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VÝPRAVA ZA
UHELNÝM DRAKEM
MÍSTO RYPADLA TURISTICKÁ ATRAKCE

KRUŠNOHOŘÍ NA
SEZNAMU UNESCO
...OPĚT O KOUSEK BLÍŽ!

POHÁDKOVÝ
LES V BÍLINĚ
PODAŘÍ SE OBNOVIT
DŘEVĚNOU RARITU?

Dobrovolníci,
hledáme právě vás!
Oblastní charita Most, hledá dobrovolníky pro
různorodé sociální služby v Ústeckém kraji. Našimi
klienty jsou například děti ze sociálně slabých rodin,
vážně nemocní, senioři, či lidé bez domova.

Více informací o konkrétních službách v Mostě, Litvínově, Chomutově,
Oseku, Duchcově, Náhlově, Zákupech a Tanvaldu naleznete na
www.charitamost.cz. Vaše dotazy rádi zodpovíme na
e-mailu: charita@charitamost.cz nebo
na Tel.: + 420 775 563 933.

Rádi přivítáme nové dobrovolníky, přijďte se zapojit a pomoci!
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POHLEDY 2012
Víno, hokej, stávky, jaro 2012
Také se nestačíte divit? Co všechno se
kolem nás děje! Víno se až biblicky mění
v peníze. Hokejisté namísto radosti truchlí
nad bronzovou medailí z mistrovství světa, chtěli zlato. Zemědělci blokují silnice
za ponechání dotace na zelenou naftu, se
kterou se kšeftovalo ve velkém. Lékařský
odborový svaz vyhrožuje novou akcí Odcházíme, požaduje navýšení mezd. Jiné
odbory hovoří o generální stávce a prosazují odstoupení vlády. Do toho je na několik
měsíců vazebně stíhán otec tzv. vlčích dětí
z Prahy za to, že je neregistroval do systému a nedával jim hračky. Naproti tomu si na

svobodě volně pobíhá podnikatel a lobbista Janoušek, když opilý za volantem skoro
zabije jinou účastnici nehody. Žháři z Vítkova se obracejí na Ústavní soud – snaží
se o snížení trestů. Budeme poprvé v historii volit prezidenta – bylo na čase. Poláci
k nám dovážejí nebezpečné potraviny – nic
strašného jen technická sůl a kyselina mravenčí. Chlapec z Břeclavi si vymyslel napadení – Romům hrozil lynč.
Každý, kdo sleduje zprávy – od České televize počínaje, až po TV Barrandov konče,
se musí chytnout za hlavu s myšlenkou: Za
co Bože, za co?! To se nám to tady mele.
Jenom škrtnout. Jenom záblesk a celý ten
roky budovaný systém vezme ďas.

Naštěstí, existuje také jiný svět. V něm jsou
dobří sousedé. Pohodové vztahy v rodině,
máma, děti, vnoučata. Posezení v přírodě. Hra v šach s kamarádem na zahradě.
Slušní lidé, slušní politici, slušní úředníci
a podnikatelé. A taky nezlomná víra v dobro, která je tam někde uvnitř každého člověka – snad.
I toto vydání Pohledů AMB přinese bystré
čtenářské obci esenci zajímavostí a názorů. Bez nabubřelosti, spíš s pokorou
k času, k duši a realitě. Děkujeme všem,
kteří tento náš projekt podporují.
Lubomír Šlapka
ředitel Pohledy AMB
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Krušnohoří na
seznamu UNESCO?
Možná už v roce 2015!
DVĚ UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ I KULTURNÍ KRAJINY PODÉL ČESKO-NĚMECKÉ HRANICE BY SE MOHLY
STÁT SOUČÁSTÍ SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO. VEDLE TURISTICKY ATRAKTIVNÍ
OBLASTI ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA CHTĚJÍ SDRUŽENÍ A OBCE SPOLEČNĚ S MINISTERSTVEM
KULTURY NOMINOVAT TAKÉ TROCHU OPOMÍJENÉ KRUŠNOHOŘÍ S JEHO HORNICKÝMI
PAMÁTKAMI.
TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Štola Krupka
Právě projekt Středoevropská kulturní krajina
Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří, který
usiluje o zápis hornického regionu do seznamu
UNESCO, se v posledních měsících posunul
o velký kus kupředu. Po dvou letech usilovné
práce se jeho představitelům podařilo dosáhnout zápisu na indikativní seznam památek,
nominovaných českou stranou. Společná žádost České republiky a Německa do Paříže by
pak měla být podána v únoru roku 2014.
Krušnohoří na seznamu UNESCO je od počátku snem představitelů Euroregionu Krušnohoří. Pracovat na tom začali už v roce 1998. “Bylo
tehdy zásluhou PhDr. Libuše Pokorné, ředitelky mosteckého muzea, že v oné době rozpačité bezradnosti na české straně, před vznikem

krajů, převzala se svou komisí pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří koordinaci na české straně, abychom mohli být partnery podaných německých projektů,“ popisuje
dlouhou historii příprav jednatel Euroregionu
Krušnohoří František Bína. „Vstupem Ústeckého kraje jako žadatele a nositele projektu Montanregion Krušnohoří se situace v realizaci
záměru společné cesty ke světovému dědictví
na obou stranách vyrovnala,“ doplňuje aktuální stav. Díky tomu příprava mohla urazit velký
kus cesty a dostat se na indikativní seznam památek ČR za rekordní dva roky.
Marketingová studie, zpracovaná pro saskou
stranu Krušnohoří, potvrdila pozitivní vliv této
prestižní značky na turistický ruch. Lokalita

Montanregionu Krušnohoří dnes zahrnuje 43
německých a 6 českých lokalit a míst, které
reprezentují přírodní vývoj i hornickou minulost Krušných hor. Na seznamu lze najít třeba
hornické město Krupka se štolou Starý Martin,
vrch Mědník, město Jáchymov, také Blatenský
vodní příkop v Horní Blatné, sejpoviště u Božího Daru a důl Mauritius v Hřebečné. Na saské
straně byla vybrána například historická hornická města Annaberg, Marienberg, Freiberg
a řada pozůstatků po dolování v německé části
Krušnohoří. „Oblast představuje památky spojené s historickou těžbou kovů a vedle důlních
děl a hornických měst se jedná především
o krajinu, poznamenanou montánní činností,“
popisuje Jana Ryšánková, která zastupuje Ústecký kraj jako hlavního koordinátora projektu. Ústecký kraj se v této mezinárodní aktivitě
angažuje v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, financovaného Evropským fondem pro regionální
rozvoj.
V lednu projednala projekt saská vláda a české Ministerstvo kultury mu dalo zelenou v březnu zápisem na indikativní seznam památek
UNESCO ČR. Podání společné česko-německé
žádosti, stejně jako v případě Českosaského
Švýcarska, tak již nestojí nic v cestě. Letos
čeká koordinátory příprava dokumentace pro
společnou žádost a pokud by plány Čechů
i Němců vyšly, ocitne se krušnohorská krajina
podél hranic na seznamu světového kulturního
dědictví v roce 2015.

Medvědí skála
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Letecká válka
nad Mostem
MOSTECKÝ BENZÍN HOŘÍ (2005), A Z NEBE PADALY BÍLÉ HVĚZDY (2007) – TO JSOU NÁZVY DVOU KNIH
LITVÍNOVSKÉHO SPISOVATELE RADOVANA HELTA O BOMBARDOVÁNÍ MOSTECKA A OSUDECH ZDE
SESTŘELENÝCH SPOJENECKÝCH LETADEL. O CO ZDE VLASTNĚ ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY ŠLO A PROČ BYLO
MOSTECKO TAK DŮLEŽITÝM CÍLEM PRO SPOJENECKÉ BOMBARDÉRY? JAK VNÍMALI TYTO UDÁLOSTI LIDÉ
RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ - MÍSTNÍ I TOTÁLNĚ NASAZENÍ ČEŠI, NĚMEČTÍ OBYVATELÉ, VOJÁCI A VÁLEČNÍ
ZAJATCI, SEHNANÍ SEM Z CELÉ EVROPY? ČÍM PRO NĚ BYLI NEZNÁMÍ LETCI VE STŘÍBRNÝCH STROJÍCH
MLUVÍCÍ JINOU ŘEČÍ? OSVOBODITELI, OBDIVOVANÝMI SPOJENCI NEBO NENÁVIDĚNÝMI NEPŘÁTELI?
PROČ TITO LETCI NASEDALI DO SEDAČEK PRO PILOTY, NAVIGÁTORY A STŘELCE A PŘES CELOU
POROBENOU EVROPU LETĚLI SVRHNOUT BOMBY PRÁVĚ SEM?
ODPOVĚDI NA NĚKTERÉ TYTO OTÁZKY PŘINÁŠÍ ROZHOVOR S AUTOREM OBOU KNIH.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

V nacistických laboratořích v něm vědci objevili vysoký obsah dehtu, tolik potřebného
k výrobě benzinu. Kromě propagandistického „návratu sudetských Němců domů“ získala okupace československého pohraničí jiné
dimenze.

Pane Helte - proč právě Most byl tak
častým a důležitým terčem bombardování?
Odpověď je třeba hledat v letech před válkou. Hitlerovské Německo se chystalo na válku a vyrábělo nové moderní zbraně, obrněné
transportéry, tanky, lodě, letadla. Pro takové
množství strojů potřebovalo motorovou naftu, benzin a letecký benzin. Nejschůdnější
cestou byla výroba paliv syntetickou cestou,
pro kterou nebyly v Německu dostačující
kapacity, a tehdejší německé závody navíc
využívaly starších technologií a ne tak kvalitního uhlí. Už v roce 1935 odjelo do Německa
několik vlaků plných kvalitního mosteckého
uhlí, které nikdy neprolétlo jen tak komínem.

Co se dělo dál?

Poškozené budovy

Za podpory německého kapitálu začali Němci před válkou a po připojení Sudet k Velkoněmecké říši v blízkosti místních hnědouhelných
ložisek horečně připravovat a posléze stavět
obří chemický komplex. Vždyť na podzim
1939 mělo Německo pro plánované bojové
operace dostatek paliv jen na přibližně čtyři
a půl měsíce bojů. Oficiálně měl závod projektovaný v rámci tzv. Plánu výstavby Sudet,
sloužit k výrobě syntetických vláken zvaných

perlon, obdobu amerického nylonu, od
začátku však šlo opět jen o utajovanou
výrobu paliv moderními chemickými postupy. Německé odborníky a místní obyvatele po začátku války při jeho výstavbě
postupně doplňovali a nahrazovali totálně nasazovaní Češi z celého Protektorátu, občané Německem okupovaných
zemí, dobrovolní pracovníci ze zemí
spolupracujících se Třetí říší a váleční
zajatci různých národností. V okolí Záluží vyrůstaly zajatecké lágry. Budoval se
samotný závod s názvem Sudetenländische Treibstoffwerke AG (STW), přípojky
na železnici. Později se vytvořil i řetězec
leteckých krytů a systém protivzdušné
obrany, pro jejíž včasné varování byly
okolní kopce ideální, neboť se dalo
předpokládat, že se závod stane cílem
leteckých útoků. V prosinci roku 1942
vyjel první cisternový vlak naplněný syntetickým benzínem a STW začal být stále
větší hrozbou pro postup spojenců a naopak veledůležitým zdrojem paliva pro
německý Wermacht a Luftwaffe. Bitva
o palivo nad Mostem mohla začít.

