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Vážení čtenáři, milé 
čtenářky, ctění part-
neři, přátelé AMB!

Rád bych vám poděko-
val za vaše dopisové, 
emailové i SMS reak-
ce na obsah časopisu. 
Doba, ve které žijeme, 
je přesycená kritikou, 
útoky a nespokojenos-
tí. O to víc člověka po-
těší, když slyší uznání 
či pochvalu. Tu chceme 
také rozdávat, nikoli je-
nom přijímat. 

Nedávno mi kolegové z redakční rady – poněkud sarkas-
ticky - připomněli, že o společenských problémech se 
píše jednodušeji než o pozitivních věcech. A měli pravdu. 
Snažíme se sice o vyvážené pohledy, které refl ektují pří-
běh a ten popisují, dbajíce na pozitivní publicistiku. Ob-
čas však dušičku redaktorskou donutí, zejména dění na 
naší politické scéně, nějak vyjádřit svůj názor, protest, ne-
souhlas.  A tak napíše emočně podbarvený článek, který 
chce reagovat na nešvary společnosti. Přesto, nebo právě 
proto, hlavními tématy budou sociální, historická, spole-
čenská, komunální, praktická témata s cílem představit 
čtenářovi neotřelé pohledy, názory, rady a tipy.

Letní vydání AMB vám představí pestrobarevnou mozaiku 
informací. Přinášíme mimo jiné nově „Poetickou rubriku“. 
Jak se to povedlo, posuďte prosím sami. 

Zapuďme v nadcházejícím rozmarném létě – vládní bla-
máže, zdražování, HDP a DPH, světové i osobní nejistoty 
a bankroty, které nás globálně obklopují. A silou lidské 
vůle - nastavme tvář i duši ke slunci. Moudrý člověk ve 
středomoří - kdysi na mých dobrodružných cestách řekl: 
„Člověk se má tak, jak se cítí!“ a jeden můj blízký přítel 
z Prahy na otázku, jak se mu daří, odpovídá s úsměvem: 
„Jak si zasloužím!“. 

Přijměte s výše uvedeným pokorné poznání ty nejdůleži-
tější věci se stejně odehrávají v nás samotných a v našich 
blízkých…

Ciťte se co nejlépe, ať se máte dobře.

Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB

Starosti starosty
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Teplo, komfort a… peníze
Ledvice. Město založené před více než 800 lety. 
Od nepaměti živila jeho obyvatele těžba uhlí, ale 
také i výroba porcelánu a zemědělství. V současné 
době jsou nejbližšími sousedy Elektrárna Ledvice 
a Lom Bílina, provozovaný Severočeskými doly 
Chomutov. Jsou pro obyvatele Ledvic největšími 
zaměstnavateli a partnery, kteří se snaží minima-
lizovat vliv doprovodných těžebních a provozních 
jevů jak povrchových dolů, tak i důsledky výstavby 
nového bloku moderní gigantické tepelné elek-
trárny, kterou zde staví Skupina ČEZ. Pro omezení 
hluku a prašnosti byla v srpnu roku 2009 ofi ciálně 
odstartována realizace projektu ochranných eko-
logických opatření, který počítá s výstavbou např. 
protipohledové stěny, ochranného valu na západní 
straně města vysokého neuvěřitelných 60 metrů, 
nové komunikace Ledvice – Duchcov a vlakové 
tratě, včetně přeložky a úpravy břehů Ledvického 
potoka a výsadbu nové zeleně.

Nejnovějším projektem, který má Ledvicím pomoci 
v oblasti ekologického a zároveň fi nančně zajímavé-
ho způsobu vytápění, je teplofi kace města. O tom, co 
to znamená pro další život v Ledvicích, jsem hovořil 
se starostkou města, paní Zdeňkou Fritscherovou.

Jak se žije v Ledvicích? Na jedné straně elektrár-
na, na druhé doly…?
Víte, dřív to nikdo neřešil a všichni brali naše souse-
dy jako zaměstnavatele a zdroj obživy. Dnes lidem 
vadí hluk a prach způsobený dopravou i jejich provo-
zem. Stali jsme se partnery projektu STOP PRACH, 
který se snaží zmírnit dopady průmyslu na život oby-
vatel v okolních městech a obcích. Právě díky spo-
lupráci s Elektrárnou Ledvice a Severočeskými doly 
se řeší věci, nad kterými se dřív jen mávlo rukou…

Co vás bolí nejvíce?
Asi nejhorší je prach, vznikající překládkou uhlí 
a mourů v těsném sousedství města a celkově 
i prach v ulicích. V současné době se řeší čiště-
ním místa nakládky, váhy a přilehlých komunikací, 
v budoucnosti se plánuje přemístění nakládky na 
jiné místo a její nové technologické řešení, které 
problém vyřeší. S úklidem ulic nám pomáhají čisticí 
vozy Severočeských dolů, realizují se další opatření, 
která mají množství prachu trvale snižovat.

Prach ale vzniká také nedokonalým spalováním pev-
ných paliv v lokálních topeništích rodinných domů.

Jaké způsoby vytápění používají obyvatelé Ledvic?
Nejčastější je uhlí, další možností je elektrické vytá-
pění. To první je levné, ale neekologické, to druhé 
ekologické, ale drahé…

Tak jak z toho ven?
Už před časem jsme začali využívat systémů čerpa-
del voda-vzduch s kombinací ohřevu vody v nádržích 
solární energií. Tyto systémy však problém komplex-
ního topení v Ledvicích neřeší. Dříve jsme zkoumali 
možnost napojení na dálkový rozvod tepla z místní 
elektrárny, ale nějak to nedopadlo.

O čem je nynější projekt dálkového vytápění?
Projekt tzv. Teplofi kace města Ledvice znamená na-
pojení města na rozvod tepla produkovaného Elek-
trárnou Ledvice. Každá budova a rodinný dům může 
mít vlastní přípojku a kotel - výměníkovou stanici. 
Ta je navržena podle velikosti domu a potřeb jeho 
obyvatel.
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Kolik majitelé domů za tento luxus zaplatí?
V dnešní době, kdy je slovo ekologie skloňováno ve 
všech pádech, zůstává ale hlavní prioritou obyvatel 
cena, kterou za teplo zaplatí. U starších lidí nebo 
sociálně slabších rodin, využívajících kotlů na pevná 
paliva, opravdu komfort topení alternativními, ale 
dražšími palivy v domě bez prachu, skládaní uhlí, 
přikládání a vybírání popela logicky a prostě nepro-
sadíte.

Jaký je rozdíl mezi vytápěním např. malého domku, 
srovnáme-li dálkový rozvod s vytápěním na uhlí?
Malý dům asi o ploše cca 60m2 je-li vytápěn uhlím, 
za topnou sezonu spotřebuje asi 60q uhlí, za kte-
ré majitel zaplatí zhruba 12 000 Kč. Při teplofi kaci 
zaplatí cca 18 000 Kč. Využívá- li k topení a ohřevu 
vody elektrickou energii, zaplatí mnohem více. Je to 
tedy sice o komfortu, ale ještě více o těch penězích…

Jak příprava a získávání obyvatel na připojení 
na dražší, ale ekologický a komfortní způsob 
probíhá?
Pro připojení městských budov k tomuto systému 
jsme se rozhodli po diskuzi v zastupitelstvu. Smlouvy 
jsou uzavírány se společností ČEZ Teplárenská, a.s. 
individuálně s každým vlastníkem domu. Zástupce 
uvedené společnosti pan Birkuš každého majitele 
v případě jeho zájmu navštívil, poradil, spočítal spo-
třebu a navrhnul konkrétní druh výměníkové stani-
ce. Potom již bylo rozhodnutí na každém občanovi.

Kolik lidí projevilo zájem o nový druh vytápění?
V Ledvicích je 110 městských bytů a stejný počet 
rodinných domů. O připojení k dálkovému topení 
do dnešního dne podepsalo smlouvu 65 zájemců, 

ostatní se rozhodují nebo nemají zájem. Podmínkou 
pro samotnou realizaci projektu a zažádání o dota-
ce bylo dosažení objemu 8 000 GJ, což se podařilo 
splnit.

Co předcházelo podepsání smluv?
Kromě výše uvedeného osobního individuálního jed-
nání i úprava návrhu smlouvy. Najali jsme si práv-
níka i odborného konzultanta. Na jejich doporučení 
i na základě samotných občanů byla smlouva upra-
vena dle našich požadavků, hlavně v oblasti sankcí. 
Musím říci, že nám ČEZ Teplárenská, a.s. vyšla ve 
všem vstříc.

Jaký je harmonogram prací a kdy bude celý sys-
tém spuštěn?
Od roku 2011 probíhá mapování zájmu a realizace 
smluv, což je důležité i směrem k žádosti o dotace 
na fi nancování projektu. Zároveň se řeší technická 
stránky věci, kudy přesně rozvod povede, stavební 
povolení. V roce 2012 by měly navazovat výkopové 
práce a projekt by měl být dokončen cca v září roku 
2013.

Zmínila jste dotace. Kolik bude projekt stát a z ja-
kých prostředků budou peníze čerpány?
Celkově se jedná o objem více než 30 milionů korun, 
o které se podělily společnosti Skupiny ČEZ – ČEZ 
Teplárenská, a.s., Severočeské doly a.s. a Elektrár-
na Ledvice a zbytek je fi nancován z prostředků Ope-
račního programu Životní prostředí.

Za rozhovor poděkoval František Dočekal
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Bohaté kulturní léto v Mostě

Prázdninové měsíce ozvláštní kulturní akce, které 
vzhledem k zájmu umělců i veřejnosti už vytvoři-
ly základ nové tradice. Domorodci a návštěvníci 
Mostu tak mohou i letos sledovat „v přímém pře-
nosu“ zrod výtvarných děl, která později ozdobí 
vybraná zákoutí města. Zkrátka nepřijdou ani ten-
tokrát milovníci folku. Poslední červencový den si 
jistě vychutnají koncerty známých a oblíbených 
zpěváků a kapel tohoto žánru. Program festivalu 
nabízí i další umělecké zážitky, chybět nebude po-
chopitelně ani občerstvení či atrakce pro děti.

Sochařské sympozium: 18. – 31. 7. 2011 v areálu 
kostela Nanebevzetí Panny Marie

S dláty a kladívky se letos opět sejdou výtvarníci 
u přesunutého mosteckého kostela. Jejich díla, kte-
rá budou tvořit z pískovce, poté oživí městské části 
Souš, Vtelno nebo Čepirohy.  Sochařské sympozium 
se v Mostě konalo už v předchozích třech letech 
a setkalo se s velkým zájmem nejen samotných 
umělců, ale především veřejnosti, která měla mož-

nost sledovat, jak vznikají umělecká díla přímo pod 
rukama jejich tvůrců. S výsledky jejich práce se po-
tom setkáváme hned na několika místech ve městě. 

Folkový Most: 31. 7. 2011 v areálu kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v Mostě

Folkový Most patří už neodmyslitelně k mosteckému 
kulturnímu létu a je završením sochařského sympo-
zia. Diváci se mohou těšit na ukázky irských tanců, 
romskou kapelu Imperio, Irenu Budweiserovou nebo 
zpěváka Xindla X. 

V průběhu folkového festivalu se budou moci ná-
vštěvníci zapojit do ankety o nejhezčí sochu letošní-
ho sochařského sympozia, kterou přímo před zraky 
veřejnosti vytvoří během července známí umělci. Vy-
hodnocení ankety proběhne na místě. Odpolednem 
a večerem provede diváky Pepa Štross. Na místě 
bude zajištěn stánkový prodej a občerstvení. Pro 
děti jsou připraveny zdarma dvě trampolíny a ská-
kací hrad. 

MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE
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FOLKOVÝ MOST 2010
31. 7. 2011 areál kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě

Program:
13:30  slavnostní zahájení
13:35   Poutníci
14:30  Gall – tir (ukázky irských tanců)
15:00  Pavel Petran a kapela
16:00  Imperio – romská kapela
17:00  Mako!mako
18:00  Gall – tir
18:30  Irena Budweiserová a Fade In
20:00  Xindl X

Moderátor: Pepa Štross

Stánkový prodej, občerstvení. Pro děti jsou připrave-
ny dvě trampolíny a skákací hrad, provoz je zdarma.

Malířské sympozium: 10. – 17. 8. 2011 na Bene-
diktu

Profesionální umělci, studenti a veřejnost se setkají 
ve dnech 10. až 17. srpna v rekreačním areálu Be-
nedikt. Dohromady je svede malířské sympozium. 
To vyvrcholí 17. srpna výstavou obrazů a následnou 
aukcí děl zúčastněných výtvarníků. 

Mostem po stopách slavného alchymisty Edwarda 
Kelleyho

Novinku pro turisty chystají nyní v Mostě. Bude jí tu-
ristická trasa Po stopách magistra Edwarda Kelley-
ho, kterou ve spolupráci s Klubem českých turistů 
připravilo Centrum rozvoje turismu Mostecka. Nový 
městský okruh pojmenovaný po slavném alchymis-
tovi, vězněném na místním hradě Hněvíně, povede 
městskou částí Zahražany. Výchozím bodem je prá-
vě hrad Hněvín, trasa pokračuje po vrstevnici stejno-
jmenného kopce, několika ulicemi (viz mapka) zpět 
na hrad Hněvín. Okruh dlouhý čtyři kilometry bude 
označen místní turistickou značkou v bílo-modré 
barvě.

Stezka by měla místním i turistům představit část 
Zahražany jako lokalitu s mnoha historickými pa-
mátkami a zajímavostmi, které se vážou ke starému 
Mostu. Je to navíc čtvrť, kterou se v dávných dobách 
mohl procházet sám magistr Kelley. 

Podél trasy budou umístěny dvě hlavní a tři doplň-
kové informační tabule. Podrobnější informace při-
nese zájemcům tištěný leták, který dostanou v infor-
mační kanceláři, na hradě nebo v oblastním muzeu. 
                 (PI)

MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE

7



8 AMB květen  2011

AKTUÁLNÍ TÉMA

Co je důležitější než růst HDP díl 2.

MUDr. Jan Hnízdil, narozen 1958; studium medicí-
ny na Karlově univerzitě ukončil v roce 1984. Asi-
stent na Katedře tělovýchovného lékařství Fakul-
ty tělovýchovy a sportu UK, v letech 1994–2004 
vedoucí lékař rehabilitačního oddělení Fakultní 
polikliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
a externí pedagog III. lékařské fakulty UK pro pro-
blematiku dopingu a sportovní zátěže. V současné 
době pracuje v Centru komplexní péče v Dobři-
chovicích u Prahy. Autor několika odborných knih, 
publicista.

