit planetu

Prachové částečky vázané na vodní páru zůstanou
ve velkých výškách i několik měsíců, ne-li po celý
zbytek roku. Budou odrážet sluneční záření a ochladí tak část severní polokoule. „Podle britské meteorologické služby se vzhledem k tomu, že erupce na
Islandu pokračují s neztenčenou měrou, mohou do
atmosféry postupně dostat až dva miliony tun sopečných plynů a prachu,“ řekla Aktuálně.cz Dagmar
Honsová z pražského Meteopressu.
A to je hodně. Podobné množství vulkanického prachu vyvolává v atmosféře teplotní změny, které jsou
již měřitelné.
Tambora, 1815
Když v roce 1815 začal chrlit lávu stratovulkán
Tambora na indonéském ostrově Sumbawa, ocitlo
se ve stratosféře na 160 milionů krychlových metrů
sopečných plynů. Prachové částečky bránily po řadu
měsíců náležitému ohřívání zeměkoule, globální
pokles teplot činil v celoročním průměru 0,5 stupně
Celsia. Následný rok vešel do historie tím, že léto
prakticky neexistovalo. Teploty v letních měsících
klesly v řádu několika stupňů, úroda neuzrála a dobytek hromadně hynul. Podle historiků zahynulo na
následný hladomor na 70 tisíc lidí. Ani tento scénář
letos samozřejmě nehrozí. Léto ale může být opět
deštivé a studené. Tak jako loni, kdy vulkanologové
spojovali zvýšený počet srážek s březnovou erupcí
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aljašského vulkánu Mount Redoubt. Faktem ale zůstává, že každý rok spojený s mohutným nárůstem
sopečné činnosti přinesl celoroční pokles teplot.
Bylo to tak v roce 1883, kdy v Indonésii explodovala
Krakatoa, stejně jako v roce 1991 při erupci vulkánu
Pinatubo na filipínském ostrově Luzon.
Stačí jedna pořádná erupce ročně...
S názorem, že by vulkány mohly přispět k ochlazení
planety v globálním měřítku, přišel loni v prosinci bývalý šéftechnolog společnosti Microsoft Nathan Myhrvold. Poukázal přitom právě na skutečnost, že po
erupci Pinatuba poklesla v následujícím roce globální teplota o 0,3 stupně Celsia. V diskusním pořadu
televizní stanice CNN ale nebyl z pochopitelných důvodů schopen říct, jak by sopky přiměl k tomu, aby
k nebi pravidelně chrlily kysličník siřičitý. Nemluvě
o tom, jak devastující vliv by sopečné plyny a vulkanický prach měly na životní prostředí. Při erupci
islandské sopky Laki se kysličníkem siřičitým, který
se v roce 1783 následně snesl na Británii, otrávilo
21 tisíc osob. Na Islandu se sopečnými plyny udusilo osmdesát procent ovcí a půlka skotu. To vedlo
k hladomoru, při němž zahynula čtvrtina islandské
populace. „Pokud bychom vynalezli systém, s jehož
pomocí bychom byli schopni dostat SO2 do stratosféry, dokázali bychom snížit dopad slunečního záření na zemi o jedno procento, aniž bychom to nějak
pocítili,“ řekl na otázku moderátora Fareeda Zakarii.
Podle Myhrvolda by stačilo vynést nad zeměkouli
na obřích balonech naplněných heliem „25 kilometrů dlouhou hadici“ a do té pak pumpovat kysličník
rychlostí 100 litrů za minutu. Vulkanologové názory
člověka, který pro Microsoft pracoval po třináct let,
titul PhD získal na Princetonské univerzitě, když mu
bylo třiadvacet a je držitelem deseti amerických patentů, raději nekomentují.
Zdroj: Radim Klekner, Aktuálně.cz

Foto: archiv AMB

Když v červnu 1783 vybuchl na Islandu vulkán
Laki, způsobil smrt tisíců lidí, kteří se otrávili sopečnými plyny či zemřeli na hladomor. Ale vyvolal
také nejchladnější zimu a léto za posledních pět
set let. V případě současné erupce vulkánu pod islandským ledovcem Eyjafjallajökull nic podobného
nehrozí. Počasí letošního léta ale mrak sopečného
prachu postupující nyní nad střední Evropu ovlivní
s velkou pravděpodobností. Pronikl až do stratosféry, a tedy do výšky nejméně 11 kilometrů.