Kdy se objevily první náznaky
bombardování?
Skutečným leteckým útokům proti STW
předcházelo vyhlášení mnoha planých
poplachů. Od října 1940, kdy na Mostecko dopadly první britské pumy a vůbec
se nejednalo o útok na STW – to tehdy
bylo ještě staveništěm, uplynula dlouhá

doba. Od té doby spojenecká letadla jen
naším okolím přelétávala bombardovat cíle
v Německu nebo prováděla průzkumné lety.
Zdejší města i vesnice byly v noci důsledně
zatemňovány a byly vyhlašovány cvičné poplachy. Německé velení zde očekávalo především noční letecké útoky Britů, americké
letouny v té době z mnoha důvodů nebyly
schopné tak hluboko ve střední Evropě operovat. Obyvatelstvo Mostecka po čase zlhostejnělo a sirény vyhlašující letecký poplach
nebralo vážně. Pak ale přišel 12. května 1944
první skutečný nálet zaměřený na mostecký
„Hydrák“, jak se mu mezi českým obyvatelstvem říkalo.

Jaká byla úspěšnost náletu?
První nálet na STW byl denní americký a vyřadil z provozu zhruba 50 procent zařízení
a následkem nedokonalé pasivní protiletecké
obrany a lhostejnosti obyvatelstva při něm
zahynulo asi 600 lidí. Dalších 12 amerických
denních náletů zde v roce 1944 probíhalo
s různou přesností a účinností, poněvadž do
hry vstoupilo umělé zamlžení oblasti, počasí
a jiné vlivy. Útoky byly prováděny po leteckém průzkumu americkými vzdušnými silami z italských a britských základen. Výroba
v závodě byla stále postupně obnovována.
Rozhodujícím náletem na STW byl až britský
noční nálet 16. ledna 1945, který svou mohutností a přesností předčil předchozích 13 náletů USAAF. Po tomto náletu už Hydrierwerk
nevyrobil nic až do konce války a jeho následné bombardování v únoru a březnu 1945 bylo
dílem náhody či snahou spojeneckých letadel
zasáhnout náhradní cíl. Z hlediska spojeneckého velení nebylo po 16. lednu už na STW

128 mm FLAK 40
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hliníkové fólie přezdívané Window, které
znemožnily přesné zaměření letadel pozemními radary. Obsluha radarů pak nemohla na
letecké svazy přesně navádět stíhače Luftwaffe, ani řídit přesně střelbu děl. Tato taktika
vycházela dokonale, takže ztráty bombardérů nad cílem byly minimální. Američané tuto
metodu obrany proti zaměření převzali a dali
proužkům hliníku název Chaff – řezanka. Postupem války se tyto metody zdokonalovaly,
stejně jako metody zaměřování a označování
cíle. Efektivita útoků se tak stále zvětšovala.

co bombardovat a každý další cílený útok by
byl jen plýtváním penězi a zbytečným riskováním vzácných životů létajícího personálu RAF
a USAAF.

Proč trvalo tak dlouho, než se bombardováním podařilo zastavit výrobu?
Zpočátku se nedařilo docílit toho, aby nebyl
závod po útocích obnovitelný. Tehdejšími
metodami letecké války nebylo jednoduché
přesné zaměření, označení cíle a jeho zasažení. Létalo se ve velkých výškách, svoji roli
sehrávalo počasí i umělé zamlžování cíle
mobilními i stálými zařízeními na vyvíjení
mlhy, navíc byl závod silně chráněn protiletadlových dělostřelectvem – flaky – rozmístěným okolo Mostu. Jak se stával STW stále
důležitějším, narůstal nejen počet náletů, ale
byla i posilována jeho protivzdušná ochrana.
K původním dělům ráže 20 a 37 mm a těžkým
dělům ráže 88 mm, kterých bylo na Mostecku na jaře 1944 již 44 kusů, postupně přibyla
i děla ráže 105 a 128 mm. Počet těžkých děl
zde na podzim 1944 dosáhl skoro 300 kusů.
K osvětlení letadel při nočních poplaších se
používaly velké reflektory až o průměru 150
cm, které ale kvůli celistvým nízkým mrakům
nemohly být při rozhodujícím lednovém útoku RAF použity.

Výroba paliv ale pokračovala dál…

Obecní dům v Kopistech

Jaké byly ztráty spojeneckých letců?
Od května 1944 až do května 1945 bylo
v důsledku protiletecké obrany Luftwaffe nad
Mosteckem a v jeho blízkém okolí sestřeleno 10 těžkých bombardérů, z jejichž osádek
část zahynula a část se dostala do zajetí. Další
bombardéry byly střelbou různě poškozeny
a někdy havarovaly až stovky kilometrů odsud. Mostecký flak zde sestřelil i americkou
stíhačku. Její pilot, podobně jako předtím
několik letců bombardovacích, byl zdejšími
německými nacisty lynčován. V porovnání
s celkovým množstvím spojeneckých letadel,
kdy jeden nálet prováděly i stovky letounů,
se však jedná o malé procentuální ztráty. O
sestřelených letadlech, osudech letců i pohledech různých skupin lidí na leteckou válku ze
země a dalších souvislostech je i moje druhá
kniha s názvem „A z nebe padaly bílé hvězdy“.

Ano, ale pouze v jiných výrobnách syntetických paliv v Německu. Ten „náš hydrák“
byl od ledna 1945 jen hromadou trosek. Na
STW bylo během války uskutečněno celkem
17 náletů, škody způsobené bombardováním dosáhly stovek milionů říšských marek
a během náletů umírali jak letci, tak váleční
zajatci, civilisté i Němci. Bombardování zde
skončilo v březnu 1945. Letiště spojeneckého taktického letectva byla již v tu dobu na
území Německa a díky převaze spojenců
ve vzduchu se americké stíhačky, útočící na
pozemní vojenské a dopravní cíle, i bombardéry, mířící na cíle v našem vzdáleném okolí,
mohly nad Mosteckem ukazovat stále častěji.
Letecká válka ještě neskončila a pokračovala
dramaticky dál.
Ale o tom již v mojí další knize…
Za rozhovor poděkoval František Dočekal

Hořící benzín

Odstraňování následků bombardování

Přišli spojenečtí letci na to, jak vyzrát
na radary?
Angličané po vynálezu radaru samozřejmě
zkoumali, jak jej naopak vyřadit nebo zmást.
Bombardovací letadla před příletem nad cíl
a během bombardování shazovala ústřižky

Sklad nevybuchlých bomb
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Jak Goliáš
skolil Davida
ZATČENÍ
POSLANCE
ZA
ČSSD DAVIDA RATHA BY
V CELKOVÉM SPOLEČENSKÉM KONTEXTU MOHLO
BÝT POVAŽOVÁNO ZA TREFU DO ČERNÉHO. STÁT POMALU ALE JISTĚ MŮŽE ZÍSKAT ZTRACENOU DŮVĚRU
SVÝCH OBČANŮ. BYL ZBOŘEN MÝTUS O NEDOTKNUTELNÝCH. OPRAVDU? POSLANEC CHYCEN S KRABICÍ
VÍNA, VE KTERÉ JE NAMÍSTO
LAHODNÉHO MOKU SEDM
MILIONŮ KORUN, JE VĚC
TAK NEVÍDANÁ, ŽE JÍ LZE
JEN TĚŽKO UVĚŘIT. NICMÉNĚ, ZATÍM JE TO PRAVDA.
TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Kdo seje vítr
V celé kauze je příliš mnoho „ale“ a „kdyby“
a „možná“. David Rath, svým ostrým slovníkem a tvrdou rétorikou, byl obávaný muž
politického spektra. Strach z něj neměla jen
stávající koalice, ale i jeho vlastní straničtí
kolegové. V zákulisí se o něm hovořilo jako
o neřízené střele. Nebezpečný všem a nyní
zjevně i sobě. Po jeho zatčení jakoby se roztrhl pytel s negativními informacemi. Rozpačitý

byl pohled na předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku, který se v přímém přenosu na ČT24 ke
svému dlouholetému politickému pilíři vmžiku obrátil zády. Stejně jako před roky i v případě Jiřího Paroubka, když tehdejší elitní policejní důstojník Kubice zveřejnil svou zprávu
a fakticky tak pohřbil vítězství ČSSD. Zvláštní
vztahy.

Kauza má několik hledisek. Trestněprávní,
které nelze nijak napadnout a zatím, jak se
zdá, je vedeno s veškerou odpovědností a důležitostí. Zárukou je ústecká státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která má nejen dobrou
pověst ve svém oboru, ale také schopnost
zamezit úniku informací. Což může zlobit novinářskou obec a s ní i veřejnost, ale v zásadě
je to tak správně.

je to skutečně „velká ryba“, měly by orgány
trestní i soudní, a také vězeňské – postupovat s maximální obezřetností při zachování
jeho práv a svobod občanských i poslaneckých. Zatím se zdá, že složitost našich zákonů
dovoluje dvojí výklad. Ten restriktivní, který
zatčením a obviněním dotčené osoby minimalizuje její veškerá práva, a ten druhý, který
naopak polemizuje až do rozsudku jak o vině
samotné, tak o prostředcích a míře obhajoby
či obžaloby. David Rath se totiž může přes
noc stát „mučedníkem“. Stačí jediná chyba
v procesní věci, stačí maličko nestandardní
úkon či odklon od trestního řádu a rázem je
z obviněného perzekuovaný. Z viníka oběť.
To je také i důvod, aby poslanec Rath měl
možnost svého posledního vystoupení v Parlamentu ČR, bez ohledu na to, kolik studu
i vášní takový krok vyvolá.

Jeden Rath je málo

Manévry a pochyby

Další hledisko je obecnější, společenské,
sociální. Pokud totiž nebude následovat
odhalování dalších korupčních kauz, vláda
rozpočtové odpovědnosti a boje s korupcí,
vedená Petrem Nečasem, bude spojována
a hodnocena právě podle této jediné kauzy. To nahrává různým spekulacím. A v naší
destinaci spekulace přežívají déle nežli fakta
sama. Už teď se lze dočíst na sociáliních sítích i v diskusních fórech, které další politické
a podnikatelské osoby se obohacují na úkor
všech a jsou stále ve vatě a klidu. Jeden Rath
je prostě málo. Kauzy ProMoPro, Mostecká
uhelná, Bém-Janoušek, Aleš Řebíček, SAZKA
a mnohé další, čekají na stejně dobrou práci
operativců, vyšetřovatelů i státních zástupců,
jako tomu bylo v případě Davida Ratha.

V naší společnosti rezonují dva velmi silné
názory. Část lidí se ze zatčení Davida Ratha
raduje. Další část má pochybnosti, dokonce
u ní Rath v poutech vzbuzuje lítost. Kritizována je i nadmíra bezpečnostních opatření při
převozu poslance z vazební věznice v Litoměřicích do budovy ministerstva vnitra Spiritka v Praze. Poslanec Jeroným Tejc (ČSSD)
uvedl, že takové policejní manévry jsou vhodné pro masového vraha, nikoli pro exhejtmana, poslance doktora Ratha.
Na veřejnost unikla informace, že předmětná krabice od vína se sedmi miliony byla při
zatýkání Rathovi na kratší dobu odebrána
a mohlo s ní být manipulováno. To bude silný
argument pro obhajobu Davida Ratha a ještě
silnější důvod pro spiklenecké teorie. Ať tak či
onak, společenská zakázka je částečně naplněna. Je nutné, nejen z hlediska vyššího principu mravního, dotáhnout i další kauzy. Otupí
se tak strachy, pochybnosti i budoucí mýty.