O reklamě na léky jste se vyjádřil, že je to historic-
ky největší chemický pokus na lidech. Není tohle 
šíření poplašné zprávy? 
Pochopil jste to správně. Opravdu biji na poplach. 
Odstrašujícím příkladem je cholesterol. Určitě jste 
slyšel, že: „Cholesterol je po rakovině největší nepří-
tel lidstva.“ Určitě víte, že: „Zvýšená hladina chole-
sterolu představuje jeden z nejrizikovějších faktorů 
aterosklerózy a jejích komplikací: například srdeční-
ho infarktu, cévní mozkové příhody nebo nedokrev-
nosti dolních končetin.“ Tak na nic nečekejte a po-
spíchejte k doktorovi. Běda, jestli vám v krvi najde 
víc než 5,5 mmol/l. To už jste marod. Máte nemoc – 
hypercholesterolémii. Vůbec nevadí, že jste se do té 
doby cítil dobře. V historicky krátkém čase se medi-
cínské propagandě podařilo vyvolat davovou paniku. 
Nastala éra posedlosti měření jeho hladiny. Fibráty 
a statiny se staly nejprodávanějšími léky v dějinách. 
V roce 2006 vynesly světovým výrobcům 27,8 mili-
ard dolarů. Skvěle se jim daří také u nás. Užívá je už 
skoro milion Čechů a v žebříčku nejužívanějších léků 
suverénně vedou. Teď nastává vystřízlivění. „Snižo-
vání cholesterolu zdravým lidem k ničemu nevede. 
Jen k potížím. Moc velký ale není jejich přínos ani 
pro pacienty, kteří srdeční příhodu už mají za sebou. 
Mnohem lepším lékem pro ně je pravidelný pohyb,“ 
tvrdí profesor Rodney A. Hayward z Michiganu. A ne-
jen on. To by ale obchodníci s nemocemi přišli zkrát-
ka. Vypadá to, že jsme jim skočili na pěkně mastný 

cholesterolový „špek“. Víc než na cholesterol dnes 
lidé stůňou na léky proti němu.

Vím o vás, že se zabýváte problematikou psycho-
somatické rehabilitace a léčbou bolesti. Co si pod 
tímhle medicínským termínem má laik představit?
Psychosomatické medicíně se také říká medicína 
příběhů. Jestliže ke mně přijde pacient, seznámím 
se nejdřív s příběhem jeho nemoci – kdy a jak za-
čala, jaká prodělal vyšetření, jak se léčil a s jakým 
výsledkem, podrobně jej prohlédnu – a sestavím 
jeho chorobopis. Současně se ale zajímám o to, jaká 
v uplynulých letech prodělal těžká životní období – 
sestavím jeho životopis. Když pak porovnám choro-
bopis se životopisem, zjistím, že bolesti hlavy a vy-
soký tlak se datují od doby, kdy se soudí o majetek 
s bývalou manželkou… infarkt ho postihl, když přišel 
o místo vysokého manažera… pálení žáhy ho zlobí 
od chvíle, kdy syn začal brát drogy. Nemoc se stala 
ztělesněním jeho životní situace. Nejlépe o tom vy-
povídají lidová přísloví: „Má toho plnou hlavu… Zlo-
milo mu to srdce… Leze mu to krkem“.

A při této terapii se bez pomoci chemie obejdete?
Velkou většinu zdravotních obtíží je pacient schopen 
zvládnout vlastními silami. Jenom potřebuje poradit 
jak. Právě v tom vidím úlohu lékaře – být průvodcem 
pacienta těžkým životním obdobím. Léky i moderní 
vyšetřovací techniku používám velmi úsporně, ale 
využívám. Nejdůležitější je pochopit, jakou informaci 
nemoc přináší, kde dělá pacient ve svém životě chy-
bu a jak má změnit svoje chování, aby se uzdravil. 
Tím nejúčinnějším lékem totiž jsou samoúzdravné 
schopnosti. Ty je potřeba povzbudit. Pokud ale síly 
pacienta na zvládnutí nemoci nestačí, předepíšu mu 
léky. Ovšem s vědomím, že jeho problémy dlouhodo-
bě neřeší. Pomohou mu ale, aby se odrazil ode dna 
a našel síly k potřebné změně.

Ve všech sdělovacích prostředcích se bez ustání 
proti něčemu bojuje – dokonce už i proti stárnutí. 
Kdyby žil můj otec sedlák, řekl by nejspíš: Vždyť je 
to proti přírodě! Sdílel byste jeho názor?
Odmalička se vzděláváme, školíme, připravujeme 
se na to, co budeme dělat, jak budeme úspěšní 
v profesi, ale vůbec nejsme uchystaní ani z rodiny 
ani ze školy, že budeme stárnout, že budeme umí-
rat. Pro mnoho lidí je proto normální proces stárnutí 
obrovským stresem. Společnost od nich neustále 
žádá výkon, zastávají manažerské funkce, neznají 
odpočinek a tělo jim najednou začne hlásit, že už to 
nejde. Nechtějí ubývání sil rozumět a pomoc čekají 
od medicíny. Farmaceutický průmysl to vycítil a začal 
okamžitě využívat poptávku po věčném mládí. Vzni-
kl vědecký obor anti-aging medicína, medicína proti 
stárnutí. Tedy ne lidem pomoci vyrovnat se s něčím, 
co je naprosto přirozené, ale vnutit jim prášky, udě-
lat ze stárnutí nemoc. V medicíně se tomu říká me-
dializace – vytváření chorob z problémů každoden-
ního života. Moje babička by řekla: „Lidská blbost je 
nekonečná, vždyť přece proti věku není léku.“

Jak na vás působí neustálé omílání údajů, kolik 
lidí v produktivním věku musí živit nemocné a se-
niory, a skutečnost, že ministři sociálních věcí 
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a zdravotnictví proti tomu důrazně neprotestují? 
To je jeden z největších paradoxů moderní medicíny 
a společnosti vůbec. Na jedné straně dokáže staré 
lidi prostřednictvím špičkové techniky a léků udr-
žet při životě v situacích, které nejsou k životu. Na 
druhé straně se tímto počet seniorů odkázaných na 
léky a techniku rychle zvyšuje. Délka jejich života se 
sice prodlouží, ale jeho kvalita tomu často neodpo-
vídá. Dožívají v zoufalých situacích, opuštění nebo 
v domovech důchodců a léčebnách pro dlouhodo-
bě nemocné. Seniorů je hodně a společnost na to 
není uchystaná. To určitě neznamená, že by se seni-
orům neměla poskytovat kvalitní medicínská péče. 
Stejně tak důležitá je ale podpora psychická, soci-
ální, komunitní a hospicová. To téma je příliš vážné 
a mediálně málo atraktivní. Politici se mu vyhýbají 
velkým obloukem. Mnohem snáz se „zviditelní“ v hr-
dinském boji o regulační poplatky.

Nikoli mimochodem – v září letošního roku jste na-
psal otevřený dopis ministru Hegerovi s návrhem 
protikorupčních opatření ve zdravotnictví. Odpově-
děl vám, a jestli ano, co?
Ještě jednou regulační poplatky. Všimněte si, kolik 
let se o ně politici hádají. Přitom jde o směšnou část-
ku třiceti korun. V úhrnu pár stovek miliónů. Podle 
střízlivého odhadu Transparency International ČR 
nás korupce ve zdravotnictví přijde ročně na dvacet 
miliard. O tom politici cudně mlčí. Na problém korup-

ce jsem upozorňoval už několik ministrů, rozesílal 
různé návrhy. Před dvěma lety mi přišla bezobsažná 
odpověď z právního odboru ministerstva zdravot-
nictví. Napočítal jsem v ní asi dvanáct pravopisných 
chyb. Letos na podzim jsem to zkusil znovu. Pan mi-
nistr Heger se zatím neozval. Nedělám si žádné ilu-
ze. Medicínskofarmaceutický komplex je korupcí tak 
prorostlý, že ji nelze zlikvidovat bez zničení samot-
ného medicínskofarmaceutického komplexu. Mám 
dojem, že už to pan ministr Heger také pochopil. 
Nedávno se vyjádřil, že ve funkci asi dlouho nebude.

Zejména senioři „zahnaní“ ke zdi i prostou opotře-
bovaností těla hledají pomoc, kde se dá – v mnoha 
případech také u léčitelů. Co vy a takzvaná alter-
nativní medicína?
Před lety jsem byl členem Klubu českých skeptiků 
Sisyfos. Vystupoval jsem proti akupunktuře,  homeo-
patii, biotronice. Časem mi ale začalo vrtat hlavou, 
jak je možné, že alternativní metody tolika lidem 
pomáhají, když by vlastně neměly. Vysvětlení jsem 
našel v psychosomatice. Do ordinací lékařů přichá-
zí hodně úzkostných, neurotických nebo depresiv-
ních pacientů. Jejich tělesné obtíže mají výrazný 
psychosociální kontext. Od lékaře očekávají přede-

vším vstřícnost, pochopení, srozumitelné vysvětlení 
a uklidnění. Místo toho jsou ale vystaveni nekoneč-
né řadě vyšetření a léčebných zákroků, které ne-
jenže nevedou k odhalení příčiny a vymizení obtíží, 
ale jejich úzkost a neklid ještě zvyšují. Není divu, 
že se takoví pacienti obracejí na léčitele. Ten sice 
hluboké teoretické znalosti a špičkové technologie 
postrádá, o to více ale dokáže vytěžit z osobního se-
tkání, navázání důvěryhodného vztahu, seznámení 
se s životním příběhem pacienta a nakonec i z ma-
gického působení léčitelských metod. Jestliže jde 
navíc o člověka empatického, s bohatými životními 
zkušenostmi a intuicí, je schopen pacienta uklidnit, 
poradit mu s jeho problémy, upravit jídelníček, mo-
tivovat ke změně chování. Pokud si vědecká medi-
cína svoje selhání nepřizná a neprohlédne, že tím 
nejcennějším lékem je osobnost takto – celostně – 
uvažujícího terapeuta, bude jen bezmocně přihlížet, 
jak léčitelé pronikají na její „posvátnou“ půdu.

Není právě čas vrátit se někam zpátky? Věděl bys-
te kudy…?
Ptáte se na cestu ke zdraví? Co je to zdraví? Podle 
mne je to schopnost zvládat problémy každoden-
ního života. Pokud má člověk k řešení problémů 
dost vůle a sil, je zdravý. Když začne vůli ztrácet, je 
mu nevolno. Když už problémy zvládat nemůže, je 
nemocný. Co ale člověk potřebuje k tomu, aby byl 
spokojený a zdravý? Kromě stravy, pohybu a tělesné 

kondice to jsou také láska, přátelé, kultura, dobré 
vztahy a zdravé životní prostředí. V konkurenčních 
tržních podmínkách na ně moc prostoru nezbývá. 
Dříve na to upozorňovali jen fi losofové, teď už jsou 
slyšet i hlasy ekonomů. Luisa Corradová z Ekono-
mické fakulty Univerzity Cambridge zkoumala, jak 
souvisí hospodářský růst a spokojenost občanů. 
Dvacet tisíc lidí ze sto osmdesáti oblastí Evropy za-
znamenávalo do dotazníku míru svého štěstí. Oče-
kávalo se, že nejlépe na tom budou lidé v prosperu-
jících ekonomikách slunné jižní Evropy. Překvapivě 
zvítězili Dánové před Finy, Iry a Švédy. Ukázalo se, že 
mnohem důležitější než růst HDP je důvěra ve stát-
ní správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské 
vztahy. Právě to u nás chybí. V nemocné společnos-
ti nemohou žít zdraví občané. Snažím se proto lidi 
varovat. Ať se nenechají manipulovat politiky, rekla-
mou, medicínsko-farmaceutickým komplexem. Ať si 
převezmou sami zodpovědnost za svůj život a svoje 
zdraví. Tím nejúčinnějším lékem je vytváření občan-
ské společnosti. To je práce pro každého z nás. To za 
nás žádný politik neudělá. 

S MUDr. Janem Hnízdilem z Centra komplexní péče Do-
břichovice v listopadu 2010 pro časopis „Pečuj doma“ 
hovořil Jan Nouza. 9AMB květen 2011
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STOP PRACH – první splněné úkoly
Víme o problému! Známe priority! Víme jak na to! 
Víme s kým!

K ústředním heslům předešlých čtyř konferencí 
STOP PRACH, společné aktivity obcí a měst pod ho-
rou Bořeň a Severočeských dolů a.s. přibylo páté, jež 
by se dalo vyjádřit slovy „Společně pracujeme!“ Po-
řadové číslo pět měla i dubnová konference tohoto 
tzv. Protiprašného projektu společnosti Severočeské 
doly a.s., která se symbolicky konala na místě, kde 
všechno téměř před rokem začalo – v informačním 
centru Elektrárny Ledvice. 