VZDĚLÁVÁNÍ

E-learning ve školství Ústeckého kraje
Pasivní přístup části pedagogického sboru, neochota zapojovat do práce „novoty“ v podobě nezbytné
práce s informačními technologiemi a také nedostatečné technické vybavení trápí řadu škol v Ústeckém
kraji. Stejné potíže ale mají nejen velké městské, ale
i menší školy na vesnicích v odlehlých regionech,
které neprávem bývají mnohdy až na konci zájmu
sponzorů.
V řadě škol ale na druhou stranu nechybí výjimky
v podobě aktivních kantorů a ochotných ředitelů,
kteří umí využít nabízené šance, kterou jim nyní nově
dává projekt PROPOJENÁ ŠKOLA. „Víme, že o tyto
školy se všichni starají až naposled, jste pro ně takzvaně z ruky. Náš projekt poskytne nejen potřebnou
techniku, ale i metodiku, protože mít počítač nebo
interaktivní tabuli ještě neznamená, že máte vyhráno,“ uvedla Michaela Mudrochová, vedoucí projektu

ze společnosti ASISTA s.r.o, a dodala: „Je potřeba
umět si i učební pomůcky díky technologickým možnostem vytvořit, upravit a umět zapojit žáky.“ Ještě
předtím se ale školy vybaví počítačovou technikou
pro zřízení e-center, která budou ve škole přístupná především žákům. Všem školám bude na míru
vytvořen školní informační portál, kde budou mít
například i elektronickou žákovskou knížku a třídní
knihu. Nezbytnou součástí je vzdělávací modul pro
učitele a zvlášť i pro žáky. V publikačním systému
a v e-learningovém prostředí Moodle se nejprve naučí pracovat pedagogové. Školy pak celý LMS Moodle dostanou jako součást svého nového webu. I žáci
si vyzkouší e-learningové vzdělávání. Čeká na ně
kurz, který má dvě části: „Správce školního portálu“
a „Jak na úkoly on-line - Autotesty jako příprava na
písemku “. (PI)

www.propojena-skola.cz

Malotřídky vyřeší potíže – pomůže Propojená škola

TENTO PROJEKT
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČR.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Jedenáct různých kurzů už se uskutečnilo v projektu EDUCA, který je zaměřen na doplnění znalostí
a praktických dovedností pedagogů a řídicích pracovníků, zaměřených na zavádění ICT do běžné výuky, metodiku a pravidla e-learningu, na reaktivaci
znalostí z obsluhy PC, cizích jazyků a dovedností
s projektovými cykly a práci v týmu. Aktivity projektu jsou určeny cílovým skupinám ze všech typů škol
v Ústeckém kraji. „Plánuje se dalších čtyřiadvacet
on-line tutorovaných kurzů,“ zmínila Jarka Jiráčková, odborná asistentka vzdělávání o. s. Genesia,

které je realizátorem projektu. Pedagogové a školští pracovníci mají stále možnost se do některých
bezplatně hlásit, ať jsou z jakéhokoliv okresu Ústeckého kraje. Od června do konce roku se chystají
například tyto kurzy: Základy NJ nebo AJ, Projektové
cykly a administrace projektů, Využití ICT ve výuce
anglického jazyka, MS Office Word, Využití ICT ve výuce matematiky, Jak být úspěšným tutorem on-line
kurzu, MS Office Excel, Tvorba kurzů v autorském
nástroji ProAuthor a další. (PI)