Čistému vše čisté

Presumpce viny
O vině poslance rozhodne soud. Se vší pravděpodobností bude odsouzen. A protože
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DO OPERY
BEZ SMOKINGU

CARMEN V METROPOLITNÍ OPEŘE V NEW YORKU
BEZ SMOKINGU, VÝLET DO NÁRODNÍ GALERIE
V LONDÝNĚ ZA STOVKU NEBO KONCERT JOE
SATRIANIHO V DESETITISÍCOVÉM MĚSTEČKU
– TO VŠE UMOŽŇUJÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE
V KINECH. I MENŠÍ KINOSÁLY SE PŘESTAVUJÍ NA
DIGITÁLNÍ A ZNOVU SE TAK DO NICH VRACEJÍ
DIVÁCI. A CHTĚJÍ NĚCO NOVÉHO
A NEOBVYKLÉHO.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV AEROFILMS

Výborný zvuk, 3D technologie a nový americký velkoﬁlm v premiérovém týdnu už
přestaly být výsadou pražských multikin.
Řada menších biografů teď navíc sází na
nový hit – přímé přenosy či záznamy vystoupení těch největších hudebních či hereckých hvězd. Vše odstartoval projekt Live
in HD – přímé přenosy z Metropolitní opery
v New Yorku na obří plátna kin s prostorovým zvukem 5.1 a rozlišením v HD kvalitě. Do české kotliny je přeneslo pražské
kino Aero. V prosinci 2007 uvedlo v přímém
přenosu operu Romeo a Jůlie. Vyprodáno
prý rozhodně nebylo. „Diváci se začali hrnout teprve až ve druhé sezoně - to
se zvedl celkový počet diváků z desítek na
stovky,“ vzpomíná Radka Ondráčková ze
společnosti Aeroﬁlms. „V regionu byla divácká důvěra v přenosy podstatně slabší,
ale postupně narůstala s atraktivitou přenášených titulů a s vybaveností kin,“ doplňuje Ondráčková.
Jedním z prvních kin, které se připojilo, bylo
digitální kino v žateckém divadle. „Neměli jsme co hrát. V té době ještě nebylo tolik
ﬁlmů v digitální podobě jako dnes, takže
jsme v operních přenosech viděli možnost
rozšířit nabídku kulturních pořadů v našem
divadle a navíc využít novou techniku,“ popisuje začátky Karel Fiala ze Žatce.
S postupnou digitalizací roste počet kin,
která hledají, jak znovu přitáhnout do svého sálu diváky. A tak exkluzivní žánr jako
opera se stal hitem. „Návštěvníci ﬁlmových projekcí jsou většinou úplně jiní lidé
než ti, kteří chodí na přenosy. Atmosféra
v sále je vždy dobrá. Lidé někdy na konci
přenosu i tleskají. Určitě si většina přenosy
náležitě užívá,“ říká o operních přenosech
Karel Fiala. „Máme zprávy od většiny regionálních kin, že diváci berou přenosy jako
společenská setkání a posezení s přáteli,
ne jen jako běžný „biják“,“ potvrzuje Radka Ondráčková. Známější operní kusy dokážou přitáhnout po republice až pět tisíc
diváků. „Pro malá jednosálová kina jsou
nové technologie spásou a způsobem, jak
přežít v konkurenci s multiplexy,“ vysvětluje
vedoucí kina Hvězda Kadaň paní Karolína
Nejepsová.
Na úspěch přenosů z Metropolitní opery
navázala řada dalších uměleckých projektů. Do kin tak míří přenosy činohry, baletů
i rockových koncertů. Na čtvrtou sezónu
se chystají přenosy z Národního divadla
v Londýně. Baletní představení z Pařížské
opery a Bolšovo baletu z Moskvy už svou
návštěvností dohnala přenosy z Metropolitní. V Chomutově diváci mohli třeba prožít

silvestrovský večer s Magdalenou Koženou
a Berlínskými ﬁlharmoniky, letos v dubnu
zas do kin zamířil koncert Joe Satrianiho
ve 3D. „Prozatím stále nejvíce přitahují diváckou pozornost operní přenosy, postupně je ale začínají dohánět přenosy baletu.
Velikou oblibu si získaly přenosy z koncertů
současné hudby,“ tvrdí Ondráčková.
U hudby a divadla se ale přenosy nezastavily. Absolutní novinkou je návštěva
kino-galerie. Letos v zimě dorazil do kin
projekt Leonardo-live. „Na vlastní kůži
mohli diváci v našem kině prožít výstavu
jednoho z největších renesančních umělců, a to prostřednictvím přímého přenosu
z Národní galerie v Londýně,“ říká o přenosu z unikátní výstavy děl Leonarda da
Vinciho Ing. Lucie Rychecká z chomutovského kina Svět. Na přenos z komentované
prohlídky londýnské výstavy se sjela stovka
návštěvníků z celého regzionu, další více
než dvě stovky žáků a studentů ji viděly ze
záznamu.
„Přenášet se dá v podstatě cokoli, co donutí diváka přijít do kina a sdílet zážitek
z projekce s dalšími lidmi v sále - to je asi
ten nejpodstatnější důvod, proč se s přenosy do kin vůbec začalo...,“ domnívá se
Radka Ondráčková z pražského kina Aero.
„Právě teď probíhá jednání s českým organizačním týmem úžasného projektu TEDx

Prague o možnosti vysílání hlavní konference TED Global 2012 z Edinburghu ve
Skotsku do kin v Čechách. Uvidíme, zda se
i tento projekt, který je „věnován myšlenkám, které stojí za to šířit“, podaří dostat
do vybraných kin,“ popsala poslední aktivity Aeroﬁlms Ondráčková. „V těchto dnech
přichází na trh nová společnost, která nabízí již 3D přenosy sportovních událostí.
Navíc se připravuje distribuce ﬁlmů přes
satelit,“ doplňuje přehled novinek v kinech
Karel Fiala ze Žatce.
Na rozdíl od prvních přenosů už ale přestávají být tyto projekty žhavou novinkou a kin,
která jsou technologicky schopna podobné
akce uskutečnit, každý rok raketově přibývá. Získat práva k přenosům, ale i udržet
zájem diváků je tak podle provozovatelů
stále těžší. „Na přenosy k nám dojížděli lidé ze širokého okolí... Praha, Litvínov,
Most, Chomutov, Kadaň... Díky rozšíření
počtu kin, která přenosy nabízejí, se ale
počet návštěvníků zmenšuje,“ říká průkopník přenosů Karel Fiala ze Žatce. „Rádi
bychom uvedli další přenosy, ale poptávka
bohužel převyšuje nabídku,“ říká Karolína
Nejepsová z Kadaně. Velký zájem dalších
a dalších kin potvrzují i ve společnosti Aeroﬁlms: „Situace se dostala tak daleko, že
bohužel už musíme kina i odmítat - nechceme totiž trh přehltit. Raději vidíme několik vyprodaných kin než hodně nevyprodaných,“ tvrdí Radka Ondráčková.
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NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
JE VÍCE JAK 40 TISÍC NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK.
TO JE SLUŠNÁ ŘÁDKA SOUBORŮ STAVEB, HRADŮ, ZÁMKŮ,
TVRZÍ, SÝPEK, KLÁŠTERŮ,
KATEDRÁL, KOSTELŮ, VENKOVSKÝCH I MĚŠŤANSKÝCH
SÍDEL A DALŠÍCH UNIKÁTNÍCH SOLITÉRŮ. DÍKY JEJICH
MINULÉ I SOUČASNÉ OCHRANĚ SE PRO NAŠÍ GENERACI
A PRO GENERACE BUDOUCÍ
ZACHOVALO KULTURNÍ
DĚDICTVÍ NEVYČÍSLITELNÉ
HODNOTY. MNOHO NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
JE V MAJETKU STÁTU. DALŠÍ
JSOU V DRŽENÍ CÍRKVÍ A TAKÉ
SOUKROMÝCH OSOB. A PRÁVĚ POSLEDNĚ JMENOVANÉ
SKUPINĚ SE CHCEME VĚNOVAT OBŠÍRNĚJI, PROTOŽE CO
NAPLAT, PRÁVĚ MEZI MAJITELI NEMOVITÝCH KULTURNÍCH
PAMÁTEK A ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PÉČE DOCHÁZÍ ČAS OD
ČASU KE STŘETŮM.

Památková
lapálie

TEXT A FOTO: LUBOMÍR ŠLAPKA

Vlastnictví jinak
Majitel kulturní památky má totiž několik zákonem stanovených povinností, které jsou často
ve střetu s právem vlastnit a užívat svůj majetek a s takzvaným veřejným zájmem. Práva
a povinnosti vlastníků kulturních památek jsou
definovány v zákoně č. 20/1987 Sb., a v dalších
souvisejících předpisech. Památková péče
v obecné rovině spadá pod ministerstvo kultury ČR a přímo pak pod Národní památkový
ústav (NPÚ). Výkon památkové péče je pak
místně realizován orgány státní památkové
péče obcemi s rozšířenou působností.
Pokud vás už potkalo to štěstí či nadělení a jste
vlastníky nemovité kulturní památky, bydlíte
v památkové zóně, nebo zamýšlíte nákup nemovitosti – tak, prosím, zpozorněte. Jen málokoho by napadlo při nákupu nemovitosti, že
tato může být nemovitou kulturní památkou
a přitom o tom není proveden záznam v ka-

Historicky cenný měšťanský
dům byl v roce 1964 prohlášen
za kulturní památku. Nový
majitel jej chtěl zachránit, za
to dostal pokutu. Orgány
památkové péče se o nemovitost po dlouhou dobu vůbec
nezajímaly. Na fotografii je
zachycen nynější zoufalý
stav.

tastru nemovitostí. Jak ale jinak zjistit, zda je
či není právě koupený dům, či jiná zamýšlená
nemovitost kulturní památkou? Příliš možností
není. Úředníci doporučují, zajít na místní stavební úřad. Ale kdo z novopečených majitelů
by chodil na stavební úřad, když nechce stavět, že? Chyba.

Byl jednou jeden dům
Ale vše pěkně po pořádku. Jako skoro každý
příběh, který se v závěru pokazí, začíná i tento radostně. Občan Lukáš si vyhlédl dům na
náměstíčku a po jisté době se stal jeho vlastníkem. Dům byl v zanedbaném stavu, a proto byl
prodáván se slevou. Na hypotéku. Lukáš, vědom si nedostatků nemovitosti, ihned po přepisu na katastru nemovitostí, začal dům prozkoumávat. Tak říkajíc od půdy až po sklep.
Neuplynulo ani dvacet dní a při jedné takovéto
návštěvě si náš pan Lukáš všiml, že vlivem sněhu a toho roku i nejprve teplé a pak zase mrazivé zimy, praskl trám. Nu což, řekl si, na jaře to
opravíme. Při další kontrole stavu nemovitosti
byl trám už volně ležící na podlaze půdy. Vedle
trámu další část konstrukce a několik tašek.
Pozval si stavaře a ten konstatoval, že mimo
chybějících hřebenáčů, chybí také některé
důležité konstrukční prvky krovu. Například
vazníky, pozednice, příčné trámy a hrozilo, že
v podstatě kdykoli může dojít ke zřícení krovu. Pan Lukáš nečekal na to, až se případné
neštěstí stane, a požádal firmu o neprodlené
odstranění střechy v přesvědčení, že nahodilý
pád střešní konstrukce a možný úraz je horší,
než dodatečné ohlášení odstranění a výstavby
nové střechy na stavebním úřadě. Namísto zjara tak rekonstrukce začala v lednu.

Neznalost neomlouvá
No, to se novopečený majitel přepočítal, když
považoval jednání v dobré víře za správné a legitimní. První přišlo korektní, ale důrazné varování ze stavebního úřadu, včetně jasně vyřčených postupů, jak má pan Lukáš, majitel a nyní
i stavebník postupovat: Neprodleně požádat
dodatečně o stavební povolení, předložit projekt a další náležitosti. Až v tuto chvíli (!) se dozvěděl, že zakoupená nemovitost je kulturní památkou. Na výpisu z katastru nemovitostí tento
důležitý údaj chyběl a dům samotný také nebyl
nijak označen. Zároveň s dodatečnou žádostí
k povolení stavby podal také žádost o závazné
stanovisko. Ta se musí dávat vždy, když majitel
nemovitosti chce dělat nějaké stavební či jiné
úpravy na kulturní památce, nebo v památkové
zóně – říká se tomu obnova kulturní památky
a výslovně to přikazuje Zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči. Pan Lukáš o této povinnosti nevěděl, protože ani netušil, že nemovitost je kulturní památka.