Po měsících analýz, měření, nápadů, připomínek 
a přípravných prací došlo na další fázi - realizaci zá-
věrů projektu. V Ledvicích se setkali zástupci měst, 
obcí Bílinska, odborníci z oboru ochrany ovzduší, ži-
votního prostředí i zdravotnictví na úrovni Ústeckého 
kraje i České republiky. Cílem projektu je společný 
koordinovaný postup k snížení znečištění ovzduší 
prachovými částicemi v okolních obcích a městech 
lomu Bílina. Každé místo má své specifi cké příčiny 
vzniku prachu a akční plány této iniciativy je přesně 
defi novaly a stanovily způsoby, jak tento špatný stav 
ovzduší a životního prostředí zlepšit. Byly zpracová-
ny harmonogramy čištění komunikací v Ledvicích, 
Chotějovicích, Braňanech, Duchcově a Mariánských 

Radčicích. Neradostný stav v Ledvicích podstatně 
zlepší i projekt napojení města na dálkový rozvod 
tepla z elektrárny Ledvice, o který se investorsky 
podělí ČEZ Teplárenská, a.s., Severočeské doly a.s., 
Elektrárna Ledvice a zbytek bude fi nancován ze 
státních dotací Operačního programu Životní pro-
středí 2007-2013. Pro Braňany je řešením zlepšení 
stavu ovzduší rekonstrukcí obecní kotelny, instalací 
nízkoemisního fl uidního kotle spalujícího dokonalej-
ším režimem hnědé uhlí, pro další obce jsou připra-
vena konkrétní řešení, vycházející z místního stavu 
dopravy a lokálního vytápění. Na problémy s lokální-
mi topeništi navazuje i příprava osvětové podpůrné 
kampaně, která má za úkol co nejvíce snížit tvorbu 
prachu vznikajícího nedokonalým spalováním často 
nekvalitního paliva v kotlích rodinných domů. Na re-
alizaci těchto opatření dohlíží Řídicí výbor iniciativy 
STOP PRACH, složený z ředitele strategie a komuni-
kace Severočeských dolů a.s., starostky města Led-
vice a zástupců společnosti ASCEND s.r.o., a Řídicí 
výbor Protiprašného projektu společnosti Severo-
české doly a.s. v čele s technickým ředitelem Ing. 
Miroslavem Eisem a dalšími odborníky této důlní 
společnosti. Provázanost těchto dvou výborů zaru-
čuje i akčnost plnění úkolů a řešení aktuálních pro-
blémů. Společný monitorovací výbor iniciativy STOP 
PRACH a Protiprašného projektu je doplněn o členy 
občanských iniciativ a složen z odborníků Českého 
hydrometeorologického ústavu, Státního zdravotní-
ho ústavu, ochrany ovzduší Ministerstva životního 
prostředí ČR, Krajské hygienické stanice, Krajského 
úřadu Ústeckého kraje a starostů měst Osek a Lom.

Lom Bílina
Ministerstvo životního prostředí ČR se vyjádřilo k zá-
měru otvírkových a dobývacích prací lomu Bílina 
v období let 2010-2030 a byly jím stanoveny pod-
mínky pro provozování další důlní činnosti. Některé 
jsou již dokončeny v předstihu, na ostatních se pra-
cuje a jejich plnění je průběžně vyhodnocováno. Na 
konferenci zazněl výčet bodů a technické zhodnoce-
ní přínosu opatření pro snížení prašnosti na konkrét-
ních místech, jakými jsou např. dobývací a zakládací 
stroje, pasové dopravníky, hlubinné zásobníky, vleč-
ky a překládky uhlí a mourů. 

Společnost Severočeské doly a.s. na realizaci těchto 
plánů vynaloží desítky milionů korun. 

Na rozdíl od různých vládních „ekologických“ pro-
jektů a předvolebních slibů regionálních i státních 
politiků jsou tyto konkrétní a smysluplně vynaložené 
prostředky zárukou toho, že se v okolí dolů bude žit 
lépe a zdravěji.

Text: archiv AMB
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Na máj a na pouť jedině do Vejprt
Vejprty společně se sousední obcí Bärensteinem 
velmi úzce spolupracují. Kromě toho, že v součas-
né době budují první mezinárodní náměstí, pořá-
daly i předtím různé akce. Tou hlavní je již tradiční 
Vejprtská pouť. 

Pouť je již tak známá, že se na ní sjíždí lidé ze širo-
kého okolí, Chomutovska, Kadaňska i Klášterecka 
a samozřejmě se jí zúčastňují i sousedé z Bären-
steinu a jeho okolí. Každý si přijde na své. Dopole-
dní program je věnovaný těm nejmenším. Většinou 
je pro děti připraveno loutkové představení a různé 
hry. V odpoledních hodinách vystupují kapely s roz-
dílnými hudebními styly - od country až po rock. Ve-
čer pak nastupují známé kapely nebo zpěváci. Jed-
ním z nich byl například David Matioli. Zakončena 
bývá ohňostrojem nebo ohnivou show. 

Po celém náměstí stojí také stánky s různými suve-
nýry, perníkovými srdci a nechybí ani pestré občers-
tvení. Hlavně pivo. 

Nedílnou součástí poutě se staly okružní jízdy silnič-
ním vláčkem městem a jeho nejbližším okolím, lidé 
se tak mohou podívat, na to co se ve Vejprtech opět 
za celý rok změnilo. Pouťové veselí se koná každou 
poslední sobotu v červenci, tento rok bude 30. čer-
vence. 

Staročeské máje: tanečky v krojích a víno

Máje jsou ve Vejprtech také již tradiční akcí, která 
však vznikla o něco později než pouť a to v roce 
2009. 

Co to vlastně jsou „Staročeské máje“? Máje jsou 
oslavou května – máje, přírody, života a radosti 
z něj. Tento zvyk, kdy se svobodná děvčata vyvádě-
jí z domu svobodným mládencem, se drží v mnoha 
vesnicích a městech, proto se i město Vejprty roz-
hodlo tuto tradici, známou spíše v jižních Čechách 
a na Moravě, zahrnout mezi své zvyky. 
Májové veselí začíná průvodem i s koňským spřeže-
ním, májovníci se přesunou na vejprtské náměstí, 
kde zatančí soubor tanců „Beseda“, který pilně na-
cvičovali několik měsíců. Diváci mezitím konzumují 
domácí koláčky a nechávají si nalévat dobrého vína 
od sličných dívek v krojích. Májové veselí se později 
přesouvá do kulturního domu, kde zábava pokraču-
je až do ranních hodin. 

11AMB květen 2011

Tuto akce už mají Vejprty za sebou, máje proběhly 
28. května.

Vejprty tour: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“

Poslední akce „Vejprty tour“ je spojená s koncem 
léta. Do Vejprt se sjíždí cyklisté ze širokého okolí, 
všech věkových kategorií, aby zde změřili své síly. 
Protože je ve Vejprtech spíše kopcovitý terén, je 
tento závod velmi náročný. Ale závodníci berou tuto 
soutěž ve sportovním duchu a s heslem „není dů-
ležité vyhrát, ale zúčastnit se“, a proto nebývají ze 
svých výsledků zklamáni a naopak užívají si zába-
vy, která nastává po závodech. Tato akce proběhne 
27. srpna 2011.

Všechny akce jsou pořádány v rámci projektu 
„Společné partnerské akce měst Vejprty a Bären-
stein v roce 2011„ s programu Ziel3/Cíl3 Eurore-
gionu Krušnohoří.
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Bílina – lázeňské město 
se zajímavou historií

Město Bílina leží v severních Čechách, v Ústec-
kém kraji v okrese Teplice, na stejnojmenné řece. 
Název města vznikl z přídavného jména „bílý – bie-
lý“ a termín Bielina měl původně označovat bílé, 
tedy bezlesé místo nebo protékající bílou řeku. 
Řeka Bílina byla prý v minulosti průzračná a čistá, 
proto jí Bílinští neřeknou jinak než Běla. Město má 
rozlohu 32,41 km² a žije v něm necelých 17 000 
obyvatel. Je obklopeno vrchem Chlum, na západě 
se táhnou svahy vrchu Kaňkova. Na jihu se vypíná 
hora Bořeň, která svým vzhledem připomíná leží-
cího lva. První písemná zpráva o Bílině je již z roku 
993 a pochází z nejstarší české Kosmovy kroniky. 
Od roku 1502 vlastnili Bílinu Lobkoviczové, kte-
rým byl majetek opět vrácen po roce 1989 v re-
stitucích. Od konce 19. století se v Bílině a okolí 
začal rozvíjet průmysl. Ačkoliv vždycky byla Bílina 
spíše centrem zemědělským a potravinářským, 
rozvoj dolů začínal postupně tvář města měnit. 
V okolí Bíliny vznikla řada významných podniků: 
v Chudeřicích to byly sklárny, u nádraží parní mlýn, 
řada dolů, cukrovar, porcelánka i jatka. Historické 
jádro města je od roku 1992 městskou památko-

vou zónou. Dominantou náměstí je radnice s vyso-
kou věží, postavena v roce 1911 v secesním stylu. 
K dalším charakteristickým symbolům Bíliny patří 
např. kostel sv. Petra a Pavla, zámek a také lázeň-
ský areál Kyselka.

O minerálních vodách v okolí Bíliny se zmiňuje již 
kronikář Václav Hájek z Libočan. V roce 1712 dala 
kněžna Leonora z Lobkovicz vyčistit prameny a za-
čali se sem sjíždět lázenští hosté. O proslulost a ši-
roké využití minerálních pramenů na Kyselce se pod-
statně zasloužil geolog a balneolog Franz Ambroz 
Reuss, který působil jako lékař v lobkoviczkých láz-
ních. Potvrdil léčebné účinky nejen bílinské minerál-
ky, ale i hořké vody v nedalekých Zaječicích. Nájem-
cem bílinských pramenů se stal Georg Schwab, který 
v roce 1761 upravil tři hlavní prameny a brzy nato se 
začala voda rozesílat ve voskem zalévaných džbán-
cích a později v lahvích. Počáteční roční produkce 
byla 2 689 džbánků. V roce 1781 již stoupla na 9 
000 džbánků a v roce 1786 už na 40 000. Na konci 
19. století byly lázně chloubou města. Kolem lázní 
se rozkládal krásný park a v roce 1878 byl postaven 
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velký lázeňský dům v pseudorenesančním slohu. 
Dům byl vybaven pokoji pro lázeňské hosty, salo-
nem, čítárnou, lázeňskými kabinami a inhalátorem 
a také empírovou kolonádou. Budovy jsou dílem ar-
chitekta Franze Sablicka. Dalším oblíbeným místem 
se stala Lesní kavárna, místními nazývaná Kafáč, 
vybudovaná z dřevěného pavilónku ve švýcarském 
stylu. V roce 1889 již bylo vyvezeno 2 225 000 láhví 
minerálky. Největším odběratelem bylo Německo. 
V novodobé historii se ani lázním nevyhnulo znárod-
nění. Lázně byly pojmenovány podle Julia Fučíka. Ze 
stáčírny minerálky byl vytvořen národní podnik s po-
bočkou v Zaječicích. Původní léčba horních cest dý-
chacích musela být ukončena pro stále se zhoršující 
ovzduší průmyslové oblasti a léčba byla zaměřena 
na stavy po operacích žaludku a tenkého střeva. 
Zámecký park a okolí zcela zpustlo. Ke zlepšení 
situace došlo v 70. letech, kdy byl městu přiznán 
statut lázeňského města. Došlo k obnově parku, vy-
budování minigolfu, byla obnovena Lesní kavárna. 
V lázních se ročně léčilo 2 500 až 3 000 pacientů. 
Na druhé straně bylo město zahlceno exhalacemi 
blízké elektrárny a skláren i ze vzdálenějších zdrojů 
Mostecké pánve. Dalším mezníkem v historii lázní 
a města byl převrat v roce 1989. Rodina Lobkoviczů 
dostala zpět část původního majetku včetně lázní 
Kyselka. Lázně byly prodány soukromé fi rmě,  která 
však upustila od lázeňské léčby a uzavřela celý are-
ál včetně parku pro veřejnost. V roce 1998 se poda-
řilo městu Bílina lázně koupit a v současné době se 
snaží najít investora a provoz lázní obnovit.

Bílinské lázně v minulosti navštívila řada význam-
ných osobností. Podle historických pramenů zde po-
býval např. K. H. Borovský, český básník a novinář, 
který  je považován za zakladatele české žurnalis-
tiky, satiry a literární kritiky. Ve zdejších lázních se 
také léčil německý hudební skladatel Ludwig van 
Beethoven. K dalším návštěvníkům bílinských láz-
ní se řadí německý fi lozof a diplomat Wilhelm von 
Humboldt, zakladatel Humboldtovy univerzity v Ber-
líně, blízký přítel Johanna Wolfganga Goetha. Právě 
posledně jmenovaný, velký německý básník, prozaik 
a dramatik J. W. Goethe, Bílinu navštívil několikrát, 
počet jeho návštěv není znám, ale víme, že pobýval 
v místních lázních, a dokonce prý minimálně třikrát 
vystoupil na vrchol Bořně. Poprvé tomu bylo roku 
1810, kdy také vznikl jím malovaný obraz Bořně, po-
druhé v roce 1812, kdy na Bořeň vystoupil s Ludwi-
gem van Beethovenem, potřetí a údajně naposledy 
pak v roce 1813. Bílina má i své významné rodáky, 
za všechny jmenujme operního pěvce 19. a přelomu 
20. století Gustava Waltera, sólistu Vídeňské státní 
opery, jehož pamětní deska byla v Bílině v loňském 
roce slavnostně odhalena. Bílinští nezapomněli ani 
na J. W. Goetha. Na jeho počest byla pamětní deska 
vytvořena již v roce 1932 akademickým sochařem 
Ottomarem Laubem a byla umístěna na Bořni. Po-
stupem času však byla deska zničena, o její exis-
tenci už svědčí pouze staré dobové fotografi e Bíliny. 
30. dubna letošního roku byla slavnostně odhalena 
věrná kopie pamětní desky a je umístěna na budově 
inhalatoria na Kyselce.                (PI)
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ČERNÁ NEBO BÍLÁ

Dovolená v Čechách 
nebo v cizině?

Čechy krásné, Čechy mé
V naší domovině se výběr zájezdů nebo pobytů po-
slední roky velice zlepšil. Pomalu dnes v každé vísce 
najdete nějaké ubytování doplněné o různé atrakce 
od výletů na kolech až po SPA zájezdy. Všude v Če-
chách naleznete příjemná zákoutí, kde strávíte do-
volenou plnou odpočinku i zábavy. Můžete se vydat 
přes léto na chatu k jihočeským rybníkům, kde si 
nádherně odpočinete i si sportovně zadovádíte. Po-
kud vás lákají spíše hory, pak navštívíte Orlické hory 
nebo Krkonoše. Každopádně je opravdu na výběr. 
Velkou výhodou dovolených u nás je cestování. Mů-
žete se vydat autem, autobusem či vlakem a všude 
budete maximálně do pěti hodin, a pokud se něco 
přihodí, domů je to kousek. Další výhodou jsou fi -
nance, pořízení dovolené nestojí žádné desetitisíce 
a s výměnou na kapesné si nemusíte dělat starosti. 
Na internetu najdete spousty doporučení a tipů na 
ubytování. Dnes je opravdu z čeho vybírat.

Výhody dovolené v Čechách
 - Žádná jazyková bariéra.
 - Dostupnější a levnější lékařská péče.
 -  Levná a jednoduchá doprava (jistě nezůsta-

nete trčet na letišti, pokud cestovka padne).
 - Většinou nakoupíte zájezd levněji.
 -  Poznáte jistě další zajímavý kout naší malé 

vlasti.