www.educa.cz

Kurzy EDUCA absolvovaly desítky učitelů

TENTO PROJEKT
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČR.
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vybraní učitelé z Ústecka a Děčínska jsou první,
kdo zkouší nově vytvořené speciální e-learningové
kurzy v projektu OTEVŘENÁ ŠKOLA (realizátor ASISTA s.r.o.). Od začátku příštího školního roku se pak
dočkají také pedagogové z Mostecka, Chomutovska
a Teplicka a především – odstartují e-kurzy pro děti/
školáky. Budou dokonce soutěžit o notebook. Po absolvování jednotlivých kurzů by pedagogové měli být

nejen technicky zdatní a zatraktivnit výuku, ale být
připraveni na nadané a na druhé straně handicapované a nemocné žáky. Tedy na děti, které potřebují
určitým způsobem individuální péči. Do některých
kurzů je ještě možné se přihlásit. V projektu se aktuálně řeší problematika školních portálů, kterých se
bezplatně dočká 20 škol v Ústeckém kraji. (PI)

TENTO PROJEKT
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČR.

www.educa.cz

Série kurzů OTEVŘENÉ ŠKOLY pokračuje

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Kde peníze pomáhají
V tomto roce se rozjel unikátní systém financování protidrogové prevence.
U jeho zrodu stojí náměstkyně primátora Liberce Naďa Jozífková, starosta
Frýdlantu v Čechách Dan Ramzer a podpora vzešla i od radního Libereckého
kraje Pavla Petráčka.

Naďa Jozífková při podpisu smluv s poskytovateli protidrogových služeb

Jedinečnost spolufinancování protidrogové politiky
spočívá zejména v tom, že se na boji proti drogám
podílí většina měst a obcí kraje. Adresně, průhledně a solidárně. Takový krok nemá v ČR obdoby a je
hodný příkladu i u ostatních krajů. Někteří komunální politici strkají před bojem proti drogám hlavu
do písku, přitom drogově závislí žijí trvale na jejich
území a mají přímý, často neblahý vliv na bezpečnostní i zdravotní rizika spoluobčanů. Nejúčinnější
i nejlevnější je prevence, spolu s přiměřenou represí
pak minimalizují škody, které užívání drog přináší.
Všem městům a obcím Libereckého kraje, které se
do systému financování zapojují, patří poděkování
za odvahu prolamovat tabu i za ukázku osvíceného
přístupu v boji s nebezpečnými patologiemi.

Náměstkyně primátora
Naďa Jozífková

Společný postup tří radnic v protidrogové politice
Liberec, Frýdlant a Městský obvod Vratislavice nad
Nisou jsou prvními samosprávami, které se budou
podílet na financování protidrogové politiky. Svůj
záměr ve středu 17. února 2010 stvrdili podpisem
smlouvy zástupci uvedených samospráv s poskytovateli sociálních služeb, a to organizacemi Advaita
a Most k naději, které působí na Liberecku a Jablonecku.
Důvodem k novému financování protidrogové politiky je především velký finanční deficit ze strany státu
v oblasti poskytování sociálních služeb a ve druhém
případě snaha stabilizovat dosavadní úroveň a stav
certifikovaných poskytovatelů těchto služeb. Autorem nové myšlenky financování protidrogových služeb je frýdlantský starosta Dan Ramzer.
„Na Frýdlantsku je vysoká nezaměstnanost, a to
je krůček k tomu, aby někteří lidé v této beznaději
tíživou situaci řešili ‚sáhnutím‘ po droze,“ vysvětlil
Ramzer. Dodal, že doposud byla sféra financována
jen některými obcemi a v případě Libereckého kraje
s 215 obcemi šlo pouze o dvacet obcí, které na tyto
služby přispívaly.