Presumpce viny
Mezitím úsek památkové péče zahájil s Lu-

kášem správní řízení za to, že bez závazného
stanoviska odstranil kulturně a historicky cennou střechu. „Ale to je nedorozumění,“ namítal
občan orgánům památkové péče. „Vždyť šlo
o život i o majetek!“ zcela pravdivě zdůvodňoval, proč neučinil příslušné zákonem stanovené procesní kolečko ještě před odstraněním
stavby, ale až v jejím průběhu. „To tvrdí každý!“
oponovala orgánka Národního památkového
ústavu a jala se sepisovat, jakouže historickou
škodu překvapený Lukáš napáchal. Udivený,
roztřesený občan hltal každé vyřčené obvinění, každý výrok orgánů s naivitou, neznalostí
a důvěřivostí v systém, který je přece v zásadě
spravedlivý. Není! To Lukáš poznal záhy poté,
co orgán vystavil účet. Z majitele nemovitosti
se stal rázem obviněný, podle § 14 zákona č.
20/1987. Obviněný z poškození vlastní kulturní památky a nevlastních, abstraktních zájmů
památkové péče, byl po právu úředním uznán
vinným – spolu s Rozhodnutím, mu přišel i výměr tučné pokuty, splatné do 30 dní od dne nabytí právní moci rozsudku v bratru za 151 tisíc
korun českých. Mimochodem, příspěvek státu
na odškodnění lidem, kteří následkem úmyslného trestného činu utrpěli těžké ublížení na
těle a zdraví se pohybuje kolem 200 tisíc Kč…

Za dobrotu, na robotu
V mezidobí, co orgány památkové péče zpracovávaly závazné stanovisko – trvalo to více
jak měsíc, pan Lukáš převzal od zhotovitele
střechy ukončenou stavbu. Půjčil si 700 tisíc
a zaplatil. Ještě však na své náklady vyhověl
ústně vyřčeným přáním orgánů a nechal vyměnit již položenou novou krytinu, za krytinu
v místě podobnou, i když ta původně na nemovité kulturní památce vůbec nebyla – byl tam
plech, ale vstřícnost je vstřícnost, dobrá vůle je
dobrá vůle. No to tedy není! Po čase totiž přišlo
závazné stanovisko....
Orgány v závazném stanovisku sice označují
rekonstrukci střechy, která byla původně v havarijním stavu, za přípustnou, ale za dodržení
určitých podmínek. Lukáš se zhrozil. Nová
střecha i pokuta 151 tisíc ho připravily o všechny úspory a závazné stanovisko mu ukládá, bez
ohledu na všechny proběhlé, orgánům známé
okolnosti, aby namísto nové, před deseti dny
položené bobrovky betonové, dal na střechu
bobrovku pálenou, protože ta je přece součástí
střešní krajiny. Lukáš argumentoval, že taková
výměna by přišla na další statisíce korun a co
s téměř 200 metry již položené krytiny, která je
sice nová, ale neupotřebitelná? To však orgány
neřeší – proč také, že?

Za záchranu památky trest
Některé orgány postupují podle práva silnějšího, jiné zase podle volného uvážení a to může
být tak volné, že smrtelník by musel vystudovat práva, aby se vůbec mohl orientovat a následně se i účinně bránit proti (ne)uvážlivému

postupu úředníků. Katastrofa pak je, když si
s orgánem nesednete. To pak začíná ta pravá
bitva. Orgán na vás použije všechnu moc úřední i neúřední, aby vám uškodil, aby vás připravil o čas, peníze i nervy – ty citlivější jedince
po hříchu i o zdraví. Orgán, vědom si svých sil,
začne pracovat intenzivně proti vám. Čím? Například tím, že vás sice obviní, ale řádně nepoučí o vašich právech. Vy, jako oběť a v žargonu
orgánů „dotčená osoba“ či obviněný, musíte
často myslet jako orgán, ale i jako obviněný
a přitom si zachovat zdravý rozum, trpělivost
i víru ve vítězství dobra nad zlem, spravedlnosti nad nespravedlností. Zbytečně!

Plať až do úmoru
Radost z domku na náměstíčku se proměnila v noční můru pana Lukáše. Příběh zůstává
otevřen. Občan se sice mohl proti obvinění
odvolat, ale hrozilo mu, že pokuta bude trojnásobná. Správní řád umožňuje i další přezkumné a opravné prostředky, ale ty nemají vliv na
povinnosti pravomocného rozhodnutí, tedy musíte dál platit pokuty a čekat na zázrak či soud.
Občan je zcela proti zdravému rozumu sankcionován za to, že orgány památkové péče zcela selhaly při kontrole nemovitých kulturních
památek. Platí pokuty za to, že k tomu účelu
vytvořené a z veřejných prostředků placené orgány dopustily, aby předmětná střecha přímo
ohrožovala zdraví i majetky – paradox? Nikoli, toto je realita takzvaného právního státu 21.
století.
Pravdivý příběh pana Lukáše budeme i dále
sledovat a naše čtenáře informovat o právních
absurditách české společnosti a památkové
péče zvlášť. Máte-li k tématu osobní zkušenost,
prosím, pište na slapota.lubomir@seznam.cz.

Slovníček pojmů:
Závazné stanovisko – je písemný dokument
orgánů památkové péče, které se vyjadřují
k zamýšleným úpravám, opravám, rekonstrukcím na nemovité kulturní památce. O závazné
stanovisko musí vlastník požádat vždy ještě
před tím, než cokoli s kulturní památkou začne dělat. Pokuta za nevyžádání závazného
stanoviska je až 2 mil. Kč. Místním městským
orgánům památkové péče pomáhá metodicky
a odborně krajský Národní památkový ústav.
Výnos z pokuty jde přímo do pokladny města,
jehož orgán o pokutě rozhodl.
Správní řád – Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších změn – právě tato zákonná norma,
je často využívána při řízení památkových
orgánů. Je dobré, když vlastník nemovité kulturní památky zná detailně jednotlivé paragrafy správního řádu, protože při jednání vám
úředníci nemusí poradit podstatné náležitosti
a vám pak hrozí další sankce a pokuty. Dobré
je využít služeb advokátní kanceláře, či právníka orientovaného na správní řád.
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Ptáčata,
co se učí
létat mezi
dravci

JE JIM KOLEM DVACETI LET A ZDÁLO BY SE, ŽE JE
MLÁDÍ ŽENE VPŘED. BUDOUCNOST PRO NĚ VŠAK
MNOHO POZITIVNÍHO NECHYSTÁ. SNAD JEN
PROZATÍM. ŘEČ JE O MLADÝCH LIDECH, KTEŘÍ
NESTUDUJÍ, NEMAJÍ ŽÁDNÉ VZDĚLÁNÍ A NEJSOU
SCHOPNI SI SEHNAT PRÁCI. O VŠECH Z NICH ALE
ZDALEKA NELZE TVRDIT, ŽE JSOU POUHÝMI
„FLÁKAČI“, „LEMPLY“, A „BUDIŽKNIČEMY“. JSOU TO
SPÍŠE TAKOVÁ PTÁČATA SE SLABÝMI KŘÍDLY VRŽENÁ
MEZI DRAVCE. ZA JEJICH SITUACI MŮŽE PODLE
TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍ PREVENCE
MOSTU K NADĚJI SOUHRA NĚKOLIKA FAKTORŮ
A JEDNÍM Z NEJZÁSADNĚJŠÍCH JE NESTABILNÍ
RODINNÉ ZÁZEMÍ.
TEXT A FOTO: PAVEL PECHA

„Mladých lidí mezi uživateli služby v posledních měsících přibývá a je s nimi velmi náročná práce,“ popisuje terénní pracovnice Mostu k naději Šárka Jirošová a dodává: „Mnozí
nemají žádné fungující rodinné vazby, nejsou
schopni studovat z existenčních, ale i motivačních důvodů, na práci nejsou připraveni
a vlastně žijí v jakémsi vzduchoprázdnu, z něhož nevědí, jak ven.“

jí jim v zajištění základních životních potřeb
a v orientaci na úřadech, zatímco my uživatele služby doprovázíme na konkrétní úřady
a zprostředkováváme jim třeba možnost dalšího studia,“ uvádí Jirošová. „Bohužel se často
stává, že tito mladí lidé opakovaně selhávají
a vracejí se zpět na začátek. Je to na ně zkrátka velká zátěž doprovázená neustálými komplikacemi a každý to nezvládne,“ dodává.

Pozitivní je však to, že si tito mladí lidé alespoň uvědomují svou situaci a snaží se jí řešit s pomocí sociálních pracovníků. Terénní
služba je zpravidla nasměruje na sociální
pracovníky městských úřadů, s nimiž posléze spolupracuje. Takto tomu bylo například
ve Frýdlantu a opakovaně v Liberci. I když
toto „partnerství“ přináší své kladné výsledky
v podobě zařízení živobytí alespoň v podobě
životního minima, dokladů, evidence na Úřadu práce a dokonce i přihlášení do školy, není
zdaleka vyhráno.

Terénní pracovníci se snaží nad těmito klienty nelámat hůl. Ovšem i tady platí, že čím
vícekrát klient selže, tím se minimalizují jeho
šance na zlepšení životní situace. Tuto nepřímou úměru lze ilustrovat například tímto
konkrétním příběhem. Devatenáctiletý mladík s vadou řeči kontaktoval službu sociální
prevence, protože jej rodiče vyhodili z domu,
starala se o něj sociálně slabá teta a on nemohl sehnat práci ani brigádu. Několik měsíců nestudoval. Terénním pracovníkům ve
spolupráci se sociální pracovnicí Městského
úřadu v Liberci se podařilo klienta umístit do
Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu, a to především díky velké ochotě ředitelky Aleny Dvořákové. Klient mohl nastoupit

„Spolupráce s úřady funguje na výbornou.
Sociální pracovnice se mohou těmto mladým
klientům věnovat dlouhodoběji a pomáha-

na školu takřka ihned. V průběhu roku by jej
čekaly rozdílové zkoušky. K nim už se však
nedostane, protože ani ne po měsíci přestal
školu navštěvovat. Jeho šance na opakované
přijetí jsou minimální.
Jiný mladík z Českolipska, který ovšem putuje
po celém Libereckém kraji, rovněž nemůže
sehnat práci. Jeho pro změnu limituje sluchová vada. Navíc přišel o jedno naslouchátko
a druhé má porouchané, takže téměř neslyší. Také nemá školu a hlavně nikoho, kdo by
se o něj postaral. Aktuálně bydlí v azylovém
domě v Liberci. Díky terénním pracovníkům
a úřednicím se podařilo odvrátit jeho nástup
do výkonu trestu za neodpracované prospěšné práce. Nicméně problémy se na něj sypou
ze všech stran. Je zadlužený za různé pokuty,
provází jej kriminální minulost a navíc ztratil
občanský průkaz. Právě on a mnoho dalších,
kteří jednají z důvodu své tíživé sociální situace za hranicí zákona, jsou podle terénních
pracovníků krůček od propasti a nálepky delikventů, jíž se zbavuje jen velice těžko. Tomu
se terénní program Mostu k naději snaží ze
všech sil předejít.
(PI)

Služby sociální prevence v Libereckém kraji: Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023
„IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ realizovaný podle rozhodnutí OLP/1652/2010letech 2010 - 2012