Nevýhody
 -  Nic exotického v Čechách nehledejte (kro-

mě botanické zahrady).
 -  Pokud vám o to jde, nikoho oznámením 

o dovolené strávené u nás neoslníte.

Blíží se očekávaný čas dovolených, na který se tě-
šíme celý rok. Je to zasloužený čas odpočinku a ra-
dosti. Každý z nás přistupuje k výběru dovolených 
individuálně. Někdo dá na doporučení kamarádů 
nebo známých, někdo se inspiruje cestopisy, katalo-
gy, brouzdáním na internetu atp. Otázkou však vždy 
zůstává, jestli strávíme dovolenou v Čechách či v za-

hraničí. V následujícím článku se pokusíme přinést 
výhody a úskalí obou variant. Záměrně jsme příspě-
vek zařadili do rubriky černá nebo bílá a bude pouze 
na vás, která ze dvou možností bude bílá nebo čer-
ná. Ale to posoudíte nejlépe až po návratu od moře 
či z Krušných hor.
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Hurá k moři
Většina našinců se těší a plánuje dovolenou u moře. 
Není divu vždyť přímořské klima, přírodní podmínky, 
oblázkové a písečné pláže, průzračné a čisté moře 
jsou dobrými předpoklady pro příjemnou letní do-
volenou. Takovou nejdostupnější destinací je Chor-
vatsko, ročně jej navštíví přes 800 tisíc Čechů, což 
je k počtu našich obyvatel opravdu hodně. Největší 
výhodou je fakt, že jste pánem svého času a můžete 
si dovolenou naplánovat sami podle svého uvážení. 
Cesta zabere jen pár hodin, zhruba dvanáct. Mno-
ho Chorvatů ovládá základy českého a slovenského 
jazyka. Většina obyvatel Chorvatska v přímořských 
letoviscích ovládá německý a anglický jazyk. Jsou 
i ovšem jiné destinace, jako je Itálie či Španělsko 
nebo čím dál více oblíbenější Bulharsko, které je 
nejnavštěvovanější turistická oblast Černého moře. 
Zdejší pláže mohou bravurně konkurovat těm nej-
krásnějším z celé Evropy. Každoročně bývají oceňo-
vány Modrou vlajkou za kvalitu. K těm ostatním je 
lepší cestovat letecky. Výhodou zahraničí je pobyt 
v jiné krajině, a o to více může být odpočinek lep-
ší a vzpomínky pak intenzivnější. Je potřeba zvážit, 
jaké klima vám vyhovuje, zdali subtropické či mírné. 

Při výběru letoviska si zjistěte obvyklé teploty v da-
ném období. Pro někoho můžou být vedra na třicet 
stupňů balvanem celé dovolené, proto vybírejte peč-
livě.

Výhody dovolené v cizině
 - Poznání jiných kultur a přírody.
 - Většinou lepší služby a větší komfort.
 - Intenzivnější odpočinek a vzpomínky.

Nevýhody
 - Jazyková bariéra.
 - Zdlouhavější a únavnější doprava.
 - Finančně nákladné pořízení dovolené.

Ať už si vyberete jakoukoliv možnost, přejeme vám 
příjemný pobyt, šťastnou cestu a hlavně bezproblé-
mový návrat domů. Pak už nezbývá než se těšit zase 
na příští rok. 
Ale jak víme, ten uteče jako voda…

Text: Pavel Matějka
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Máchův kraj

Máchův kraj, to je 1813 km2 nezapomenutel-
ných zážitků. Srdcem Máchova kraje jsou Doksy 
s Máchovým jezerem, nad kterým bdí majestátní 
královský hrad Bezděz. Vydejte se s námi poznat 
Máchův kraj! Na kole, pěšky, po vodě či vzduchem, 
vždy na vás čeká spousta zážitků.

Jako pták do oblak – milujete létání nebo chcete mít 
o jeden adrenalinový zážitek navíc? Vyzkoušejte tan-
dem paragliding na letišti v Hradčanech u Mimoně! 
V tandemu na padákovém bezmotorovém kluzáku 
s vámi poletí zkušený tandemový instruktor. Uvidíte 
krásy Máchova kraje z ptačí perspektivy. 

Lety si můžete objednat:
Telefon: + 420 722 613 739 
www.tandemlet.cz

Mácháč není jenom koupání, ale také poznání – 
vezměte své děti a vydejte se kolem Máchova jezera 
po naučné stezce SWAMP. Na celkem šesti infor-
mačních tabulích se dozvíte, co je národní přírodní 
památka SWAMP, jejíž součástí je právě Máchovo 
jezero, jaké vzácné rostliny a živočichové se zde vy-
skytují a proč je chráníme. Naleznete zde také infor-
mace o ptačí oblasti Českolipsko–Dokeské pískovce 
a mokřady a další informace o přírodních rezerva-
cích, pod které Máchovo jezero spadá. Je pro vás 
jezero víc než jen koupání? Pak právě vám je určena 
naše nová naučná stezka.

•  Každý rok, poslední červencovou sobotu se ve 
Starých Splavech koná tzv. Starosplavská pouť. 
Ta je slavnostně zahájena příjezdem Jezerní krá-
lovny, kterou doprovází vodníčci a víly. Jak děti, 
tak i dospělí si díky zajímavému programu při-
jdou na své. 

•  Navštivte také Městské slavnosti v Doksech, 
které se konají vždy v druhé polovině srpna 
v zámeckém areálu a v zahradě Památníku 
K. H. Máchy. Součástí této dvoudenní akce je ru-
kodělný jarmark, předvádění řemesel, divadelní 
vystoupení a koncerty. Pro děti je připravena 
spousta zajímavých atrakcí.               (PI)

Turistické informační centrum Doksy
nám. Republiky 191, 472 01 Doksy
tel.: 487 872 067, 776 550 860
e-mail: info@infodoksy.cz
www.machuvkraj.cz
www.doksy.com
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Bezděz, foto: Vlastimil Vondruška
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PŘEDSTAVUJEME

ASAS není jen KIA

Budou-li vaše cesty směřovat z Chomutova či Litví-
nova do Mostu, nemůžete na okraji Souše minout 
Motel ASAS. Pohodlné parkování, klid a příjemná 
obsluha z něj dělají ideální místo nejen na přespá-
ní. Součástí motelu je útulná restaurace, kde se 
podávají především hotová jídla, snídaně, obědy 
a večeře. 

Pod názvem Obchodní centrum ASAS však toto mís-
to skrývá další překvapení. O tom, co všechno najde-
te v přilehlých prostorách, jsem si povídal s členem 
rodinného podniku ASAS s.r.o., Pavlem Sajdlem, ob-
chodním ředitelem společnosti.

Za jakým účelem bylo Obchodní centrum ASAS pů-
vodně budováno a co v něm najdeme dnes?

Historie obchodní společnosti ASAS spadá až do 
roku 1989. První podnikatelskou činností bylo pro-
vozování autopůjčovny. Následoval servis všech 
značek s využitím posledních technologií, které 
nebyly prozatím na nově se utvářejícím trhu dostup-
né. Konkurence minimální, tj. podnikání rostlo tím 
správným směrem. V roce 1994 byl na „zelené lou-
ce“ vystaven komplex zahrnující restauraci, minibar 
a ubytovací prostory se 13 pokoji a 1 apartmánem 
s celkovou kapacitou 42 lůžek. Postupně se budova-
lo venkovní posezení a komplexnost služeb oslovila 
široké spektrum zákazníků. Blízkost automobilové-
ho okruhu zaručila pravidelný přísun zahraniční kli-
entely. Součástí komplexu byl také malý autosalon 
s mycím boxem. Prvním autorizovaným zastoupením 
prodeje nových vozů byla značka Daewoo. Následně 
byl postaven nový showroom s kapacitou 12 vozů. 
Původní prostory jsou nyní využívány pro účely sva-
tebního salonu a společenské agentury, která vše 
připraví dle představ klientů „na klíč“. V roce 2003 
jsme přešli na značku KIA, která v současné době 
nabízí skvělé vozy za jedinečné ceny. Prodej byl za-
hájen v polovině roku a díky zkušenostem v oboru 
a zodpovědnému přístupu ke kvalitě poskytovaných 
služeb jsme se během pár let dostali na prodej více 
jak 500 vozů ročně. V roce 2009 jsme byli vyhláše-
ní jako Nejlepší prodejci v ČR, což bylo další hnací 
silou pro rozvoj obchodního centra ASAS. V součas-
né době patříme stále mezi špičku dealerské sítě. 

V roce 2010 jsme otevřeli školicí centrum s kapa-
citou 60 osob, v plném vybavení pro konference, 
fi remní akce a mítinky. Tímto jsme propojili obchod-
ní aktivity – ubytování, stravování, školicí prostory, 
fi remní akce… vše na jednom místě, v krásném 
prostředí hradu Hněvín, pod hlavičkou obchodního 
centra ASAS.

Trochu různorodé zaměření, ne?

Jak jsem zmínil, vše navazovalo postupně s reakcí 
na požadavky klientů a trhu. Obchodní aktivity jsou 
rozděleny na rodinné příslušníky, tj. každý v podsta-
tě dělá, co ho baví a kde má zájem se úspěšně re-
alizovat. 

Dají se tyto aktivity propojovat a jak?

Propojením jednotlivých činností vzniká další po-
tenciál na realizaci obchodů. Pro příklad, při prodeji 
vozidla napříč ČR poskytneme klientovi ubytování 
v ceně produktu, nabídneme možnost strávit víkend 
v příjemném prostředí, což umocní jeho dojem s ná-
kupem nového vozu.

Rozhodujete každý za „svoji“ část ASASu nebo se 
schází rodinná rada?

Makroekonomické otázky řešíme vždy společně. Ji-
nak řízení jednotlivých obchodních činností je vždy 
otázkou kompetentní osoby. Trávíme většinu času 
společně, tj. vzájemná spolupráce a komunikace je 
základem úspěšného rodinného podnikání.

Funguje zastupitelnost? Mohl byste třeba na čas 
řídit motel nebo svatební studio?

Důležitým aspektem řízení společnosti je i zastu-
pitelnost. Přesto, že každý má svou vlastní speci-
alizaci, dokážeme se v řízení jednotlivých podni-
katelských činností zastoupit, a to v rovině řízení 
zaměstnanců. Podařilo se nám vytvořit kvalitní per-
sonální tým, který je dostatečně motivován a doká-
že tedy pracovat samostatně. Vzniká zde tak prostor 
pro případný „záskok“. Rozhodně však je nezbytná 
naše každodenní přítomnost pro zajištění nejvyšší 
kvality poskytovaných služeb.

A uměla by vaše sestra prodávat automobily?

Tak to byste se musel zeptat přímo jí. Myslím, že do-
káže prodávat nové vozy stejně tak kvalitně asi jako 
já svatební šaty

Jak jste se stali prodejci právě vozů KIA?

V roce 2001 jsme ukončili spolupráci se značkou 
Daewoo. Důvodem byla nekompletní modelová 
řada, dále pak nekvalitní zastoupení. Hledali jsme 
tedy nový produkt. Na zahájení spolupráce jsme ne-
spěchali. Do roku 2003 jsme v prostorách autosalo-
nu provozovali obchod s ojetými vozy, opět s úspě-
chem. Stále jsme však měli zájem o autorizované 
zastoupení. V té době značka KIA zaznamenala 
první úspěchy s novým modelem Kia Sorento a hle-

Pavel Sajdl, obchodní 
ředitel společnosti ASAS



19 AMB květen  2011

dala nové obchodní partnery. Díky dlouholetým zku-
šenostem jsme byli osloveni a po vzájemné dohodě 
jsme uzavřeli dealerskou smlouvu. Vstoupili jsme na 
trh v té správné době.

V čem je tato značka zajímavá?

Značka KIA udělala za posledních 10 let na evrop-
ském trhu kus práce. Rozhodně patří mezi ty nejpro-
gresivnější. Prodejní výsledky strmě stoupají každým 
rokem. A důvody? Nekompromisní kvalita se 7letou 
zárukou. Plný standard výbavy za jedinečnou cenu. 
Neotřelý, sportovní design nových modelů. Výborné 
výsledky v testech kvality a bezpečnosti, stejně tak 
v dlouhodobých uživatelských testech. Spokojenost 
klientů s produkty. Rozsah prodejních a poprodej-
ních služeb. Takto bych mohl pokračovat i dále. To 
vše nabízí značka KIA. V kombinaci s kvalitou služeb 
a 100% přístupem naší společnosti se vždy jedná 
o správnou volbu.

Dnešní trh s automobily je poměrně přesycený. 
Jak jste se stali nejlepšími prodejci právě vozů KIA 
v České republice?

Tato otázka je mi pokládána velmi často. V podsta-
tě na ni není možné jednoznačně odpovědět. Pro 
shrnutí, kombinace kvality produktu a přístupu k zá-
kazníkům. 

Existuje nějaké vaše podnikatelské krédo?

Rád používám frázi: Přistupujme ke svým zákazní-
kům tak, jak bychom sami chtěli, aby bylo v opač-
ném případě jednáno s námi. Nejlepší reklamou je 
vždy spokojený klient, proč se tedy bránit propagaci 
jména společnosti, která je zdarma a přináší vám 
další obchodní příležitosti? Snad díky tomuto přístu-
pu se nám daří prodávat nové vozy a služby fi rmám 
po celé ČR.

Co připravuje KIA v nejbližší budoucnosti?

Nyní byl na trh uveden nový model malého vozu 
segmentu A – nová Kia Picanto. První jízdní testy 
poslaly tento model na špičku své třídy. S plnou vý-
bavou a max. bezpečností včetně 8 airbagů se jedná 
o jedinečný vůz vysokých kvalit. To vše za cenu do 
200 000 korun. Dále značka Kia připravuje uvede-
ní dlouho očekávaného modelu Kia Rio a luxusního 
sportovního sedanu segmentu D – Kia Optima.

Jaký model máte nejraději a v jakém voze jezdíte 
vy?

V současné době používám model Kia Sportage. 
Segment SUV mne oslovil svou bezpečnostní cha-
rakteristikou, jedinečným designem a maximální 
výbavou. Jsem naprosto spokojen a mohu jen dopo-
ručit. Kia Sportage navíc získala ocenění SUV roku 
2011, dále pak ocenění za vysoký standard bezpeč-
nosti. Oblíbenost modelu není pro mne prioritou, 
jelikož měním vozidlo každý rok.