Jednání zástupců měst
Libereckého kraje s poskytovateli sociálních služeb

30

„Nyní se na krytí nákladů spojených s protidrogovou
politikou mohly solidárně podílet všechny,“ doplnil.
Podle náměstkyně libereckého primátora Nadi Jozífkové, která je mimochodem garantem projektu za
Liberecko, byl dosavadní systém nespravedlivý, neboť služeb využívali i obyvatelé jiných obcí.
„Nový systém finančních toků ze strany samospráv
zajistí poskytovatelům certifikovaných protidrogových sociálních služeb stálý příjem, zlepší využití financí a přispěje k lepší komunikaci a vztahům mezi
obcemi a poskytovateli,“ uvedla Jozífková s tím,
že tyto organizace poskytující služby řadu let mají
odborníky, procházejí inspekcemi a jediné, co jim
chybí, jsou finanční prostředky. Navíc počty drogově
závislých rok od roku stoupají a dostupnost služeb
není dostatečná. Náměstkyně Naďa Jozífková rovněž zmínila, že mnohé obce si již uvědomily, že na
této protidrogové politice by se měly podílet, neboť
drogy jsou aktuální i v té nejzapadlejší vísce. To byl
také důvod, proč se například městský obvod Vratislavice nad Nisou rozhodl podílet finančně na protidrogové politice Libereckého kraje.
Vloni poskytly obce Libereckého kraje na krytí nákladů spojených s protidrogovou politikou 1,26 milionu korun a podle nové koncepce by to mělo být 3,7
milionu. Pro udržení stávající úrovně a sítě služeb
by bylo letos zapotřebí téměř 15 milionů korun. Liberecký kraj v letošním roce pro tuto činnost uvolní
3 miliony korun. Nová koncepce ohledně podílu jednotlivých obcí vychází z jednoduchého klíče. Obce
jsou ze zákonného rozdělení samospráv obce 1., 2.
a 3. stupně. Pro každou službu z oblasti protidrogové politiky je stanovena platba na obyvatele podle
této kategorie,kdy se typ služby násobí počtem obyvatel v obci.
Článek byl převzat z periodika Zpravodaj liberecké
radnice, březen 2010

AKTUÁLNÍ TÉMA

Solární panely pod dohledem koní
Z hlediska dopadu slunečního záření není Česká
republika zeměpisně optimálně položena. I přesto
se jedná o velmi vhodnou lokalitu k výstavbě slunečních elektráren. Za vše mluví čísla. Minimální
svítivost na území České republiky se pohybuje od
950 kWh/m2 a maximální svítivost se pohybuje
kolem 1.250 - 1.300 kWh/m2. Sluneční energie
má dvě výhody: je nevyčerpatelná a zajistí majitelům fotovoltaické elektrárny minimálně dvacetiletý příjem. I proto se z ní stává výhodný obchodní
artikl.
Jako efektivní, a navíc originální nápad lze považovat například záměr mosteckého hipodromu, který
chce díky solární energii přilepšit svému rozpočtu
a zároveň tak ukázat, jak atraktivně se dá ještě
stále doplňovat využitelnost areálu po bývalé výsyp-

Celé území Žiželického rozptylu bylo v rámci terénních úprav po likvidaci stavebních objektů upraveno
do roviny nepatrně ukloněné k jihu. V současnosti
je zatravněno a jeho středem vede neveřejná komunikace. „Ústecký kraj je připraven vyhlásit výběrové
řízení na nájemce výše uvedené plochy, který bude
zároveň investorem fotovoltaické elektrárny,“ doplnil
Jan Sixta.
Ústecký kraj má už zahájené územní řízení pro stavbu Fotovoltaická elektrárna Triangle. Výběrovým
kritériem budoucího výběrového řízení bude kvalita
předloženého projektu a nejvyšší celková výhodnost
pro kraj. Ústecký kraj předpokládá možnost pronájmu plochy Žiželického rozptylu na dobu 20 až 25
let.