16 | HISTORIE | STĚHOVÁNÍ PAMÁTEK

Kráčející sochy
DŮLNÍ A PRŮMYSLOVÁ ČINNOST POHLTILA DO DNEŠNÍCH DNŮ DVĚ TŘETINY MOSTECKA.
ZMIZELO TŘICET OBCÍ, KRÁLOVSKÉ MĚSTO MOST, MALEBNÁ PODKRUŠNOHORSKÁ
KRAJINA. PO MNOHA LIDSKÝCH SÍDLECH ZBYLY JEN FRAGEMENTY. NĚKTERÉ LEŽÍ
NEPOVŠIMNUTY V LAPIDÁRIÍCH, MNOHÉ Z NICH ALE NAŠLY NOVÉ MÍSTO A NOVÝ
SMYSL. JEJICH POUŤ PŘEDSTAVUJE NOVÁ VÝSTAVA OBLASTNÍHO MUZEA V MOSTĚ
NAZVANÁ KRÁČEJÍCÍ SOCHY.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB, OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ
FOTO: ARCHÍV OBLASTNÍHO MUZEA V MOSTĚ

Sv. Florián – do 1968 v Kopistech u kostela, 1968 - 1978
lapidárium muzea ve starém Mostě, od 1978 ve Vtelně

Sv. Jan Nepomucký – do 1975 v Pražské ulici,
od 1975 v Bečově u kostela

Kartuše s orlicí – do 1881 na mostecké renesanční radnici, pak na
budově Okresního soudu, po 1. světové válce v lapidáriu muzea

Sv. Jan Nepomucký – do 1960 v Ervěnicích, 1960 – 1978
v lapidáriu muzea, od 1978 v Malém Březně

Kašna se lvem - do roku 1935 na
I. náměstí, 1935 – konec 70. let
20. století na II. náměstí, 1981

Sv. Jiří – do 1982 v Dolním Jiřetíně, 1982 – 2005 Voigtovy sady

„Původní poslání památkové péče chránit,
opravovat a prezentovat kulturní hodnoty
v místech jejich vzniku bylo ve druhé polovině 20. století v celé těžební oblasti zdeformováno a zredukováno jen na jejich zachraňování do míst neohrožovaných těžbou
a v případě jejich likvidace na dokumentaci
a stavebně-historické průzkumy,“ říká Eva
Hladká z Oblastního muzea v Mostě. „Množství zachráněných exteriérových památek
vyvolalo otázku jejich dalšího společenského
uplatnění. Jsou tyto památky jen dokladem,
reprezentantem určité vývojové řady a patří
do lapidárií, ve kterých představují souhrn
rekvizit určité historické formy, nebo zůstaly
natolik samostatným uměleckým dílem, že

– 1998 na nové městské tržnici,
od 1998 na novém I. náměstí
v Mostě

v Litvínově, od 2005 v Horním
Jiřetíně

jsou schopny žít dál vlastním životem, byť
v jiném prostředí?“ komentuje tehdejší úvahy
Hladká. Na původní plány soustředit památky
v lapidáriích v oseckém klášteře a na zámku
Jezeří, bez ohledu na rozdílnost jejich umělecké kvality, námětu i prostředí, nakonec nebyly finance. Naštěstí – podle Evy Hladké by
to totiž znamenalo zásadní ochuzení mosteckého památkového fondu. „Nová koncepce
zakomponování plastiky do krajiny či k adekvátní architektuře jí částečně vrací původní
smysl i uměleckou hodnotu,“ dodává.
Výstava Kráčející sochy, která se v Oblastním
muzeum v Mostě otevře 12. června, mapuje
cesty památek, které našly svá nová místa

Sloup s Pannou Marií – do 50. let 20. století na III. náměstí, do
1978 v lapidáriu muzea, 1978 – 2006 ve Vtelně, od 2006 na křižovatce ulic Budovatelů a Skupovy v Mostě

Sv. Jan Nepomucký – do 60. let 20. století u Jezerní brány,
do 1978 v lapidáriu muzea, 1978 – 2006 ve Vtelně,
od 2008 u přesunutého kostela v Mostě

k životu. Nejznámější a také technicky nejnáročnější transfer gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě zná snad každý.
Jak a kam se ale stěhovaly kašny, sloupy, sochy, plastiky a náhrobky? Pohledy AMB vám
nabízí několik unikátních snímků, které srovnávají historickou podobu a umístění těchto
památek s jejich dnešním využítím. Výstavu
v Oblastním muzeu si můžete prohlédnout
do 30. září.
Výstavu připravilo Oblastní muzeum v Mostě
ve spolupráci s oddělením kultury a památkové péče odboru školství, kultury a sportu magistrátu města Mostu.
www.muzeum-most.cz

Sloup se sv. Annou – do 1976 na I. náměstí, 1976 – 1988 v Českých
Zlatníkách, 1988 – 1998 u přesunutého kostela, od 1998 na novém
I. náměstí v Mostě

Živly – do 1881 na renesanční radnici, 1881 – 1937
na zvonici u děkanského kostela, 1937 – 1978 v lapidáriu muzea,
od počátku 80. let 20. století u Magistrátu města Mostu
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Severočeské doly nabízí od jara do podzimu
v Březně na Chomutovsku unikátní možnost
zblízka si prohlédnout rýpadlo, které pracovalo na Dolech Nástup Tušimice. Stroj byl
v provozu 32 let a stal se rekordmanem v těžbě. Vysoký je 51 metrů, tedy obdobně jako
Městská věž v Chomutově. Váží asi jako 17
plně naložených dopravních letadel před startem – 3 900 tun. Průměr kolesa je 12,5 metru.
„Vysloužilé obří rýpadlo KU800 má přezdívku
březenský drak. Jak k ní stroj přišel, se zájemci
dozvědí díky hornické pohádce o draku Severusovi a rytíři, který zachránil obec Březno,“
vysvětluje Renata Malíková z Informačního
centra Severočeských dolů, a.s. Dospělí si při
prohlídce poslechnou zajímavosti o minulosti
stroje, děti si zase užijí pohádkové kulisy.
Ze zimního spánku se drak probral 28. dubna.
„Probudit ho přišlo více jak tisíc pět set lidí.
Pomohla jim v tom zpěvačka Petra Černocká. Děti absolvovaly pohádkovou hornickou
cestu, po které je provedli permoníci. Malí
dobrodruzi si vyzkoušeli například kutání uhlí,
vážili dračí vejce, poznali ohnivé království
a osvobozovali dračí princeznu. Ti, kdo prošli
všech sedm stanovišť, dostali létajícího dráčka a buřtík, který si mohli opéct na pravém
dračím ohni. Asistoval jim při tom ohnivec,
tedy lesní skřítek s hořícími vlasy pocházející
z Krušných hor,“ vylíčila Renata Malíková.
Navštívit Březenského draka je možné každou sobotu, výpravy vychází z vrátnice Severočeských dolů v Březně u Chomutova
v 10.00, 13.00 a 14.00 hodin. Pro děti je připravený dárek. Vstup je zdarma.
V neděli 17. června se bude u Březenského
draka slavit Den otců s Rudou z Ostravy. Kromě známého baviče a moderátora, který vystoupí v průběhu odpoledne, přijedou i maskoti chomutovských dětí koza Róza a kozlík
Rozmarýnek. Zábava je připravena pro celou
rodinu. Při některých soutěžích totiž budou
muset spojit síly rodinné týmy. Zájemci v průběhu odpoledne dostanou šanci vyřádit se při
paintballu, zaskákat si v nafukovacím hradě
a vyzkoušet si hasičskou i policejní techniku.
Každé z dětí si odnese dráčka. Den otců začíná ve 13.00 a potrvá do 17.00 hodin. Akce
je zdarma.
Cyklisté si můžou cestu z Chomutova zpříjemnit po nové cyklostezce, která kopíruje
obec Březno. Pro milovníky jízdy na kole mají
organizátoři připravený speciální dárek.

Výprava
za uhelným
drakem
DVAATŘICET LET DOBÝVAL UHLÍ A TEĎ SLOUŽÍ
K ZÁBAVĚ I POUČENÍ DĚTÍ. DŘÍVE VELKORÝPADLO
KU 800, DNES BŘEZENSKÝ DRAK. OD LOŇSKÉHO
LÉTA SE STAL NOVOU TURISTICKOU ATRAKCÍ POD
KRUŠNÝMI HORAMI.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: SEVEROČESKÉ DOLY, A.S.
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Za Čtyřlístkem
do Třeskoprsk
MĚSTEČKO TŘESKOPRSKY BYSTE JEN TĚŽKO
HLEDALI V MAPÁCH, POUZE ZASVĚCENÍ VĚDÍ,
ŽE SE VLASTNĚ JEDNÁ O MĚSTO DOKSY
V BLÍZKOSTI NEMÉNĚ ZNÁMÉHO MÁCHOVA
JEZERA, KOMIKSOVÉHO BLAŤÁKU.
TEXT: VĚRA SPILKOVÁ, IC DOKSY
FOTO: ARCHIV MěKS DOKSY

Kromě Máchova jezera či Muzea Karla Hynka Máchy, můžete
v Doksech navštívit také nově vybudované muzeum věnované právě komiksu Čtyřlístek a jeho čtyřem hrdinům Fifince, Myšpulínovi,
Bobíkovi a Pinďovi.
Muzeum Čtyřlístek naleznete ve zrekonstruovaných půdních prostorách Městské knihovny v Doksech. Dozvíte se zde, jak tento komiks
krůček po krůčku vznikal a jak se takový komiks vlastně tvoří. Raritou
muzea je mimo jiné i to, že se zde můžete setkat se všemi postavičkami v téměř životní velikosti, nahlédnete do Fifinčiny kuchyně či spatříte
Myšpulínovy vynálezy. Pokud patříte k fandům tohoto komiksu, jistě
poznáte, o které vynálezy se jedná!
Pokud byste se přeci jen v Třeskoprskách chtěli zdržet déle, můžete se
vydat na výlet po naučné stezce „Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku“, která
vás v celkové délce 15 kilometrů povede po žluté turistické značce
kolem Máchova jezera. Na trase vás čekají celkem tři zastavení, na
kterých vás Čtyřlístek seznámí se zajímavostmi dané lokality. Pokud
však nechcete chodit po „svých“, nezoufejte, stezka je vhodná i pro
cyklisty!

Nashledanou v Třeskoprskách!

OTVÍRACÍ DOBA
OBA MUZEA ČTYŘLÍSTEK:
ČTYŘLÍSTEK:
Středa až neděle: 13.00 - 17.00 hodin
Dopolední návštěvu je možno objednat
na uvedených kontaktech.