Máte nějakou vysněnou značku?

Jelikož jsem automobilový fanda, tak mě oslovuje 
široké spektrum vozů, zvláště pak luxusních spor-
tovních značek. Upřednostnil bych nejspíše Aston 
Martin DBS, ale stačila by i produkční verze DB9.

Nelákají vás třeba motocykly?

Určitě. Jsem vyznavačem jedné stopy a zastánce 
pohodové jízdy s přijatelnou dávkou adrenalinu. 
Jezdím na Harley Davidson Sportster Nightster 
1200XL. Nádherný stylový stroj, lehce ovladatelný. 
Pro vyčištění hlavy ideální.

Co děláte, když nepracujete?

To je celkem dobrá otázka. V podstatě rozděluji svůj 
čas mezi práci a rodinu. V týdnu tedy nezbývá čas 
na další aktivity. V průběhu roku pěstuji víkendově 
sezonní sporty. Rád cestuji a fotím. Navštěvuji hu-
dební festivaly.

Dovedete si představit, že děláte něco jiného?

Nejspíš ne. Má práce je mé hobby. Chodím se do 
práce bavit, někdy i odpočívat. Uznávám jistou míru 
napětí. Každý den je jiný a nabízí nové výzvy.

Máte nějaký sen nebo cíl, kterého chcete dosáh-
nout?

Většinu vytyčených cílů jsem si již splnil, vždy jsou 
však další mety, kterých je třeba dosáhnout. Snažím 
se i nadále na sobě pracovat a posouvat tak odkaz 
své rodiny a rodinné společnosti.              (PI)
  
Kontakty:
Autosalon KIA a ISUZU
 – 775 588 420, 476 103 180
Autoservis KIA a ISUZU
 – 775 588 421, 476 708 415
Svatební salon, společenská agentura 
a školicí centrum – 776 771 400
Motel: restaurace a ubytování – 476 705 854

V.MOONAm ASAS

Obchodní společnost ASAS se nachází v blízkosti autodromu, Aquadromu, 
hipodromu, Polygonu Most a oblíbené vodní nádrže Matylda. Můžete též navštívit 
zimní rekreační středisko vzdálené zhruba půl hodiny cesty.
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Tanky se valí přes hory

30. dubna 1945 v podstatě padl Berlín (poslední 
jednotky bránící Berlín kapitulovaly až 2. května 
1945) a sovětská vojska maršála Koněva se na 
rozkaz Stalina vydala osvobodit Prahu. Stále ješ-
tě houževnatý odpor německých jednotek v okolí 
Krušných hor i samotný náročný přejezd Krušných 
hor zapříčinily pomalý postup sovětských jedno-
tek. Maršál Koněv bleskově reorganizoval svoje 
decimované síly a odpoledne 6. května 1945 zahá-
jil útok. V pondělí 7. května 1945 prohlásili Němci 
Mostecko za válečné území. Prominentní Němci 
ale na boj nepomýšleli a začali utíkat na západ, 
pryč od ruských děl hřmících z Krušných hor. 8. 
května ruské tankové svazy prolomily německou 
frontu pod horami a dostaly se do krušnohorských 
průsmyků…

Samotný Most byl osvobozen téhož dne 6. gardovou 
střeleckou divizí pod velením Hrdiny Sovětského 
svazu, generálmajora Georgie Vasiljeviče Ivanova. 
Po odchodu ruských jednotek, které spěchaly smě-
rem na Prahu, nastala práce pro revoluční Národní 
výbory, které měly za úkol převzít správní moc do 
českých rukou, postarat se o velké množství zajatců 
a dělníků, zavlečených sem z celé Evropy a zajistit 
průmyslovou výrobu a těžbu surovin, poznamena-
nou posledními dny války a bombardováním spoje-
neckých leteckých svazů.

A takto zněl původní záznam cesty od Berlína do 
Mostu, jak jej zaznamenal tehdejší gardový poručík 
Zinovij Zusmanajovskij…

Bojová cesta pluku aneb Od Berlína do Mostu
Náš gardový motorizovaný dělostřelecký Pětrakov-
ský pluk vyznamenaný řádem Alexandra Něvského 
a Bohdana Chmelnického začal svoji bojovou cestu 
obranou Leningradu. Bojoval v Pobaltí a v roce 1944 
byl přidělen k 1. Ukrajinskému frontu, kde podpo-
roval různé pěší útvary na důležitých úsecích fron-
ty. Pluk se zúčastnil osvobozování Polska, zvláště 
u polského města Pětrakova, podle něhož byl pluk 
nazván. 24. 1. 1945 přešel pluk hranice Německa. 
Jako jeden z prvních překročil řeku Odru a udržoval 
předmostí do příchodu hlavních sil, odrážeje zuřivé 
útoky nepřítele. V průběhu boje se dostal až za řeku 
Nisu a 19. 4. 1945 po boji, který trval celý den a noc, 
přešel přes řeku Sprévu. Čím víc se naše vojska při-
bližovala k Berlínu, tím větší odpor fašisté kladli. 
Hle, jak o těchto dnech je psáno v zápisech kroniky 
pluku: „…20. 4. 1945 střelecká divize a pluk dosta-
ly rozkaz ihned  přikročit k obraně, dokud nedojdou 
ty útvary, které bojují u města Spremberg. Čtyři sa-
mochody zaujaly obranné postavení na západním 
okraji Kauše společně se střeleckým plukem a sa-
mochody spolu s druhým střeleckým plukem zaujaly 
postavení na severním okraji města Gross Bukov. To 
celý den a noc odrážely zuřivé útoky nepřítele. 

Nepřítel, který byl rozbit na řece Sprévě a ve měs-
tě Sprembergu, po skupinách v síle oddílu i více za 
podpory tanků, samochodek a obranných transpor-
térů ustoupil k severozápadu za neustálých bojů 

s našimi vojsky. V důsledku úporných bojů v době od 
20. – 23. dubna 1945, palbou samochodek spolu 
s pěšími útvary byl nepřítel obklíčen a v oblasti Kau-
še úplně zničen. Při likvidaci skupiny „Kauše“ zvláš-
tě se vyznamenaly osádky gardového podporučíka 
Zusmanovského a gardového poručíka Vlasko…“

Bylo to tehdy tak. Dne 21. 4. 1945 podporujíc pěší 
útočnou skupinu, naše samochodka zaútočila na 
tankovou léčku Němců. Podařilo se nám jeden tank 
zapálit, ale druhý tank vystřelil a poškodil housenko-
vý pás naší samochodky. Dostal jsem rozkaz čekat 
na opraváře. V tu dobu se Němci začali seskupovat 
v rajonu naší útočné skupiny k protiútoku. Odstřelo-
vání našich pozic zesílilo. Rozhodl jsem se pokusit 
s posádkou spravit poškozený pás. Osádka jakoby 
očekávala tento rozkaz. Dala se do práce pod pal-
bou nepřítele. Skoro vleže, rozdírajíce si ruce až do 
krve, snažili jsme se natáhnout pás mimo napínací 
kolečko, rozbité nábojem. Konečně se nám to poda-
řilo a to v pravý čas.

V době, kdy jsme opravovali a pěchota ležela přitisk-
nuta k zemi pod prudkou střelbou, Němci proti nám 
rozestavili tanky a začali protiútok. Nebyl čas čekat 
na rozkaz a my z vlastní iniciativy jsme se dali do 
boje s přesilou nepřítele. Cílů bylo mnoho. Zaměřo-
vač - st. Seržant Nomětov, a nabíječ - svobodník Ša-
palov si počínali velmi dobře a mechanik - řidič, st. 
Seržant Galiulin, ničil pásy vše, co zůstalo od našich 
střel nepoškozené. Pěchota se zvedla a vrhla se za 
námi do útoku.

V samochodce jsme sotva mohli dýchat, všude bylo 
plno kouře. Já a Nomětov jsme se střídali u zamě-
řovače, nedajíce ani minutu oddechu dělu. Museli 
jsme trochu otevřít poklop. Zbloudilá střela zasáhla 
mechanika, ale on, i když byl zalit krví, pokračoval 
v řízení až do úplného konce boje. Úkol naší útočné 
skupiny byl splněn. Všichni členové naší posádky 
i já jsme byli komsomolci. Byli stejného stáří jako 
já a mně v ten den, 21. dubna, bylo zrovna 20 let. 
Ještě v dalších dvou dnech se to opakovalo a teprve 
třetí den jsme si mohli trochu odpočinout. 24. dubna 
1945 pluk dobýval město Wittenberg. Od 24. do 27. 
dubna pluk dobýval tohoto města a teprve na sklon-
ku 27. dubna ovládl tímto silným opěrným bodem 
německé obrany na Labi. Pak se pluk přesunul po 
ose Kamberg, Targau, Lonewitz a 6. 5. 1945 dobyl 
město Lomanš. Po úporných bojích a pronásledová-
ní nepřítele pluk se dostal k vesnici Deutschenboru 
a ke konci 7. května se dostal do vesnice Kauswitz.
Nepřítel ustupoval do horských oblastí Českoslo-
venska. Pluk pronásledoval nepřítele a na sklonku 
8. 5. 1945 obsadil město Most. Asi ve 3 - 4 dnech 
pluk prošel po ose: Lipenec, Žatec, Podbořany, Vy-
škovice, Mětikalov, Doupov, Bochov, Karlovy Vary, 
Dvory a vrátil se do Mostu, kde se nějaký čas zdržel 
a pomáhal obyvatelstvu začít mírový život a pak se 
naložil na vagony a doprovázen množstvím obyvatel 
města Mostu dal se na cestu do Drážďan a odtud 
přes celé dobyté území Německa se pluk vrátil do 
vlasti. Mnozí důstojníci a vojáci pluku, mezi nimi 

gardový poručík 
Zinovij Zusmanajovskij

generálmajor Georgij 
Vasiljevič Ivanov
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i moje posádka a já, jsme byli za bojové činy vyzna-
menáni vysokými vládními vyznamenáními. 

Po demobilizaci jsem pokračoval ve studiu a stal 
jsem se lékařem. Mám velmi rád své mírové za-
městnání, a jsem dokonce vynálezcem. Nedávno le-
ningradské noviny otiskly článek o mém posledním 
vynálezu, který znamená pro stát desítky milionů 
rublů úspor. Zúčastňuji se také veřejné práce vě-
decko-technické, vojensko-historické a v jiných orga-
nizacích. Přikládám popis bojového hrdinného činu 
posádky, který mi zapůjčil archiv i fotografi i osádky.

22. 1. 1965, Zusmanajovskij Zinovij

Redakčně upraveno

Ruská vojska v Mostě

Most po útěku Wermachtu
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Chinaski hřešili na Resslu

Populární Chinaski pokračují ve své spanilé kon-
certní šňůře. Kapela obráží se svým Amarok Tour 
2011 větší či menší města po celé republice. Ne-
vynechala ani Most, kde potěšila své fanoušky 
v areálu koupaliště na Resslu. Chinaski nejsou na 
Mostecku ani Litvínovsku žádným nováčkem. Je-
jich koncerty patří k nejnavštěvovanějším. Přináší-
me vám rozhovor s frontmanem kapely Michalem 
Malátným.

Před několika týdny vyšel na DVD záznam vašeho 
pražského koncertu z podzimní šňůry pod názvem 
„26 největších hříchů…“ Co vás inspirovalo k to-
muto názvu?
„Jelikož  jsme kromě nové desky zahráli většinu star-
ších a známých písniček, zalíbil se nám název 26 
největších hříchů, zní to trochu jako Best of...“

Co je pro vás největším hříchem a hřešíte často? 
„Ze 7 hříchů se mne týká snad jenom lenost, ale to 
pořádně. Můj gauč by mohl vyprávět!“

Na jakých větších projektech jste pracovali v uply-
nulém roce?
„Loňský rok byl ve znamení práce na desce, nejdříve 
3 měsíce ve zkušebně, potom 2 měsíce ve studiu. 
V září a říjnu jsme odjeli 6 koncertů po největších 
sportovních halách.“

Absolvovali jste turné po Americe, jaké to nechalo 
ve vás zážitky? Je nějaký rozdíl mezi koncertová-
ním po ČR a Amerikou?  
„Ve Spojených státech jsme byli s kapelou už počtvr-
té, takže žádná velká překvapení se nekonala. Je 
to vždy příjemný výlet spojený s hraním po klubech 
a hospodách pro krajany.  Publikum je tam vynikají-
cí, vděčné za každé české slovo.“

Spolupracovali jste se Simonem Sidim? Co pro vás 
tato spolupráce znamenala, jak ji hodnotíte a co 
vám dala?
„Simon Sidi je stage and light designer pracující již 

řadu let se světovou špičkou, například s Depeche 
Mode nebo Aerosmith. Navrhnul nám speciální po-
dium a vymyslel světelnou show. Bylo to velmi pří-
jemné a inspirující setkání.  Potvrdila se nám stará 
známá pravda, že ti největší profesionálové bývají 
nejskromnější lidé.“

Které z posledních alb či hitů hodnotíte jako nej-
úspěšnější? 
„Nejúspěšnější byla asi deska Music Bar se singlem 
Tabáček. Dostali jsme za ni Cenu akademie popu-
lární hudby i Českého slavíka. Následující 2 alba ne-
jsou dle mého názoru o nic horší, ale přece jenom 
tam není tak výrazný hitový singl.“

Prozradíte, co chystáte v nejbližší budoucnosti pro 
fanoušky? Na co se mohou těšit? 
„Na podzim nás čeká koncert číslo 1000 a hodlá-
me to řádně oslavit. Plánujeme 3 koncerty za sebou 
v pražském Lucerna music baru, přičemž na jeden 
z nich chceme pozvat na podium všechny lidi, kteří 
kdy v této kapele hráli. Je jich kolem 30.“

Patříte mezi naše nejpopulárnější hudební kapely, 
jak si to užíváte? Máte ve vaší branži nějaký sen?  
„Někdy to příjemně polechtá vaše ego, ale večer 
musíte jít hrát a obhájit svou pozici. Nikdy nemáte 
nic jistého a každý den začínáte znovu. Sny se mi už 
vyplnily, snad jen ten zahrát si s AC/DC ještě zbývá.“

Máte nějaké krédo?
„Nikdy nezapadá slunce nad naším hněvem.“ 

Děkuji za rozhovor
Vlasta Šoltysová
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Od mamuta po kostel
Motto:
Kdo si neváží minulosti, ztrácí budoucnost, kdo ničí svoje kořeny, neporoste.
(Friedrich Stowasser)

Myslíte si, Mostečané, že víte vše o svém rodném městě? A co vy, děti? Říkají 
vám něco jména Gassmann a Huss? Víte, kdo to byli Keltové a proč Jan Žižka 
nikdy nedobyl Hněvín? Jak vznikal městský znak, právo a pečeť královského 
města Mostu?