ce. Fotovoltaická elektrárna má totiž vzniknout na
pozemcích Velebudické výsypky, přímo uprostřed
tréninkové dráhy pro koně. „Naše činnost a činnost
elektrárny se nebude omezovat,“ uvedl ředitel Hipodromu Most Miroslav Suchý. Pro umístění fotovoltaického zařízení se využijí volné středy tréninkových
drah v dostihovém areálu, které budou provozovateli pronajaty nejspíše na dvacet let. „Jde o prostor,
do kterého se nesmí vstupovat, je to tedy pro nás
nevyužitá plocha, vhodná pro záměry fotovoltaické
elektrárny,“ podotkl Miroslav Suchý. Ve hře je pozemek o rozloze třiceti hektarů.

Pro ty, kdo neví…

Mezi zájemci se objevili tři investoři, dokonce i z Prahy. Vítěz ale vzejde z výběrového řízení, pro které
nyní hipodrom připravuje zadávací pravidla.

Rok 2010 je pro fotovoltaiku v ČR bezpochyby přelomový. Vláda již schválila „sluneční“ novelu zákona
o OZE, podle které dostane regulátor právo radikálně snížit výkupní ceny elektřiny tam, kde je ziskovost
příliš velká. Pro investory nastal závod s časem. Společnosti ČEZ Distribuce a E.ON Distribuce nedávno
oznámily, že už nebudou připojovat do sítě další solární a větrné elektrárny a přestaly udělovat kladná
stanoviska k novým žádostem o jejich připojení. Zájem investorů o rychlé připojení obnovitelných zdrojů
překročil přepravní schopnosti distribuční soustavy
a začal tak ohrožovat bezpečný a spolehlivý provoz
soustavy. V praxi to znamená, že posuzování nových
žádostí firem o připojení fotovoltaických a větrných
elektráren je nyní pozastaveno, a to až do doby, než
budou stanovena nová pravidla pro zajištění stability distribuční sítě. To může trvat i několik měsíců.

Kraj posetý fotovoltaikou?

Sluneční elektrárna by měla vzniknout například i ve
známé průmyslové zóně Triangle na Žatecku. Takový
záměr se objevil na úřední desce krajského úřadu.
Sluneční elektrárna by měla vyrůst nad Žiželicemi
na jihozápadním okraji rozvojové zóny. „Ústecký kraj
je vlastníkem strategické průmyslové zóny Triangle,
která je vybudována na plochách bývalého vojenského letiště Žatec. Její součástí je i samostatná dílčí oddělená plocha, takzvaný Žiželický rozptyl, který
je o celkové výměře 22 hektarů,“ přiblížil Jan Sixta,
vedoucí odboru podpory průmyslu a podnikání krajského úřadu.

Fotovoltaická elektrárna je soubor komponent, který
přeměňuje solární energii na energii energickou. Je
to tedy „solární elektrárna“, která k výše zmíněnému procesu využívá solární panely, střídače, čítače
a další technické komponenty. Fotovoltaiku lze postavit na rodinných domech, chalupách, hospodářských a komerčních objektech. Elektrárny s vyšším
výkonem jsou často stavěny na pozemcích (polích,
loukách), ale v takovém případě je již potřeba vyřídit
stavební povolení.

Text a foto: Lucie Bartoš
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Duchcov - město Casanovy