KONTAKT:
Muzeum Čtyřlístek
Valdštejnská 251, 472 01 Doksy
Tel.: 773 556 211, 487 872 167
e-mail: ctyrlistek@knihovna.doksy.com
www.doksy.com
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Pohádkový
les v Bílině
POHÁDKOVÝ LES SE NACHÁZÍ V BLÍZKOSTI
SÍDLIŠTĚ ZA CHLUMEM V BÍLINĚ. JEDNÁ SE
O ORIGINÁLNÍ A OJEDINĚLOU ATRAKCI,
KTERÁ VZNIKLA V ROCE 1974 ZÁSLUHOU PANA
JAROSLAVA SEKYRY, KTERÝ NEJPRVE VYTVÁŘEL
PRIMITIVNÍ POSTAVIČKY ZE DŘEVA, POZDĚJI
I SLOŽITĚJŠÍ FIGURKY POHÁDKOVÝCH POSTAV,
ZVÍŘAT A STROJŮ. PRO SVOU ČINNOST SE
INSPIROVAL V NĚMECKU, KDE PODOBNÝ
POHÁDKOVÝ LES NAVŠTÍVIL A ROZHODL SE
TAKOVÝ VYTVOŘIT I U NÁS. V DOBĚ NEJVĚTŠÍHO
ROZMACHU BYLO DO LESA UMÍSTĚNO NA 130
FIGUREK ZPODOBŇUJÍCÍCH POHÁDKY, ZVÍŘÁTKA
A ŘEMESLA. ČASEM V LESE PŘIBYL I INDIÁNSKÝ
STAN, VELMI OBLÍBENÁ PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA,
BLUDIŠTĚ, PROLÉZAČKY ČI „STEZKA DĚJIN“, NA
KTERÉ NÁVŠTĚVNÍCI NAJDOU NA JEDNOTLIVÝCH
STROMECH JMÉNA VLÁDCŮ NAŠÍ ZEMĚ OD
PRVOPOČÁTKU.
TEXT: KATEŘINA ŽOFKOVÁ
FOTO: PAVEL MATĚJKA

Další informace:
Informační středisko města Bíliny
Bílina - Mírové náměstí
Tel.: 417 810 985, 775 601 264
E-mail: info@kckaskada.cz

V polovině 90. let byl pan Sekyra donucen,
pro svůj pokročilý věk, přestat pohádkový
les obstarávat. Ačkoli se našli jedinci, kteří
měli zájem tento ojedinělý fenomén obnovovat, jejich úsilí bylo téměř vždy zrazováno vandalismem a krádežemi postaviček.
V současné době se v pohádkovém lese zachovala asi třetina postaviček. I tak je ale
pohádkový les raritou nejen na krajské, ale
i celorepublikové úrovni.
Za své nadšení, se kterým pan Jaroslav Sekyra postupně vytvářel ve svém volném čase

pohádkový les složený z dřevěných postaviček českých pohádek, a jako dík za příjemné
zpestření života bílinských občanů, obdržel
pan Sekyra v roce 2005 pamětní medaili Zastupitelstva města Bíliny.
Snahou současného vedení je pohádkový les
postupně obnovovat, proto se již podařilo
umístit deset nových postaviček, které dělají
radost jak těm nejmenším, tak jejich rodičům
i prarodičům, kteří na pohádkový les vzpomínají s dětskou radostí.
(PI)
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SKUTEČNÁ
HISTORIE
ČECHŮ III.
POTŘETÍ A NAPOSLEDY OBRÁTÍME VAŠI POZORNOST
K ÚSVITU DĚJIN ČESKÉHO NÁRODA. NEOTŘELÉ
POHLEDY NA HISTORII PŘÍCHODU SLOVANŮ DO
ČESKÉ KRAJINY NABÍZÍ HISTORIK RADEK STEIGER.
UŽ V MINULÝCH DÍLECH NAZNAČIL MOŽNÁ
SPOJENÍ S INDICKOU KULTUROU. ODKUD SE VE
SLOVANSKÉM JAZYCE VZALY SANKRTSKÉ VÝRAZY?
A KOLIK NÁM JICH ZBYLO PO KELTECH? PÁTREJTE
S NÁMI DÁL PO SKUTEČNÉ HISTORII ČECHŮ...
TEXT: RADEK STEIGER
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Začněme u Keltů. Víme, že se jejich kmenová
skupina asi po 1000 let částečně formovala
i na území Čech. Jsou prvními nositeli železné
kultury v této oblasti a dali celé zemi dokonce své jméno - Boiohaemium - Bohemia regni. V tomto území vytvořili systém mocných
opevnění - oppid a svatyní, jež leží hlavně ve
středních Čechách. Přejali umění megalitické
architektury od svých předchůdců a měli dědičnou kastu kněží a kněžek - druidů, kteří si,
podobně jako bráhmani v Indii, předávali vědění tajně z úst do ucha. Jelikož je na rozdíl od
Indů později nezapisovali, zachovalo se nám
z něho jen velmi málo. Splynuli s germánskými Markomany a Kvády a později ještě se Slovany. Tento proces se dokončil asi okolo roku
1250, kdy v Čechách záhadně mizí dlouholebé obyvatelstvo a nastupuje krátkolebý, povětšinou širokolebý lid. Proces této mutační
změny je dosud záhadou a bude patrně souviset s působením duchovní mentální sféry na
člověka a jeho genotyp. České obyvatelstvo
již dnes jen velmi vzdáleně připomíná Kelty
a většina tzv. českých novokeltů má s nimi
společného asi tolik, co Přemyslovci s černošskými kmeny v Africe. Není však vyloučeno,
že se změnou duchovních vibrací se začne
dlouholebý typ vracet opětně na scénu.
Keltové se patrně na svém putování směrem
na Východ mohli v oblasti Malé Asie nebo
Ukrajiny střetnout s vlivy, pronikajícími okolo
3. stol. př. Kr. z Ašókovy říše v Indii, neboť jeho

državy sahaly, jak dokazují archeologické památky, až po Aralské jezero a snad i dále na
západ. Navíc indičtí Áriové a Keltové čerpali
z tzv. záhadné severní hyperborejské kultury
megalitů, jak o tom svědčí nedávno objevený
text Vástusútra upanišad mudrce Pippálady,
starý asi 3300 až 5000 let. Pojednává o přesných pravidlech zakládání megalitického
obětiště s vytyčenými sloupy z kamene, zná
již Pythagorovu větu a pravidla v něm uvedená jsou součástí indické chrámové architektury dodnes. Takže záhadní mudrcové z Indie
mohli do oblasti dnešní Prahy dorazit již před
přelomem letopočtu. Našli zde kvetoucí keltskou kulturu mající obdobné duchovní základy, velké město na dnešní Závisti a posvátná
božiště po celém středu země Bójú. Ostatně
pro to, že Keltové se udrželi do 7. století alespoň v povodí velkých řek, svědčí názvy jako
Jizera - Isér (franc.), Vltava - Moltava, Ohře Agwa apod. Kdyby zmizeli beze zbytku, pak
by tyto řeky nesly germánský nebo slovanský

název. Ostatně, jméno knížete Kroka znamená v keltských jazycích hrnec, plot zase znamená dřevěné opevnění apod. Do Pannonie
po spálení většiny oppid na území Čech spíše odešla bójská bojovná vrstva. Závist asi
sloužila germánskému Marobudovi jako jeho
sídlo a Keltové zde tvořili řemeslný a zemědělský lid. Tím bychom vysvětlili přítomnost
keltských výrazů v češtině, ale odkud se vzaly
ve slovanském jazyce sanskrtské výrazy? Tak
se dostáváme z 2. stol. př. Kr. do další možné
doby, a to do 4. až 6. stol. po Kr.
Na árijská království ležící v okolí Aralského
jezera útočí Bílí Hunové, vyvracejí jedno království za druhým, jejich moc v pátém století
zachvacuje celou severní Indii až po povodí
Gangy. Dali tak poslední ránu indickému vlivu v oblasti Střední Asie, protože po nich již
přijde arabská expanze, útoky Tatarů a Turků,
Tamerlán a období zmatků. Části poničených
vojsk ustupují s obyvateli směrem na západ,

před nimi utíkají Gótové a Vizigótové, za nimi
je postupující hunská armáda ničící vše, co jí
přijde pod ruku. Ale kam ustoupit? Na jedné
straně je mocné Římské impérium, jehož Západní část je ve vleklé krizi, na druhé straně
jsou území v dnešním Polsku a Německu,
obývaná divokými germánskými kmeny. Jedinou možností jsou hvozdy pralesů Českomoravské vysočiny a dolních Čech. Ustupují
do středočeské kotliny? Kdo ví. Cestou se
mohli potkat s prvními Slovany, a dokonce
jim tvořit jakousi ozbrojenou ochranu. Našli
tu malé knížectví, které se postupně formovalo ze zbytku posvátné oblasti v jakýsi pozdější keltsko-slovanský kmenový útvar? Byli
záměrně zastřeni Kosmou pomocí postavy
praotce Čecha? Měl-li kníže Krok keltské
jméno, mohl tu být nějaký slovanský praotec
Čech? Nebylo to spíše splývání zbytků etnika
keltského a germánského s přicházejícími Slovany, kteří mezi sebou měli jazykově příbuzné
z rozbitých říší okolí Aralského jezera? Byl tak
otcem Libuše Kelt a matkou Slovanka, nebo
žena z indického kmene? Ostatně, co víme
o původu předků Slovanů - Venedech, kteří
uctívali Trojhlavého boha Triglava podobně
jako Indové Trojhlavého Šivu, což přejali ještě
od praobyvatel Indie.
Pomalu zjišťujeme, že naše tisícileté provázání s křesťanskou kulturou, pocházející hlavně
od západu, nás úplně odklonilo od řešení
otázky, odkud jsou skutečně naši předkové.
Možná, že jakýsi malý počet védských obětníků byl zbytky Bójú přijat náhradou za ztrátu
druidské vrstvy. Ostatně i slovanská vědma ví
tajemství bohů, Véda je od slova vědění (vidjá). Snad se podařilo přesvědčit pány tohoto
území, jestli tu v těch dobách zůstala ještě nějaká vládnoucí domácí vrstva zachována, aby
přijali nová jména starých posvátných míst Prajága a Kašín.
Pak by se tito indičtí kněží museli nazývat
Šat bhrátri - bratrstvo šesti a jeho tradice by
se musela v Prajágu udržet alespoň po 1500
let. Je dokonce možné, že se vydali po určité
době zjistit, co se se zmizelými severoindickými (z území okolo Aralskébo jezera) skupinami stalo, nebo se pokoušeli opětně navázat na zaniklé kontakty s Bóji. Záleží na tom,
platí-li varianta první z doby Bójů, pak by se
jednalo o záměrné vyslání poselstva z Prajágu na západ asi ve 3. stol. př. Kr., nebo jestli
šlo o ústup zbytků árijských vojsk před Huny,
zde by naopak šlo o snahu vytvořit si malou
posvátnou Indii ve středu Čech.
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Festival
Uprostřed
Evropy:
Spojeni
hudbou

„PŘEDSTAVA JE PŘEKRÁSNÁ, ALE MNOHEM
KRÁSNĚJŠÍ JE SÁM ZÁŽITEK.“ CITÁT
SPISOVATELE OSCARA WILDA JE MOTTEM
LETOŠNÍHO ROČNÍKU KULTURNÍHO
FESTIVALU UPROSTŘED EVROPY – MITTE
EUROPA. UŽ DVACET LET SE TENTO FESTIVAL
SNAŽÍ KAŽDÉ LÉTO SPOJIT ČECHY A NĚMCE
SPOLEČNÝMI UMĚLECKÝMI ZÁŽITKY.
KONCERTNÍ PROJEKTY DOPLŇUJÍ LITERÁRNÍ,
DIVADELNÍ A VÝTVARNÉ AKCE A TAKÉ RŮZNÉ
WORKSHOPY. 21. ROČNÍK ČESKO-BAVORSKO-SASKÉHO FESTIVALU ZAHÁJÍ 10. ČERVNA
V CHEBU CHLAPECKÝ PĚVECKÝ SBOR
DRESDNER KAPELLKNABEN. DALŠÍCH ŠEST
DESITEK AKCÍ SE USKUTEČNÍ V PRŮBĚHU
SEDMI LETNÍCH TÝDNŮ V ČESKO-NĚMECKÉM
POHRANIČÍ.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV FESTIVALU

Dnešní velký festival, do kterého je zapojeno
65 měst a obcí podél 400 kilometrů dlouhé
hranice, vznikl těsně po pádu železné opony,
původně jen jako setkání mladých českých
a německých hudebníků. Už v červenci 1992
se ale konal v kostele sv. Jana v Plauen zahajovací koncert prvního oficiálního ročníku festivalu. Zahájení bylo symbolické – v saském
festivalovém městě účinkoval pod taktovkou
českého dirigenta Jiřího Bělohlávka bavorský orchestr Bamberger Symphoniker, složený z členů bývalého Německého orchestru
v Praze, kteří museli po 2. světové válce Československé opustit. Těmto myšlenkám zůstává festival věrný dodnes. Čeští umělci vystupují v Německu a němečtí umělci představují
naopak své umění v Čechách a pokud je to
možné, tak ještě společně.
Letošní 21. Festival Mitte Europa začne na
české straně – v Chebu a končit bude naopak v německém Reichenbachu koncertem
Sukova komorního orchestru. Jako každý rok
věnují pořadatelé velkou péči nejen výběru
účinkujících, ale i míst, kde se koncerty konají.
Hudba tak zní v kostelích, klášterech, na zámcích, ale třeba i v továrních halách. „Speciální
programová řada Most mezi tradicí a modernou zavede festivalového návštěvníka do
historických i moderních provozů či jinak nepřístupných manufaktur. Výrobní prostory se
stávají koncertními sály a koncertuje se třeba
i v hlubinných dolech,“ říká organizátorka
festivalu Ivana Thomaschke-Vondráková. Unikátním zážitkem tak bude letos třeba koncert
v bývalé podzemní štole na Cínovci. „Řada
Genius Loci umožňuje nově oživit tradiční
společný středoevropský kulturní prostor
a připomenout si bohatou uměleckou tvorbu

německých Čechů právě tak, jako nacistickým režimem pronásledovaných židovských
skladatelů, spisovatelů a výtvarných umělců.
Programy pro děti a mládež nebo program,
který vytváří samy děti, nabízí řada Zvonkohra. Ve Fóru mladých dostává mladá nadějná

umělecká generace příležitost představit své
umění,“ doplňuje I. Thomaschke-Vondráková.
Podrobnosti o koncertech, další akce v Sasku a Bavorsku a informace o vstupenkách
na www.festival-mitte-europa.com.