Na tyto, i pro mnohého dospělého neznámé, otázky se snaží odpovědět první 
díl nového naučného projektu DVD video-vlastivěda, který má za cíl představit 
Mostecko od pravěku až po dobu zániku starobylého města Mostu a počátků 
výstavby města nového netradiční a pro děti zajímavou formou.

DVD vznikne v letošním roce a je určeno pro výuku ve školách a k propagaci měs-
ta Mostu, jeho zajímavostí, historie i současnosti v České republice i v zahraničí, 
neboť bude zpracováno v česko-německé mutaci.

Mezi poutavě zpracovanými tématy se postupně objeví pravěk na Mostecku, 
keltské osady, informace o počátcích města Mostu, hradu Hněvína, děkanské-
ho kostela, vzniku městského znaku a symbolu moci primátora – městského 
práva s městskou pečetí. Pohnuté časy zažilo město samé v době třicetileté 
války a váže se k němu několik legend, třeba i ta, v níž fi guruje známý magistr 
Edward Kelley. Kultura je zde zastoupena Florianem Leopoldem Gassmannem, 
mosteckým rodákem, hudebním skladatelem, kapelníkem a varhaníkem a tro-
chu tajemna do vyprávění přináší Karl Huss, rodák z Mostu, později významný 
chebský kat.

„Nechtěli jsme, aby se z našeho díla stala nudná učební pomůcka, proto jsme 
vymysleli zábavnější témata, ale hlavně jejich netradiční zpracování,“ říká du-
chovní otec celé myšlenky a výroby projektu Míra Kuželka. 

„Každá část bude zpracována do maximálně desetiminutového pořadu a prová-
zena průvodcem, se kterým si projdeme místa, kterých se každý díl týká. V kaž-
dém díle bude jako host fundovaná osoba, která se daným tématem historicky 
zabývá a průvodce bude působit spíše zlehčujícím dojmem v podobě laika – tu-
risty,“ dodává.

Tvůrci projektu již mají vymyšlený i druhý díl projektu „videovlastivědy“ a zároveň 
se nebrání i podobným projektům v ostatních městech. Velice důležitým úkolem 
je totiž posilovat vztah ke svým rodným městům, ze kterých se v moderní době 
vytrácí trvalé hodnoty, jakými jsou vztah a hrdost k historii a svému rodišti, vzdě-
lávání a vědomosti…

Partnery projektu DVD video-vlastivěda je statutární město Most, společnost 
United Energy, a.s. a další společnosti Mostecka. Projekt je natáčen v okol-
ních exteriérech a studiu společnosti PONTE records, s.r.o., grafi cké 
zpracování a marketing zajišťuje Reklamní agentura Daniel s.r.o.

Staňte se patriotem i vy a vaše děti!
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POLITIKA

Politické počasí – léto, podzim a zima

Slabý stát, ráj pro supy.
Po podané žalobě v Rakousku zažalovala fi rma 
Diag Human Česko také ve Francii, Británii, USA 
a lze předpokládat, že i v dalších zemích, ve kte-
rých má naše republika nějaký majetek.

Zatímco na veřejné i parlamentní frontě probíhá řež-
ba o udržení či krach nestabilní vlády, v mediálně 
ochablém zájmu je v zahraničí exekuován a depo-
nován majetek ČR. Přitom jde o notoricky známou 
a vleklou kauzu z počátku 90. let, kdy podnikatel 
Šťáva, vlastník společnosti Diag Human, žaloval 
Českou republiku za zmaření obchodů s krevní plaz-
mou. V srpnu 2008 padl arbitrážní rozsudek, který 
nám ukládá náhrady v řádech miliard korun.

Celý ten příběh jako by byl otiskem arbitráže společ-
nosti CME miliardáře Ronalda Lauderema s Českou 
republikou, kdy vrcholil boj o TV NOVA, tehdy vede-
nou Vladimírem Železným. Tato arbitráž nás všech-
ny stála víc jak 10 miliard korun!

Nedávný návrh průlomové novely občanského zá-
koníku, který předkládá Jiří Pospíšil (ODS), zdá se, 
přináší do veřejného i soukromého práva mnohé 
novoty – například trestní odpovědnost právnických 
osob, ale odpovědnost politické reprezentace za 
chybné zákony či chybná politická rozhodnutí v něm 
nenaleznete. Škoda. Už tak složitá vymahatelnost 
práva v Česku se v tomto ohledu nezlepší. 

Předpověď počasí
Vedra, bouřky, ochlazení, přívalový déšť, kroupy, tep-
lo, vítr – jsou předzvěstí neklidného léta. Snad i prá-
vě proto zůstává letos mnoho našinců doma. Všichni 
to cítíme. Všichni to vnímáme, ale nedokážeme TO 
popsat. Vytunelovaný, koaličními spory rozervaný 
stát bude vedle škrtů v sociální oblasti platit další 
miliardy společnostem – jejichž jména mají odér 
exotiky. Vše se odehraje tak nějak po česku -  aniž 
by za ten průšvih někdo fakticky nesl odpovědnost. 
Zapomeňte na vyprázdněné fráze o politické odpo-
vědnosti, protože ta má faktickou a to ještě hodně 
relativní váhu jen pár týdnů před volbami. Po nich 
už je to zase jenom – promiňte mi prosím ten výraz 
a spojení – pšouk kolibříka, který se napil kvalitní-
ho vína Víta Bárty (VV). Čeká nás podivuhodné léto. 
Léto rozmarné, svým způsobem nešťastné. Léto na-
bité událostmi, změnami a překvapeními.

Podzimní vystřízlivění
Oč podivuhodnější budou letní měsíce, o to roztodiv-
nější bude podzim. Zmožená těla výletníků a vrásči-
tá matička příroda budou prožívat příběhy vpravdě 
kosmické. Co jsme si zaseli, to si taky sklidíme a dá-
-li odpovědná hospodářská politika EU, tak i sníme. 
V konzumní prostotě se ukáže, že nikoli člověk, ale 
arbitři jsou na vrcholu potravinového řetězce – tedy 
v těsném závěsu exekutorů.

Přijde nám líto, že na jedné straně budeme okleš-
ťovat výdaje a omezovat veřejné fi nance – protože 
šetřit se prostě musí, a na straně druhé se bude 
odpařovat ze státní pokladny miliardové odškodné 
podnikateli, který využil selhání elit. Podzim, ten 
pestrobarevný čas pro rozjímání a přípravu na zimní 
období. Červenožlutohnědé listy vznešených javorů 
pokryjí lesní pěšiny, a i kdyby za každý z nich dal ně-
jaký šílený miliardář korunu, deset miliard se nám 
nikdy nevrátí. 

Zimní čas - Vánoce
Zdražení plynu a elektřiny. Nafty a benzinu a také 
nájmů a poplatků, přinese po rozmarném létě 
a podivuhodném podzimu mrazivé vystřízlivění. To, 
čemu jsme se v létě s lehkostí bytí jen smáli, nám 
nyní zhořkne v ústech plných amalgámových plomb, 
za které dáme „chudým“ zubařům čtyři sta kaček za 
každou takovou - jako hokynáři za cinkrlata. Ale za 
tu naši českou pohodičku to přece stojí.

S vládou i bez vlády, nějak bylo a nějak bude. Nu 
což, radujme se a veselme se, dokud to jde.

„Že prostá pravda jako tupost zní…“
W. Shakespeare

Text: PaLuba
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Památník Terezín –
jak vypadal rok 2010 a výhledy do budoucna

Připomínat široké veřejnosti osudy osob perze-
kvovaných nacistickým režimem je jedním ze 
stěžejních úkolů Památníku Terezín a účelem, ke 
kterému byl před více než 60 lety zřízen. Naplňo-
vat tuto úlohu se nám dařilo i v loňském roce, a to 
i přes nemalá úskalí pramenící převážně z napjaté 
fi nanční situace. 

Mírný nárůst návštěvnosti (Památník loni navštívilo 
na 217 tisíc návštěvníků) u nás naštěstí nepotvrdil 
prosakující zvěsti o globálním, katastrofálním pokle-
su zájmu návštěvníků o české památkové objekty. 
Mimoto je potěšitelné, že od devadesátých let vý-
razně vzrostl podíl návštěvníků z České republiky 
na celkových číslech a pohybuje se nyní kolem 30%. 
Výnosy ze vstupného, pro jehož výši býváme často 
kritizováni, jsou pro nás významnou a nepostrada-
telnou složkou na příjmové stránce rozpočtu. Malá 
pevnost, ve které část Památníku a jeho správa síd-
lí, je 230 let stará a její údržba, stejně jako údržba 
dalších našich objektů (Muzeum ghetta, část bý-
valých Magdeburských kasáren se Střediskem se-
tkávání I., krematorium, modlitebna z doby ghetta, 
pietní místo u Ohře, kolumbárium s částí původního 
opevnění, bývalá ústřední márnice ghetta a obřadní 
místnosti, Národní a Židovský hřbitov, krematorium 
Richard v Litoměřicích a Středisko setkávání II.), si 
každoročně vyžádá nemalé fi nanční prostředky, kte-
ré zase podstatnou měrou tvoří druhou stranu roz-
počtu Památníku, tu výdajovou. 

Stejně jako v předchozích letech uspořádal Památ-
ník Terezín několik příležitostných výstav a vzpo-
mínkových akcí. Mezi hlavní akce patří Terezínská 
tryzna, která se koná vždy třetí květnovou neděli 
a kromě nejvzácnějších hostů, bývalých vězňů na-
cistických represivních zařízení, se jí i loni zúčastnili 
vrcholní političtí představitelé republiky a zástupci 
velvyslanectví zemí, jejichž občané Terezínem za 
okupace prošli.

V květnu loňského roku jsme si v reprezentačních 
prostorách Pantheonu Národního muzea převzali 
cenu za 2. místo v prestižní soutěži Gloria Musealis 
v kategorii Muzejní publikace roku. Ocenění získala 
publikace o významném umělci internovaném v te-
rezínském ghettu Františku Petru Kienovi.

V březnu 2010 podepsal Památník Terezín smlou-
vu s městem Terezín, městem Litoměřice a Biskup-
stvím litoměřickým o vzájemné spolupráci při orga-
nizování a usměrňování turistického ruchu, čímž 
byla formalizována již nastartovaná spolupráce 
těchto subjektů na smysluplném rozvoji cestovního 
ruchu v našem regionu. 

Mezi dlouhodobé úkoly, které Památník Terezín plní 
a kterými se budou jeho pracovníci zabývat i v dal-
ších letech, patří zpracování elektronických databází 
bývalých vězňů a digitalizace sbírkových předmětů 
a jejich zpřístupňování on-line. Na jaře letošního 
roku byla větší část této databáze představena od-

borné veřejnosti a uveřejněna na nových webových 
stránkách Památníku. Zveřejněná data předsta-
vují pomůcku při historickém výzkumu i výchovně 
vzdělávací činnosti. Budou také sloužit jako argu-
mentační základna při usilování demokratických sil 
o zastavení dalšího šíření neonacismu a rasové ne-
snášenlivosti v české společnosti. Práce na projektu 
digitalizace sbírek a databází vězňů budou pokračo-
vat i v dalších letech.

V letošním roce si připomeneme 70. výročí vzniku 
terezínského ghetta. Památník Terezín uspořádá 
k tomuto jubileu spolu se sdružením bývalých věz-
ňů, Terezínskou iniciativou, setkání bývalých vězňů 
ghetta, které proběhne v Terezíně 16. října 2011. 
Na podzim by také měla být prohlídková trasa po 
bývalém ghettu doplněna o rekonstrukci vězeňské 
mansardy ve dvoře domu, kde se již nachází modli-
tebna z doby ghetta.

I v dalších letech bude v Památníku Terezín probíhat 
výzkum nacistických represivních zařízení v Terezí-
ně a Litoměřicích, stejně jako muzejní, sbírkotvorná, 
kulturní, osvětová a vzdělávací činnost. V případě 
uspokojivé fi nanční situace čeká Památník Terezín 
velká investiční akce sanací valů Malé pevnosti, kte-
rá by měla být rozdělena do několika následujících 
roků.

Mgr. Tomáš Rieger
pracovník vztahů k veřejnosti
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Památník Terezín, národní kulturní památka

Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetiti-
síců lidí původně jako Památník národního utrpení 
roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného Čes-
koslovenska.

V České republice je jedinou institucí svého druhu. 
Jeho posláním je uchovávat památku obětí rasové 
a politické perzekuce v letech nacistické okupace, 
rozvíjet muzejní, výzkumnou a vzdělávací činnost, 
jakož i pečovat o místa spojená s utrpením a smrtí 
desetitisíců obětí vlády násilí.

Památník Terezín se v posledních letech stal vý-
znamným badatelským a dokumentačním pracoviš-
těm, kde jsou soustřeďovány písemné a fotografi cké 
dokumenty, jakož i předmětné památky o osudech 
vězňů Malé pevnosti, terezínského ghetta, koncen-
tračního tábora v Litoměřicích, ale i dalších věznic 
a koncentračních táborů v českých zemích i v zahra-
ničí.

Památník Terezín se rovněž stal střediskem setkává-
ní mládeže, pro které vzdělávací oddělení připravuje 
semináře a vzdělávací programy. Toto středisko je 
navštěvováno jak českými, tak i zahraničními stu-
denty a pedagogy.

Otevírací doba
Malá pevnost: 
Zimní čas - 1. 11. - 31. 3.: denně 8:00 - 16:30 hod.
Letní čas - 1. 4. - 31. 10.: denně 8:00 - 18:00 hod.