Duchcov, město s devíti tisíci obyvateli, je posazeno do příjemné krajiny mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor v nadmořské výšce
217 m, 8 km severozápadně od Teplic.
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Historie města Duchcova se odvíjí od roku 1207 a je
spojována s trhovou vsí Hrabišín, na jejímž místě
dnes zřejmě stojí. První písemné zmínky o Duchcově pocházejí z kopiáře oseckého kláštera Codex
damascus a vztahují se k roku 1240. Ve 14. století byl Duchcov poddanským městem, obehnaným
hradbami s trojicí bran. Ve městě se nacházel pův.
románský kostelík sv. Jiří a klášter dominikánek,
který v roce 1380 za morové epidemie připomíná
rukopis duchcovského nekrologia. Od roku 1389 se
v Duchcově vedla první městská kniha. Na přelomu
15. a 16. století se Duchcov stává sídelním městem
majitelů panství Kaplířů ze Sulevic, v 16. století do
Duchcova přicházejí Lobkovicové. Údajně sňatkem
vdovy po posledním Lobkovicovi z duchcovské větve
přechází město do majetku rodu Valdštejnů. Z nich
si mimořádnou pozornost zaslouží Jan Bedřich, pozdější pražský arcibiskup a barokní intelektuál, který
opatřil město Duchcov řadou privilegií a pěstoval
styky s duchovní elitou tehdejší Evropy. Ve městě
tehdy působí nejméně osm řemeslných cechů, jsou
zde dvě zbožná bratrstva a sdružení střelců. Příjmení duchcovských měšťanů ukazují, že Duchcov
má v této době převážně německý charakter. Roku
1763 je v blízkosti města otevřen první uhelný důl.
V létě 1785 přichází na duchcovský zámek osvícenAMB květen 2010

ský vzdělanec Giacomo Casanova, který zde tráví
poslední roky života a svou tvorbou se zapisuje do
evropských literárních dějin. V polovině 19. století do
města vstupuje industrializace, na předměstí vzniká
cukrovar baronské rodiny Coudenhove, ve městě
Eichlerova porcelánka, po prusko-rakouské válce do
města postoupila železnice, která umožnila rychlý
rozvoj těžby uhlí. Duchcov, který má v této době stále ještě takřka ryze německý ráz, se začíná pomalu
počešťovat, především přílivem pracovních sil z vnitrozemí. Tato tendence má vzestupný ráz a vytváří
z města jedno z nejvýznamnějších center českého
života v Podkrušnohoří. V druhé polovině 20. století
mělo být město z velké části zbouráno a uhelné zásoby, nacházející se v jeho těsné blízkosti a pod ním,
vytěženy. Nestalo se tak, město zůstalo zachováno
a s ním i cenné historické pamětihodnosti. Střed
města byl prohlášen za městskou památkovou zónu
a postupně se regeneruje.

Současnost

Dnes je Duchcov kulturním a společenským centrem
západní části teplického regionu. Svým návštěvníkům nabízí množství poutavých přírodních, historických, kulturních i technických zajímavostí. Sídlí zde
gymnázium, průmyslová škola, odborné učiliště i základní umělecká škola. Porcelánová manufaktura
Royal Dux Bohemia, která je po Míšni nejvýznamnější výrobou figurálního porcelánu v Evropě, oslavila
v roce 2008 již 155 let svého trvání.

MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE

Dále město nabízí bohaté sportovní vyžití. Můžete si
zde zahrát tenis, navštívit posilovnu nebo squash,
zahrát si kuželky nebo si zajít do sauny. Dále se můžete osvěžit na koupališti s minerální vodou, čerpanou z puklin teplického porfyru, zajezdit si na kole
nebo se jen tak projít okolím. V nedalekých Krušných horách najdou milovníci pohybu poměrně rozsáhlé, udržované turistické a cykloturistické trasy,
sjezdovky i běžecké trasy. Pro odpočinek a relaxaci
je možno projít si turisticko-cyklistickou pěší stezku
města, jejíž součástí je unikátní Jilmová alej. Čítá 70
jilmů a jednotlivé stromy, ve stáří 120 až 150 let,
dosahují výšky deseti až dvaceti metrů. Před vstupem do zámecké zahrady začíná naučná stezka
„Po stopách historie a Giacoma Casanovy“. Stezka
nese samozřejmě jméno nejproslulejší historické
osobnosti, svázané s městem. Provede vás nejen
zámeckou zahradou a místy, která mohl vidět italský
svůdník a literát, ale i zajímavými místy současného
Duchcova. Ojedinělý pohled na Duchcov a jeho okolí
návštěvníkům nabízí věž secesního evangelického
kostela, která je v turistické sezoně provozována informačním centrem.
Ve městě poskytuje služby dostatek vyhovujících
ubytovacích a stravovacích zařízení včetně malebných penzionů. Parkovací plocha pro případ individuální dopravy je situována i na historickém náměstí, k návštěvě města je možné využití i běžných
železničních či autobusových spojů.
Další zajímavosti včetně aktuálních informací o městě, dění v něm a v jeho okolí obdržíte v Městském
informačním centru v Duchcově, které sídlí v barokním, památkově chráněném objektu městského
muzea nedaleko historického náměstí. Je vedeno
jako oficiální informační centrum a jeho provoz je
celoroční. Kromě pravidelných výstav nabízí množství propagačních materiálů a publikací o Duchcově,
upomínkových předmětů a dalších.
Do malebného prostředí Duchcova je zasazena řada
kulturních a historických akcí. Své služby nabízí i duchcovské kino Lípa či kulturní centrum, ve kterých
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se pravidelně uskutečňují kulturní pořady pro nejširší veřejnost.
Celoměstské Casanovské slavnosti s déle než desetiletou tradicí se stávají cílem cesty tuzemských
i zahraničních turistů. Pořádají se každoročně na
počátku června a je to jedna z největších kulturních
akcí města s bohatým doprovodným programem pro
dospělé i děti.
Mistrovství ČR lodních modelářů zajišťuje Klub lodních modelářů na rybníku Barbora, střídá se s mezinárodními závody, jako byl například „Royal Cup
2007“.
Lehkoatletický Běh duchcovským viaduktem se
v Duchcově pořádá každoročně, déle než polovinu
století, v podobě republikového závodu, pořádaného k uctění památky dělníků padlých při demonstraci dne 4. února 1931.
V době adventní se Duchcov převtěluje do neopakovatelné vánoční atmosféry. Tradičně je ozdoben
a vztyčen strom na náměstí Republiky, z kostela
znějí koledy a celé město je vyzdobeno vánočními
motivy. Na Nový rok město pořádá velkolepý ohňostroj, který je vidět do širokého okolí a celý Duchcov
se rozzáří – je to vskutku úchvatná podívaná.

Navštivte Casanovské
slavnosti.
Každoročně se v překrásné zeleni zámecké zahrady
konají tradiční celoměstské Casanovské slavnosti
u příležitosti úmrtí G. Casanovy na zámku v Duchcově.
V letošním roce si ve dnech 11. a 12. 6. 2010 připomeneme již 212. výročí úmrtí tohoto světoběžníka.
Dva dny ožije město bohatou nabídkou hudebních
a kulturních pořadů. Slavnostní zahájení začíná
v pátek 11. 6. 2010 v 18. hod. příjezdem G. Casanovy na zámek a program pokračuje až do pozdních
večerních hodin následujícího dne. Spolu se samotným Casanovou, který celým programem provází, si
můžete poslechnout takové hudebníky, jakými jsou
Karel Gott, Václav Hudeček a nebo Monkey Business
či Anna K. a další.
Bližší informace o programu a jiných zajímavostech
města a okolí:
Městské informační centrum
Masarykova ul. 71/ 7
419 01 Duchcov
tel./ fax +420 417 835 456
e-mail: info.duchcov@tiscali.cz
www.duchcov.cz

Text a foto: Městský úřad Duchcov

Bohatou historii Duchcova dokládá velké množství
památek, jako klasicistní zámek se zámeckou zahradou a pavilonem pro Reinerovu fresku, kaple
sv. Barbory s pamětní deskou G. Casanovy, objekt
gymnázia, bývalý evangelický kostel a další. Střed
města byl po zásluze prohlášen městskou památkovou zónou. Nejvýznačnější postavou duchcovských
dějin je Giacomo Casanova, který jako valdštejnský
knihovník na zámku v Duchcově v roce 1798 zemřel. K návštěvě vás zve i Muzeum města Duchcova
se svou badatelnou a spisy o G. Casanovovi a expozicí Historie města Duchcova.