PROGRAM FESTIVALU V ČR
NEDĚLE 10. 6. - 16.00
Cheb, kostel Zvěstování Panny Marie
Zahajovací koncert
Dresdner Kapellknaben, dirigent Matthias Liebich, Nils Mönkemeyer
(viola)
PONDĚLÍ 11.6.- 19.00
Teplice, kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí
Komorní koncert
Brixi Komorní Soubor Teplice, Jana Štásková (soprán), Ludmila Jelínková (alt), Pavel Petr (tenor), Miloslav Gloser (bas), Marek Müller (dirigent)

PONDĚLÍ 9.7. - 19.00
Kynšperk nad Ohří, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Komorní koncert
Brass of the Royal Concertgebouw Orchestra
Žesťový koncert slavného Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, s tradicí až do roku 1888.
STŘEDA 11.7. - 19.00
Velké Březno, zámek
Hudba ze sbírky Friedricha Augusta III.
Leipziger Cembaloduo - Michaela Hasselt, Hildegard Saretz

ÚTERÝ 19.6.2012 - 19.00
Sokolov, kostel sv. Antonína Paduánského
Komorní koncert
Esse-Quintet, Anna Shatilova (domra), Kirill Jewsejew (balalajka), Ksenia Kvochko (akordeon), Anton Ganschin (balalajka), Mikhail Krylow
(akordeon)

PÁTEK 13.7. - 19.00
Krupka, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Komorní koncert
Amphion Bläseroktett Basel, Xenia Löffler (hoboj), Kerstin Kramp (hoboj), Christian Leitherer (clarinette), Daniel Beyer (clarinette), Eckhard
Lenzing (fagot), Györgyi Farkas (fagot), Erwin Wieringa (lesní roh), Miroslav Rovenský (lesní roh), Luděk Braný (contrabas)

STŘEDA 20.6. - 19.00
Děčín, Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín 6 – Chrást
Komorní koncert
Ivan Podyomov (hoboj), Francesco Corti (cembalo)

NEDĚLE 15.7. - 19.00
Pomezí n.O., kostel sv. Jakuba
Komorní koncert
Harfenduo BelArpa - Esther Köninger, Jenny Ruppik

SOBOTA 23.6. - 17.30
Loket, hrad
Mýtos Evropa
Hamburger Ratsmusik, Elisabeth Schwanda (zobcové flétny), Simone
Eckert (pardessus de voile a basová viola da gamba), Ulrich Wedemeier (teorba a barokní kytara), Veronika Winter (soprán)
Obnovení tradice slavné Hamburské radní hudby, založené před více
než 500 lety.

ÚTERÝ 17.7. - 19.00
Louny, kostel sv. Mikuláše
Vokální koncert
Dresdner Kapellknaben, Matthias Liebich (varhany)

NEDĚLE 24.6. - 17.00
Zinnwald-Georgenfeld, důl Tiefer-Bünau-Stollen
Vokální koncert
Q Vox, Petr Julíček (tenor), Tomáš Krejčí (bariton), Tomáš Badura (tenor), Aleš Procházka (bas)
16.30 sestup pěšky do podzemního dolu. Koncert v atmosféře a akustice podzemních krušnohorských štol, které dříve spojovaly českou
a saskou stranu.
ÚTERÝ 26.6. - 19.30
Ostrov, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie, Staroměstská ul.
Komorní koncert
Melton Tuba Quartett - Hartmut Müller, Heiko Triebener, Jörg Wachsmuth, Ulli Haas
SOBOTA 30.6. - 19.00
Kadaň, Františkánský klášter
Loveland
Duo „Carolin No“
NEDĚLE 1.7. - 15.00
Žlutice, kostel sv. Petra a Pavla
Komorní koncert
Duo ORGANised SAX - Ulrich Walter (varhany), Patrick Stadler (saxofon)
STŘEDA 4.7. - 19.30
Jáchymov, Špitální kostelík Všech Svatých
Svět nových zvuků
Duo Saitenschlag - Karoline Laier (kytara), Simon Etzold (bicí)
SOBOTA 7.7.2012 - 16.00
Osek, Cisterciácký klášter
Komorní koncert
Red Priest

ČTVRTEK 19.7. - 19.30
Karlovy Vary, Galerie umění Goethova stezka
Šestiručné rozmarnosti na jednom klavíru
Some handsome hands - Poněkud jiné klavírní trio - Alyana Abitova,
Anne Salié, Alina Pronina
NEDĚLE 22.7. - 11.30
Kynšperk nad Ohří, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Katolická Bohoslužba
Hudebně doprovodí účastníci mezinárodní Mistrovské pěvecké třídy.
NEDĚLE 22.7. - 15.00
Chlum sv. Maří, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Vzájemné vlivy v hudbě 17. století ve Frankách, Sasku a Českých zemích
Concertino Ensemble Rostock, Süddeutscher Kammerchor, Annika
Gerhards (soprán), Silvia Hauer (alt), Georg Poplutz (tenor), Michael
Dahmen (bariton), vede Gerhard Jenemann
PONDĚLÍ 23.7. - 19.00
Teplice, kostel sv. Jana Křtitele, Zámecké náměstí
Bach goes to town
Clarinet News - Marco Thomas, Jan Doorman, Sebastian Gette von
Poblozki, Jaan Bossier, Regine Müller, Thomas Richter
ÚTERÝ 24.7. - 19.00
Františkovy Lázně, Pavilon Solného a Lučního pramene
Bach goes to town
Clarinet News
STŘEDA 25.7. - 19.30
Litoměřice, děkanský kostel Všech Svatých
Komorní koncert
Einfach Klassik, Jeannine Lungwitz (flétna, pikola), Kathrin Goschenhofer (hoboj, anglický roh), Adi Sharon (fagot)
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Klub seniorů
v Chomutově
SENIOŘI, KTEŘÍ CHTĚJÍ TRÁVIT ČAS AKTIVNĚ A MEZI
LIDMI, SE MOHOU V CHOMUTOVĚ ZAPOJIT DO
ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ. V SOUČASNÉ DOBĚ
SDRUŽUJE PŘIBLIŽNĚ 350 ČLENŮ, KTEŘÍ SE KAŽDÝ
TÝDEN SCHÁZEJÍ V PĚTI SKUPINÁCH V SOCIÁLNÍM
CENTRU PÍSEČNÁ A V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB
BEZRUČOVA.
TEXT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kromě pravidelných setkání podnikají v průběhu roku
výlety, které si sami vyberou a naplánují. V loňském
roce navštívili tři divadelní představení v Městském
divadle v Mostě a vydali se na sedm výletů: na hrad
Střekov a zámek Větruši v Ústí nad Labem, na hrad
Hněvín a přesunutý kostel v Mostě, do Mariánských
lázní a Parku Boheminium, kde jsou k vidění miniatury staveb. Zamířili také na hrad Loket, do železničního muzea a skanzenu v Zubrnicích, na zámek Červený
Hrádek a tak jako každý rok na výstavu Zahrada Čech
v Litoměřicích.
Ve spolupráci s partnerským městem Annaberg – Buchholz se zúčastnili Sportovního svátku seniorů v Německu. Kromě toho vedoucí
jednotlivých skupin pořádali pro členy vlastní akce, jako například
oslavy Velikonoc, Dne matek, ale také rozmanité přednášky a hudební vystoupení. V uplynulém roce proběhla tradiční fotografická
soutěží na téma Zajímavé momentky z léta. Z patnácti přihlášených
snímků porotci vybrali pět nejzajímavějších fotografií, jejichž autoři
získali dárky ve formě propagačních materiálů od Statutárního města Chomutova. Zde představujeme vítězné fotografie:

1. místo - „3v1“, autorka paní Věra Bazalová
2. místo – „Mužům vstup zakázán“, autor pan Pavel Khůn
3. místo – „Pohled naruby“, autorka paní Věra Vejražková
S rokem 2011 se klub rozloučil na Silvestru seniorů, který se konal
27. prosince v Městském divadle Chomutov. V uplynulém roce se
Klub seniorů Chomutov stal členem Rady seniorů České republiky, která finančně podpořila některé z uskutečněných akcí a výletů.
Členství v Klubu seniorů je bezplatné, členové přispívají na dopravu
na výlety a hradí si sami vstupné.
Zájemci najdou potřebné informace a kontakty na internetových
stránkách www.soschomutov.cz.
(PI)
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Brychta Tomáš

Návrat českého
filmového plakátu

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
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ZLATÁ ÉRA ČESKÉHO FILMOVÉHO PLAKÁTU – TAK BÝVÁ OZNAČOVÁNA DRUHÁ POLOVINA MINULÉHO STOLETÍ, PŘESNĚJI 60. AŽ
80. LÉTA. ORIGINÁLNÍ FILMOVÉ PLAKÁTY Z TÉ
DOBY, AŤ UŽ K ČESKÝM NEBO ZAHRANIČNÍM
FILMŮM, KTERÉ SE DO TEHDEJŠÍ BIOGRAFŮ DOSTALY, JSOU Z DNEŠNÍHO POHLEDU
UMĚLECKÝMI DÍLY.
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Do jejich tvorby se zapojovali významní výtvarníci a na
rozdíl od dnešních tvůrců plakátů si nevystačili s fotkou hlavního hrdiny a akčních scén. Na tuto tradici malých uměleckých děl se snaží navázat cyklus Současný
ﬁlmový plakát, na němž se podílí kino Hvězda Kadaň
a studenti Ateliéru graﬁckého designu Fakulty umění
a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem. Na své poslední výstavě, která je v kinokavárně
Hvězda otevřena do konce června, představují studenti
své návrhy plakátů k novému českému ﬁllmu Marie Poledňákové Líbáš jako ďábel. „Smyslem projektu je ukázat, že i ﬁlmový plakát, který není pouze fotograﬁí hlavní
hvězdy ﬁlmu, může upoutat výtvarnou kvalitou. Autoři
neměli možnost před navrhováním ﬁlm shlédnout. To
ale, jak se sami návštěvníci mohou přesvědčit, nebylo
vůbec ke škodě výsledných prací. Pracovali tedy spíše
intuitivně a i přesto se jim podařilo výborně vystihnout
náladu ﬁlmu,“ vysvětluje vedoucí kina Hvězda v Kadani
Karolína Nejepsová.
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Turisté zahájili sezonu u kaplí
CENTRUM ROZVOJE TURISMU MOSTECKA ZAHÁJILO
V SOBOTU 28. DUBNA LETOŠNÍ TURISTICKOU SEZONU VÝLETEM DO ČESKÝCH
ZLATNÍKŮ. ZHRUBA STOVKA
ZÁJEMCŮ SE SEŠLA U KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
VE VTELNĚ, KDE DOŠLO
K ODHALENÍ ČTYŘ RESTAUROVANÝCH VÝKLENKOVÝCH
KAPLÍ SEDMI BOLESTÍ PANNY MARIE. PRVNÍ LETOŠNÍ
TURISTY POZDRAVILA PŘED
ZDOLÁNÍM TURISTICKÝCH
TRAS NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA HANA JENÍČKOVÁ.
TEXT: MOSTECKÉ LISTY
FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU