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

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

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

Modlitebna z doby Terezínského ghetta:
Zimní čas - 1. 11. - 31. 3.: denně 9:00 - 17:30 hod.
Letní čas - 1. 4. - 31. 10.: denně 9:00 - 18:00 hod.
Zavřeno: 24. 12. - 26. 12. a 1. 1.
Otevírací doba se mění na letní a zimní v den násle-
dující po změně času na letní a zpět (říjen a březen). 
Data 31. 10. (1. 11. a 31. 3.) 1. 4. jsou tedy pouze 
orientační!                  (PI)

Kontakty
Adresa:
Principova alej 304 
CZ - 411 55 Terezín
GPS: 50°30‘49.775“N, 14°9‘52.954“E
Tel.: +420 416 782 225, +420 416 782 442,   
  +420 416 782 131
GSM: +420 604 241 179, +420 606 632 914
Fax: +420 416 782 245, +420 416 782 300
E-mail: pamatnik@pamatnik-terezin.cz 
Web: http://www.pamatnik-terezin.cz 
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První mezinárodní náměstí: 
České Vejprty a německý Bärenstein se spojí

Vejprty a Bärenstein jsou u sebe tak blízko, že 
když člověk přijíždí z české strany, vypadá to, 
jako by přijížděl do jednoho horského městečka. 
Tak proč se alespoň na začátku hranice nespojit? 
S tímto nápadem, vytvořit unikátní a jediné ná-
městí ve střední Evropě, přišli oba partneři. „Ře-
šili jsme opuštěná prostranství po zaniklé celnici 
a cizinecké policii a tyto prostory se tím logicky 
nabízely. Se sousedním Bärensteinem výborně 
spolupracujeme, a jsem proto velmi ráda, že náš 
projekt byl podpořen Evropskou unií,“ říká starost-
ka Vejprt Jitka Gavdunová.

Vejprty a Bärenstein si plánují, že v tomto areálu bu-
dou od roku 2013 probíhat společné kulturní a spo-
lečenské akce. Uvažuje se o pivních slavnostech, 
oslavě Mezinárodního dne dětí, kterého by se samo-
zřejmě zúčastnily jak děti z Česka, tak z Německa. 
V pavilonu na německé straně jsou plánované zají-
mavé výstavy a zahájí se vždy společnou vernisáží, 
dále se plánuje společné zahájení předvánočního 
času, vánoční trhy a další akce.

Lavičky, ale i fontána
Centrum se bude nacházet v místě bývalého hranič-
ního přechodu mezi oběma sousedy, tvořící praktic-
ky souměstí po obou stranách hraničního potoka 
Polavy, a fyzicky tak Vejprty a Bärenstein spojí. Na 
české straně bude vybudován rozsáhlý terasový 
park s výjimečně řešenou fontánou, dětský koutek 
s větším herním prvkem, budou zde místa k seze-
ní s využitím opěrných terasových zdí a nebudou 

chybět ani veřejné toalety. Unikátní projekt bude 
zatím svého druhu jediným v celé republice, mož-
ná i v celé Evropě. Na německé straně se vybuduje 
parkoviště a výstavní pavilon, kde bude trvalá výsta-
va spojená s historií obou partnerů. Přes obě části 
centra povede pruh z bílé žuly, který připomene his-
toricky známou solnou stezku z Německa do Čech. 
Na této trase, spojené lávkou pro pěší přes hranič-
ní potok, budou realizovány interaktivní, ozvučené 
a osvětlené informační prvky, tematicky věnované 
významným událostem (obdobím) společné historie. 
Společný projekt bude fi nancován ze strukturálních 
fondů na podporu přeshraniční spolupráce Evrop-
ské unie Ziel3/Cíl3 – Česká republika – Svobodný 
stát Sasko a bude stát asi kolem sedmdesáti mili-
onů korun.

V současné době probíhají bourací práce na ně-
mecké straně a příprava na zemní práce na české 
straně. 

Revoluce, přátelství 
a společné projekty
Bärenstein a Vejprty spolu prakticky tvoří souměstí 
v horském prostředí Krušných hor a dělí je geogra-
fi cky pouze tok hraničního potoka Polava (viz zákres 
v leteckém snímku). Výchozí podmínky jsou tak pro 
všechny velmi podobné - náročné klimatické pod-
mínky, velká vzdálenost od okolních velkých obcí, 
chybějící průmysl a z toho vyplývající nedostatek 
pracovních příležitostí nebo velká migrace přede-
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vším mladého obyvatelstva stěhujícího se za prací 
do vnitrozemí.

Spolupráce obou partnerů po změně politické situ-
ace koncem devadesátých let byla proto velkou pří-
ležitostí, které obě strany naplno využívají. Společně 
se podílely na velkých projektech, které vyplynuly 
z tak těsného sousedství. Je to především projekt 
čističky odpadních vod, která leží na české straně 
a čistící odpadní vody z obcí na obou stranách státní 
hranice. Dále se jedná o rekonstrukci hraničního že-
lezničního mostu umožňujícího mezinárodní vlakové 
spojení i otevřenou možnost pro obnovení náklad-
ní železniční dopravy, napojení Vejprt na německý 
zemní plyn, a tím vytvoření podmínek pro ekologické 
vytápění. Dalším projektem byla rekonstrukce silnič-
ního hraničního mostu a povýšení přechodu stát-
ních hranic nejdříve pro osobní automobily a násled-
ně pro nákladní dopravu do sedmi tun a podobně.

Mezi Vejprty a Bärensteinem bude nové náměstí 
manifestovat puls staletí. Otevírá se zde možnost je-
dinečného putování časem do historie příhraničního 
regionu…                  (PI)

Text a foto: Město Vejprty
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HISTORIE

Tam, kde mrtví otvírají oči živým
Příběh druhý
„Lutherova“ Bible a  události v září roku 1938

Psal se rok 1938. Pohnutý rok plný odhodlání, víry, 
statečnosti, ale i strachu, smutku a zoufalství. To 
vše prožívali jako první právě obyvatelé našeho 
pohraničí. Oni první pocítili dech války, ponížení 
a smrti. Jedni byli odhodláni udělat cokoli, aby 
rozbili nenáviděnou republiku, s jejímž vznikem se 
nikdy nesmířili a druzí, kteří ji chtěli bránit do po-
slední kapky krve. Vzduchem již svištěl bič otroká-
řů a oprátka připravená pro jedny se rozhoupala.

Dva národy a jeden společný domov 
Koncem srpna a začátkem září sílily ozbrojené útoky 
henleinovců na české obyvatelstvo v pohraničí. Je 
nemožné dohodnout se s někým, kdo se dohod-
nout nechce a jeho záměrem je stupňovat své ná-
roky tak, aby je nebylo možno splnit. Plamenná řeč 
Hitlera dne 12. září v Norimberku, ve které napadl 
Československo a nepokrytě pohrozil vojenským zá-
sahem ve prospěch sudetských Němců, rozpoutala 
vlnu vášní mezi jeho fanatickými vyznavači z řad 
henleinovců, vyzbrojených zbraněmi dováženými 
z Německa. Pohraničím se valila vlna násilí, byly 
přepadány celnice, úřady, služebny státní policie 

i obchody a byty Čechů a Židů. Na základě těchto 
událostí vyhlásila československá vláda dne 13. září 
stanné právo ve všech krajích, kde byl porušen ve-
řejný pořádek. Okamžitě říšsko-německé sdělovací 
prostředky informovaly svět o bezuzdném řádění 
a drancování sudetských obcí „českou soldates-
kou“, při kterých zahynuly tisíce nevinných obětí. 
Ačkoli události jasně ukazovaly, kdo je viníkem celé 
situace, a že z české strany se jednalo o obranu, 
svět často v dějinách uvěřil těm, kteří křičeli, naří-
kali, obviňovali. Sled následných událostí dospěl až 
k tragickému dni 30. září, kdy se ze svobodného 
Československa stala pouhá obětovaná fi gurka na 
šachovnici nepřátel, domnělých přátel a bývalých 
spojenců. 

Právě ze  14. a 18. září roku 1938 pocházejí 2 ru-
kopisné, německy psané záznamy ukryté na zadní 
straně rytiny nacházející se v příloze za stranou 208 
v Bibli, přeložené do němčiny Martinem Lutherem 
(1483-1546), vydané a vytištěné roku 1662 bratry 
Christophem (1632-1674) a Paulem (1639-1662) 
Endterovými v Norimberku dle prvního vydání z roku 
1530. Tento vzácný tisk se nachází ve sbírkovém 
fondu knihovny Oblastního muzea v Mostě. Text psa- Fo
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„Tzv. „Lutherova 
Bible“ vytištěná 
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Příběh druhý
„Lutherova“ Bible a  události v září roku 1938
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ný obyčejnou tužkou sepsali sudetští Němci, ukrýva-
jící se před československou armádou a ostatními 
bezpečnostními složkami zabezpečujícími pořádek 
v pohraniční oblasti. 

Mladší záznam umístěný v horní části listu je dato-
ván k 18. září 1938 a ve volném překladu sděluje, 
že  je zapsán na památku  těžkých dnů svobody, 
které níže podepsaní prožívají u pana Josefa Foldy, 
majitele domu v Janově, kam se ukryli před řádě-
ním české soldatesky. Následuje seznam tří jmen 
rodiny Gustava Schmotze ze Záluží, včetně jejich 
data a místa narození. Druhý záznam podepsaný 
Gustavem Schmotzem dne 14. září 1938 začíná 
dvěma jmény rodiny Fischerovy a třemi jmény rodiny 
Pilzovy z Mostu. V následném textu je opět ve vol-
ném překladu zapsáno: „Dnes v noci z 13. na 14. 
září vyhlásila  Československá republika mobilizaci  
a my v těchto těžkých dnech sedíme zde na půdě 
a očekáváme smrt, nebo svobodu. Ať žije Hitler! Ať 
žije Henlein!“. Jaké osudy potkaly podepsané, nám 
zatím není známo, i když lze předpokládat, že i na ně 
po několika šťastných letech „svobody“ dolehla tíže 
války a poválečného období.

V litvínovském adresáři z roku 1933 je uvedeno, že 
pan Josef Folda, u něhož se ukrývali (viz 1. zápis), 
bydlel v Janově, čísle popisném 167. 

„Lutherova“ (Martin Luther, německý náboženský 
reformátor) Bible velikosti 430 x 275 mm obsahu-
je Starý i Nový zákon a je opatřena větším množ-
stvím rytin v přílohách. Jakým způsobem ji muzeum 
v Mostě získalo, zatím rozluštěno nebylo, neboť ne-
byla zapsána ani do přírůstkové knihy Městského 
muzea v Mostě ani v Litvínově, z jejíchž záznamů 
by bylo možno zjistit, zda byla kniha muzeu darová-
na a kým, zakoupena atd. Na titulním listě se pouze 
nachází oválné razítko původního majitele Františka 

Xavera Hinkeho, faráře v Práchni. Do přírůstkové 
knihy knihovny Okresního muzea v Mostě byla za-
psána až roku 1982. Její stav byl natolik špatný, že 
byla roku 1983 spolu s dalšími šesti poškozenými 
tisky a rukopisy převezena k restaurátorskému zá-
sahu do atelieru Ladislava Kolaříka v Hodoníně, kde 
kromě jiného byla opatřena i novou koženou vazbou 
nahrazující původní barokní. 

Pod záznamy z roku 1938 přibyl ještě jeden, dato-
vaný dnem 30. 3. 1990, informující o restaurování 
tohoto vzácného tisku.

O událostech roku 1938 byla napsána celá řada his-
torických i populárních publikací a článků. Za všech-
ny je snad možno doporučit alespoň knihu: „Čes-
koslovenský rok 1938“ od autorů Roberta Kvačka, 
Aleše Chalupy a Miloše Hejduka, vydané v roce 
1988 v nakladatelství Panorama. O dění v regionu 
potom například vypovídá působivě a faktografi cky  
ve svém článku uveřejněném v novinách Rozvoj dne 
12. 10. 1988 nazvaném: „Mnichovský diktát - jeho 
odraz na Mostecku“ historička  Jana Sýkorová.

Text: Alena Kvapilová

„Nová vazba 
po restauro-
vání v roce 
1983“

„Rukopisný 
záznam ze září 
roku 1938“
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CESTA  ČAJE    (1.díl)

Čaj (z výslovnosti čínského čcha v mandarínském 
a kantonském dialektu; v dialektu min významné-
ho přístavu Sia-men, čteno te – odtud pojmenová-
ní v některých jiných jazycích) je kulturní nápoj, 
připravovaný obvykle louhováním lístků rostliny 
čajovníku v horké vodě. Čaj má v mnoha případech 
také blahodárný vliv na organismus díky látkám 
v něm obsaženým. 

Historie čaje
Nejstarší dochovaná věrohodná zpráva o pití čaje 
pochází ze 3. století našeho letopočtu. Objevení 
čaje jako blahodárné rostliny je však samozřejmě 
mnohem starší, legendy uvádějí až 3. tisíciletí před 
naším letopočtem. Nejstarší popisy pěstování a pří-
pravy čaje máme z období dynastie Tchang (7.-10. 
stol.), zejména od legendárního čajového mistra Lu 
Jü. K přípravě se používal zelený čaj lisovaný od růz-
ných forem a poté rozemletý na jemný prášek, jenž 
byl vhozen do kotlíku s vroucí vodou a krátce pova-
řen. Později se čajový prášek spařoval vroucí vodou 
a poté se šlehal bambusovou metličkou.

S pitím čaje zhruba v takové podobě, jakou známe 
dnes, se poprvé setkáváme v období dynastie Ming 
(14.-17. stol.). Čajové lístky byly přelívány horkou vo-
dou ve velkých šálcích, z nichž se i pilo. Používání 
čajových konviček je spojeno s rozšířením pití čaje 

do všech vrstev čínské společnosti v 15. století. 
Čajová kultura a pití čaje se rychle šířily, nejprve do 
Japonska a Mongolska, později obchodními cestami 
do Arábie, v 17. století poznává čaj i Rusko a Evropa, 
kde se čaj rychle stává oblíbeným nápojem. Evro-
pané, zejména pak Britové, zavádějí pěstování čaje 
ve svých koloniích. Čaj se stává významným obchod-
ním artiklem a celosvětovým kulturním fenoménem.