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Řešení? Sociální automobil!
Klientům Městského ústavu sociálních služeb Chomutov
je od 3 do 100 let. Od roku 1993 je cílem této organizace
poskytovat a zabezpečovat sociální, výchovné, poradenské
a zdravotní služby potřebným skupinám obyvatel jako uživatelům sociálních služeb. Jak se dopravit k lékaři, na výlety,
za kulturou, vzděláváním, nákupy nebo k vyřizování osobních záležitostí na úřadech? Ideálním způsobem je automobil, ale kde sehnat finanční prostředky na nový, když ten
starý již dosluhuje? Řešení má název – Sociální automobil!

služeb v Chomutově. Slavnostnímu předání klíčů
od vozidla, potištěného reklamními samolepkami,
které jsou jedinou viditelnou „odměnou“ zúčastněným komerčním společnostem za ochotu pomáhat
tam, kde selhávají přirozené finanční mechanismy,
předcházely krátké projevy primátorky města Chomutova Ivany Řápkové, „duchovního otce“ projektu
Jaromíra Poura, ředitelky Městského ústavu sociálních služeb Chomutov Aleny Tölgové a pomyslného
zástupce všech zúčastněných partnerských společností, pana Rudolfa Kozáka ze Severočeských dolů
Chomutov.

Co to je Sociální automobil?
Zdánlivě jednoduchá věc. Každý z nás má určité sociální cítění a je dobře, že jej v dnešní ekonomicky
nelehké době mají i některé společnosti, resp. jejich
majitelé. Obcházet je a přesvědčit o tom, že se jedná o věc prospěšnou, začal před časem Ing. Jaromír
Pour. Některé z oslovených společností přispěly do
pokladny tohoto projektu finanční částkou, ze které byl pořízen osobní užitkový automobil, sloužící
dnes v Dětském domově v Hoře Svaté Kateřiny a od
letošního března i Městskému ústavu sociálních

Městský ústav sociálních služeb Chomutov neprovozuje jen ubytování, stravování a další péči pro sociálně potřebné spoluobčany. Poskytuje ambulantní
a rehabilitační služby pro zdravotně postižené, pečovatelské služby pro seniory, sociální poradenství,
péči o děti do 3 let či děti handicapované. Zajišťuje
volnočasové aktivity uživatelům svých služeb, přístup ke vzdělávacím kvalifikačním kurzům i k absolvování Univerzity třetího věku. K vybavení domovů
pro seniory například patří tělocvična, rehabilitační
zařízení, pedikúra, kadeřnictví, knihovna, herny,
kavárna, zahrada s venkovním posezením, ale i přístup k internetu nebo do kaple….
Právě k zajištění dopravy je nezbytné použití vhodně
vybraných dopravních prostředků, jako jsou právě
osobní automobily. Proto je dar nového Renaultu
Kangoo činem nejen lidským, ale také velice potřebným a praktickým. Na rozdíl od některých humanitárních a sociálních projektů dnešní doby se jedná
o záležitost velice transparentní a pro jejího realizátora minimálně ziskovou.
Připočteme-li k tomu, že se nejedná o sbírání osobních ani stranických „volebních bodů“, je nasnadě
skutečnost, že výsledkem tohoto snažení je pouze
dobrý pocit lidí, kteří vnímají pojmy nezištnost, pomoc potřebným nebo humanita tak, jak vnímány být
mají. Lhostejnosti a příkladů zneužívání společných
financí, které by mohly být použity právě pro pomoc
sociálně a zdravotně postiženým spoluobčanům, je
okolo nás stále dost…
Pomozte příště i vy!
Text a foto: archiv AMB
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