Pěstování, sběr 
a zpracování čaje
Čajovníky, jejichž listy se používají pro výluh či vý-
robu čaje, jsou keře s celoročně zelenými, silně že-
brovitými listy vyrůstajícími na krátkých větvičkách. 
Ty, které jsou pěstované v horských polohách, mají 
sice menší výnosy, kvalita sklizeného listu však bývá 
velmi vysoká. Květy všech druhů čajovníku jsou bílé 
a podobají se květům třešní. Pro listy čajovníků jsou 
typické dobře viditelné stříbřitě bílé chloupky, jimiž 
je pokryta jejich spodní strana. Nerozvinuté pupeny 
listů (tipsy) jsou jimi pokryty zcela. Vysoký podíl tipsů 
je charakteristický pro kvalitní třídy čaje. Čajovníku 
se daří v různorodých původních podmínkách, není 
příliš choulostivý na teplotní výkyvy, vyžaduje však 
značné množství srážek během celého roku. Proti 
příliš prudkému slunci bývá v tropických oblastech 
zastiňován. Pravidelným stříháním se zvyšuje množ-
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ství výhonů a keř se zahušťuje a formuje do poža-
dovaného tvaru o výšce 70 – 100 centimetrů. Keře 
se kvůli snadnějšímu sběru čajového listu sází do 
pravidelných dlouhých pásů vedle sebe.
Čtvrtým rokem po výsadbě se přistupuje k prvnímu 
sběru. Prvotřídní list však čajovník poskytuje ještě 
později a úrodu dává zhruba 30 let. Doba sklizně je 
závislá na klimatických podmínkách a je velmi růz-
norodá. Sklízí se několikrát ročně, v tropickém pod-
nebí s rovnoměrně rozvrženými srážkami celoročně 
(až 30 sklizní). Z jednoho keře se ročně získá v pá-
tém roce asi tři čtvrtě kila čerstvého čaje, v desátém 
roce i více než kilogram. Kvalita úrody během roku 
silně kolísá a různé oblasti poskytují své nejkvalit-
nější čaje v rozličných obdobích. Sběr čajového listu 
se provádí převážně ručně – odštipováním prsty či 
pomocí nůžek. Správné načasování sklizně a dodr-
žení přísných hygienických podmínek je nezbytným 

předpokladem pro získání opravdu kvalitního listu. 
Sklízí se mladé koncové výhonky sestávající z tipsu 
(ten obsahuje nejvíce aromatických látek) a 2 – 5 
lístků. Nejvyšší obsah ceněných látek, na nichž zá-
visí kvalita čaje, mají nejmladší výhonky, a proto se 
k výrobě nejkvalitnějších druhů čaje používá jen tips 
a první dva lístky. Tato třída bývá označována jako 
OP (OP je zkratka Orange Poeke).

Skladování čaje
Skladovat čaj je důležité tak, aby nedocházelo 
k jeho vyvětrávání. Také by se mělo zamezit přímé-
mu působení světla a přílišné teplotě, taktéž i vlhku. 
Díky velké schopnosti čaje přejímat různé pachy by 
jednotlivé druhy (pokud možno i odrůdy, a dokonce 
sorty) měly být skladovány zvlášť. Čím je větší množ-
ství daného čaje pohromadě, tím lépe, neboť čaj si 
vytvoří své vlastní mikroklima a stárne pomaleji.

K uchovávání malého množství čaje jsou nejvhod-
nější hnědé prachovnice se zábrusem. Zcela ne-
vhodné jsou z dlouhodobého hlediska papírové sáč-
ky a různé plechovky, jež by měly sloužit především 
k přenášení malého množství čaje a následně by 

měl být čaj přesypán do prachovnice či rychle zkon-
zumován. Přimhouřit oči můžeme u neprodyšně uza-
víratelných plechových dóz, diskutabilní je ovšem 
styk čaje, zejména zeleného, s kovem. Vhodnou 
kombinací se zdá papírový sáček v kvalitní dóze. 
Dobře skladovaný čaj může vydržet i několik let. Zvě-
tralý čaj by měl být vyřazen nebo alespoň s upozor-
něním výrazně zlevněn. Výjimky tvoří čaje lisované, 
které by měly být baleny v papíru či bambusových 
listech a tzv. dýchat.

K uchování velkého množství čaje je vhodné vaku-
ové balení nebo vhodně zhotovená dřevěná bedna 
s umě vkomponovanou hliníkovou fólií. Taktéž dobře 
těsnící šuplík pro tento účel vyrobený (suché dřevo, 
bez zápachu lepidla), není špatným řešením. Nej-
častější chyba tkví v zápachu lepidla a v nedokona-
lém těsnění.

Obecně by čaj měl být skladován v suchu, temnu, re-
lativním chladu (do 20°C), za nepřítomnosti jakých-
koli aromatických látek (např. koření), jejichž pach 
by mohl „přebrat“.

Text: Radek Steiger

Čajové recepty
Sencha Latté
1/3 lžičky čaje sencha1 šálek mléka
med dle chuti
několik suchých čajových listůV malé nádobě smíchejte senchu a mléko a ohřejte na mír-
ném plameni tak, aby se mléko nezačalo vařit. Přelijte přes 
sítko do šálku. Dle chuti přislaďte medem.Podávejte posypané senchou.

Shake matcha & banán1 lžička matcha
1 šálek mléka
1 banán
med dle chuti
Smíchejte všechny ingredience v mixéru (lze použít i ponor-
ný). V létě přidejte pár kostek ledu. Tento vydatný shake 
nahradí „pevnou“ snídani.
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Poradce!
V době chaosu, mimořádných klimatic-
kých i ekonomických událostí, je pojiš-
tění jednou z mála možností, jak aktivně 
minimalizovat rizika a za přiměřený po-
platek mít chráněný majetek a případně 
i zdravotní škody. Při nedávné osobní 
zkušenosti s jednou známou pojišťovnou, 
která se po mém několikaletém bez-
problémovém placení zachovala téměř 
macešsky, když se utrhl strop v kuchy-
ni bytového domu a pojišťovna odmítla 
událost hradit, začal jsem revidovat veš-
keré pojistné, ale i důchodové smlouvy 
(smlouvy o penzijním připojištění). Zjistil 
jsem, že ročně platím několik tisíc ko-
run, ale ani z daleka nemám jistotu, že 
když už se stane, že se něco stane, budu 
mít náležité plnění. Pojišťovací agent mi 
servilně sdělil, že mu je líto, ale tak jak 
mám nastavené smluvní pojistné podm-
nínky, tak bude pojišťovna postupovat. 
Spadlý strop a zničený nábytek, i přes vy-
sokou pojistku domácnosti, jde tedy na 
můj vrub a k mé tíži. No děkuji vám pěkně 
nemilé pojišťovny!

Právě řešení pojistné události, mne při-
vedlo k Jiřímu Linkovi (48) ze společnosti 
Bohemia Servis Finance, a.s. (BSF), který 
mi začal vysvětlovat, jak vlastně celý ten 
systém pojišťovnictví a dalších fi nančních 
služeb funguje. Laik nevěří svým očím 
a uším, když nahlédne pod pokličku sple-
titých vztahů a smluvních kliček i háčků. 
Protože je drtivá většina našich spoluob-
čanů nějakým způsobem pojištěná, udělal 
jsem s panem Linkou rozhovor, který může 
mnohým z nás pomoci v nesnázích.

Jakou pozici vlastně zastáváte?
Jsem poradce. V našem sektoru se dělíme 
do několika kategorií. Pojišťovací agenti, 
to jsou ti, kteří pro konkrétní pojišťovny 
nabízejí pojistné či další fi nanční produkty, 
v podstatě jsou to prodejci pojišťovny. Dále 
pojišťovací poradci, kteří nabízejí produkty 
a služby několika pojišťoven. No a pak jsme 
my, poradci, kteří vyhodnocujeme veškeré 
produkty na trhu a ty dáváme do speciál-
ních programů – které si sami vytváříme. 
Dokážeme pro klienta, zákazníka, vybrat 
ten nejoptimálnější fi nanční produkt. 

Když člověk hovoří s pojišťovacím agen-
tem, má v tu chvíli pocit, že uzavírá tu 
nejlepší smlouvu na světě. Jak je možné, 
že pak zjistí opak?
Přirozeně se jedná o obchod. Agent nabízí 
a vy případně kupujete. My, poradci - se 
na produkty pojišťoven díváme jak z ob-
chodního hlediska, tak ze zájmu o klienta. 
Ptáme se – je za tyto peníze pro klienta 
opravdu krytí pojistných událostí nejlepší 
na trhu? Nebo je to nevýhodný, či zasta-
ralý produkt? Například pojištění majetku 
v rozsahu, který by kryl rizika ochrany ne-
movitosti s chodem domácnosti, je celá 
řada a mají různou podobu. Jsou pojišťov-
ny, které za velmi příznivou cenu poskytují 

významně větší okruh pojistných událostí 
a naopak, jsou pojišťovny, které za desítky 
tisíc korun ročně pokryjí jen část vašeho 
majetku. Naše společnost vešekré nabíd-
ky analyzuje. Odborníci pak vytvářejí slou-
čené programy na míru, které propojují 
ekonomičnost produktu na straně jedné 
a velmi dobré plnění na straně druhé. Náš 
klient dostane víc služeb za méně peněz.

Pěkně se to poslouchá, ale čím donutíte 
pojišťovací společnosti, aby vaše produk-
ty či programy braly vážně?
Čím? Více než devíti sty tisíci zákazníky 
v ČR a v zemích EU. Právě v síle našeho 
zákaznického portfolia spočívá naše vý-
hoda. Každá renomovaná pojišťovna by 
byla ráda, kdyby měla skoro milion klientů. 
Nemusíme pojišťovny k ničemu nutit, ony 
přichází samy.

V čem tedy spočívá síla vašeho úspěchu 
u nás, koncových klientů?
Především v individuálním odborně-pora-
denském přístupu. My vám, jako potenci-
onálnímu klientovi neřekneme „všechno 
je špatně, zruště pojistky a pojďte k nám“, 
ale naopak, pečlivě nejdříve prostudujeme 
vaše smlouvy, ty vyhodnotíme a buď vám 
navrhneme doplnění či rozšíření již uza-
vřené smlouvy, nebo, je-li pro vás ta stá-
vající nevýhodná, dáme vám alternativní 
nabídku. Už při sepisování nové smlouvy 
víte, že pojistné krytí je daleko větší, než 
to předchozí. Navíc zajišťujeme takový 
servis pro naše klienty, který mnohé po-
jišťovny nedělají. Vyřizujeme za klienta 
pojistnou událost od A do Z. Snažíme se 
– okamžitě po nahlášení pojistné události, 
převzít iniciativu. Škody popíšeme, nafo-
tíme a vyjednáváme s pojišťovnou. Není 
tajemství, že pojistné plnění naši klienti 
dostávají v rekordně krátkém čase a není 
také tajemstvím, že informujeme klienta 
i o možnostech plnění i na věci, o kterých 
ani neví. Příkladem je dům vytopený příva-
lovým deštěm. Škoda jako taková nebyla 
nijak vysoká, ale následky nehody byly 
deprimující. Mimo samotného pojistného 
plnění jsme ještě zajistili úklidovou četu, 
která byla hrazena z pojistky. Pojištěnci, 
starší lidé, byli nadšeni.

Uzavřel jsem před pěti roky pojistku a od 
té doby jakoby se po pojišťovně slehla 
zem...
To je další rozdíl v přístupu. Klienti si často 
stěžují, že má o ně jejich pojišťovna zájem, 
jenom když mají zaplatit pojistku. Jinak 
se o ně nestará. My naopak informuje-
me o nových produktech a jsme s našimi 
zákazníky v kontaktu. Není možné, aby – 
když se vám něco stane, jste nevěděl na 
koho se obrátit. Naše společnost má tvář, 
každý náš klient má svého konkrétního po-
radce. Pro nás nejste jenom číslem smlou-
vy, pro nás jste zákazník, partner, klient.

Kdo jsou vaši klienti?
V portfoliu máme fyzické i právnické osoby. 
Města, obce, živnostníky, podnikatelské 
společnosti a pochopitelně i běžného člo-
věka, občana. Dokážeme výhodně a dobře 

pojistit továrnu nebo celou rodinu i s ne-
movitostí. Školu i se zaměstnanci a nebo 
město. Naše programy jsou šité na míru. 
Bez diskuze je fakt, že umíme velmi efek-
tivně pojistit třeba pracovní kolektiv, kdy 
ušetří jak zaměstnanci, tak i zaměstnava-
tel, ale to je na delší rozohovor. Naše spo-
lečnost poskytuje široké spektrum fi nanč-
ních služeb – málokdo si je vědom toho, 
kolik tisíc ročně může ušetřit, když si změní 
třeba penzijní připojištění a doplní jej něja-
kým investičním produktem.

Vraťme se ke konkrétním situacím, máte 
nějaký případ, který by dokládal rozdíl 
v poskytované službě mezi Bohemia 
Servis Finance, a.s. (BSF) a třeba stan-
dardní pojišťovnou?
Ano, nedávno jsme při optimalizaci pojist-
né smlouvy jednoho severočeského města 
přišli na to, že město platí poměrně vyso-
kou roční pojistku a přitom má pojištěny 
pouze velké nemovistosti, ale zcela chybě-
lo pojištění na drobné události. Pád ram-
pouchů, vodou podemletý chodník, rozbitá 
zastávka. Město tak hradilo za opravy de-
sítky tisíc korun ročně ze svého rozpočtu, 
přitom to mohla hradit pojišťovna. Smlou-
vu jsme přepojistili a k plnění došlo už mě-
síc po podpisu. Je potřeba hledat rezervy 
a využívat produktů v celé šíři, v celém 
spektru, které je často nepřehledné.

Pan ředitel mi asi vynadá, říkám si, když vi-
dím, kolik stran rozhovoru je popsáno a ko-
lik prostoru na toto téma mám vyhrazeno. 
Bez váhání jsem změnil pojišťovnu i dnes 
již bývalou pojistku. Až mi zase spadne 
strop, vím, že se o mne někdo postará a že 
se nebudu cítit při jednání jako viník.

Sympatickému Jiřímu Linkovi děkuji za roz-
hovor a slibuji, že se k tématu ještě vrátím. 
(PI)     
            PaLuba

Bohemia Servis Finance, a.s. (BSF)
Jiří Linka
Roosveltova 504
Litvínov 1
Tel.: 732 438 224
www.bohemiaservis.cz

úřední hodiny:
Po – St od 9.00 do 17.00 hod.

Jiří Linka