Sami si mohli zvolit délku trasy i způsob,
jak ji zdolají, zda pěšky nebo na kole. První z nich měřila čtyři kilometry a účastníci
se mohli přemístit z Vtelna přes Obrnice
do Českých Zlatníků, kde si mohli prohlédnout kostel sv. Jiří. Nechyběly tu ani netradiční soutěže a stánky s občerstvením.
Zdatnější turisté a cyklisté si vybrali trasu asi
osm a půl kilometru dlouhou, která vedla
ze Vtelna přes Bečov do Bedřichova Světce.
Za odměnu čekalo na všechny v cíli zpřístupnění kostela sv. Jakuba Většího, nejstarší církevní stavby na Mostecku. Po poslední trase
se vydali nejspíše cyklisti a motoristé, protože měřila dvacet dva kilometrů a vedla přes
Obrnice, České Zlatníky, Lužici a Bedřichův
Světec zpět do Vtelna.
(PI)
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Iniciativa STOP PRACH
přináší konkrétní výsledky
UŽ PŘES DVA ROKY VYVÍJÍ SVÉ AKTIVITY ZEJMÉNA
V REGIONU KOLEM LOMU BÍLINA INICIATIVA STOP
PRACH, JEJÍŽ ZALOŽENÍ INICIOVALY NA KONCI ROKU
2009 SEVEROČESKÉ DOLY A. S. A ŠEST MĚST A OBCÍ
DOTČENÝCH TĚŽBOU HNĚDÉHO UHLÍ. ZA TU DOBU SE
USKUTEČNILO ŠEST KONFERENCÍ, NA KTERÝCH SE
POSTUPNĚ PROJEDNÁVALY A POSLÉZE I ZAČALY
ŘEŠIT NEJPALČIVĚJŠÍ PROBLÉMY TÝKAJÍCÍ SE ZNEČIŠTĚNÍ
OVZDUŠÍ SUSPENDUJÍCÍMI ČÁSTICEMI.
TEXT A FOTO: TOMÁŠ VRBA

2 400 metrů. Dokončena byla rovněž stavba
ochranné stěny podél vlečky Úpravny uhlí
Lednice,“ doplnil ředitel Eis.
Šestá konference, respektive veřejné zasedání společného monitorovacího výboru
iniciativy STOP PRACH a Protiprašného
projektu Severočeských dolů a. s. proběhla 19. dubna v Kulturním domě Stromovka
v Braňanech, kde členy a další hosty přivítal
starosta Braňan Vlastimil Krupka. Připomenul, že iniciativa zajistila měření, určovala
priority, aby posléze přijala akční plány pro
jednotlivé lokality, jejichž realizace pomůže
odstranit zdroje lokálního znečištění.
Zástupci Severočeských dolů a. s., technický ředitel Ing. Miroslav Eis a ředitel strategie
a komunikace Ing. Vladimír Budinský, zhodnotili plnění opatření zakotvených v Protiprašném projektu, který má společnost zpracován
na základě požadavku Ministerstva životního
prostředí k rozhodnutí povolení hornické činnosti do roku 2030. „Máme před sebou 76
podmínek, které musí naše společnost postupně splnit. Jejich hodnocení předkládáme
jednou ročně krajskému úřadu a konferenci
STOP PRACH. Jsou to malá, ale i velice nákladná opatření. Konkrétní kroky směřující
za zlepšením životního prostředí našich měst
a obcí. V žádném nejsme ve skluzu, naopak
některé realizujeme v předstihu a současně
operativně reagujeme a řešíme problémy,
které se vyskytnou za provozu, případně jsme
na ně upozorněni ze strany obcí či veřejnosti,“ uvedl Ing. Budinský.
„Za velmi důležité považujeme zrušení provozu skládky mouru Ledvice, a to do konce
roku 2012, která je častým zdrojem znečištění

města a sousední obce Chotějovice. Ve dvou
etapách do poloviny roku 2015 zajistíme
přesunutí nakládky uhlí do vnitřní části lomu
a přímé napojení dopravy na silnici I/16. Ještě letos bude realizován pás ochranné zeleně
pro město Lom a dokončena 1. etapa budování ochranného valu pro město Ledvice.
V loňském roce jsme opatřili kryty odtahové
uhelné pásové dopravníky v celkové délce

Setkání moderoval člen řídícího výboru RNDr.
Lubomír Paroha, který shrnul dosavadní průběh aktivit iniciativy STOP PRACH. „V rámci
naší kampaně nazvané Jak správně topit či
netopit jsme navázali kontakt s Informačním
centrem VŠB v Ostravě, které nám pro obyvatele Duchcova a Braňan zajistilo velmi zajímavou prezentaci použití různých druhů paliva
v krbových kamnech přímo před očima veřejnosti. Množství zachycených částic na filtru
demonstrovalo rozdíly v použitých palivech.
Tuto osvětovou metodu bychom rádi letos
zopakovali na dalších místech. V Duchcově
a Braňanech byla v rámci této kampaně vyhlášena rovněž dětská výtvarná soutěž. Chtěl
bych poděkovat řediteli společnosti Ekoefekt
Ing. Pavlu Vrbovi za darování automatického
kotle na uhlí do Braňan, kde ho obecní úřad
přidělil rodině, která by na nový kotel těžko
dosáhla. Na tento čin reagoval další výrobce,
který kotel dává k dispozici městu Duchcov.
Podařilo se nám podat žádosti o dotace na
snížení emisí z vytápění domácností v Ledvicích, kde se k připojení na teplovod zavázalo
103 domácností, na pořízení čisticích vozů
a na náhradu současného uhelného zdroje
kotelny v Braňanech za nízkoemisní uhelný
zdroj. Na dalších akcích z plánu se pracuje,“
hodnotil aktivity RNDr. Paroha.
V závěru byli účastníci seznámeni s meteorologickou situací v uplynulé zimě a s návrhem
nového zákona č. 86/2002 Sbírky o ochraně
ovzduší, ke kterému směřovala největší část
diskuze.
(PI)
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„Teď na mě nevleze už ani
mravenec a to je úžasný!“
V RÁMCI FESTIVALU YOUNG FOR YOUNG PŘEVZALA
V MOSTECKÉM DIVADLE CENU FOREVER YOUNG NEBO-LI
NAVŽDY MLADÝ HEREČKA KVĚTA FIALOVÁ. JAKÉ TO JE BÝT
OCENĚN ZA VĚČNOU MLADOST A SPOUSTU DALŠÍHO,
PROZRAZUJE KVĚTA FIALOVÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ROZHOVORU.
TEXT: PAVEL VRÁNA
FOTO: ARCHIV KVĚTY FIALOVÉ

Vloni tuhle cenu Forever young dostala
věčná mladice Luba Skořepová. Květuško,
kdo si myslíš, že bude adeptem pro příští
rok?
Já nevím. Asi Dalajláma.
Mám obavy, že by to měl být někdo ze zdejších luhů.
Pro mě je Dalajláma i odsud. On je všude.
Ale když by cenu získal a nebyl tady fyzicky
přítomen…?
Miláčku, to je jednoduchý. Tu cenu bych převzala zase já, protože jsem jeho mluvčí. My
spolu pořád komunikujeme. Já jeho modlitbu
říkám stále a všude, na besídkách, různých vystoupeních v rádiu, v televizi a tak jsme vlastně permanentně spolu.
Vzpomínáš si ještě na staré mostecké divadlo? Určitě jsi v něm kdysi hrála…
Ano. Jistě. Divadlo Pracujících. Malý úžasný
divadlo, plno báječných herců tam, jenže pak
tam postavili takovou hroznou haluznu, něco
podobnýho jako ve Zlíně. To komunisti dělali všechny sály tak veliký, aby se tam vešlo
hodně komunistů. Co se dá dělat. Už jsem
v něm taky hrála Harolda. Jezdím hodně po
zájezdech a tak hraju i v těchhle hroznejch
haluznách. Musí se tam mluvit hlasitěji a to je
všecko.
Hostovala jsi v někdy v Mostě? Hrála jsi
někdy v nějakém představení s mosteckými
herci?
Nikdy, ale jezdili jsme tam na zájezdy už když
jsem hrála v ABC. U divadla jsem od čtyřicátýho šestýho roku a od tý doby hraju. Tehdy

jsem začínala v Českém Těšíně, pak jsem šla
na JAMU, potom to byla Opava, České Budějovice, Kolín a odtud už k Werichovi. Teď
jsem na jevišti skoro každý den, a když ne přímo na jevišti, tak jsou to besedy, křty knížek,
návštěvy u dětí v nemocnicích. Právě než jsi
přišel, jsem se vrátila z Motola. Byla jsem za
dětmi na onkologii.
Jsi věčně mladá?
To nevím, jestli jsem věčně mladá, ale fakt je,
že teď jsou to nejlepší léta mého života. Hodně chodím do Domovů důchodců. Kdyby
tam přišla padesátka, je to blbost, co zrovna
jim bude o životě vyprávět. Já jsem většinou
o dost starší než oni. Sem tam se sice objeví
nějaký devadesátník, ale to nevadí. Hlavně
jim říkám, že stáří je to nejkrásnější, co je
může potkat. Když spustí: ‚Ale my už jsme staří‘, tak se zeptám co je lepší, jestli mrtvý, nebo
starý a hned je klid - všichni jsou rádi staří. Pak
je nabádám, že musíme milovat nemoce, protože je nutný mít sociální cítění s doktory, oni
ti blbci to vyštudujou a od nás by bylo bezohledný zůstávat zdraví. Někdo je přece musí
živit. Vždyť by ty holky a kluci nemohli jet ani
na dovolenou, mít milence a milenky, postavit
si dům, koupit auto. Jen buďte rádi a dlouho
nemocní, ať mají ti chudáci koho léčit.
Úplně se stydím. Já byl naposledy nemocný
a potřeboval doktora před čtyřiadvaceti lety.
To nemůžeš být takový necita! Já jsem miláček doktorů, něco jako Lenin: „Vše pro doktory!“ A já jsem pořád nemocná a každej den
hraju. I nemocnej musí pracovat. Tak tě prosím o trochu toho sociálního cítění. Tak koukej pořádně marodit a dělat!

vynadáno, jak si to představuju, že je divadlo
narvaný a já si budu vymýšlet. Oni diváci chodí dnes hlavně na známé tváře. Jezdím hodně
s Vaškem Vydrou, Naděnkou Konvalinkovou
s Petrem Nárožným. Lidi neznají třeba tu hru,
ale řeknou si, on tam hraje ten a tamten… No
a hned je fronta u pokladny.
Čemu dáváš přednost, tedy pracovně - divadlu, filmu, nebo televizi?
Všechno má svoje. Ale jenom divadlo má svoji neopakovatelnou atmosféru a vůni. To je to
kouzlo okamžiku a blízkost diváka, pro kterýho jsi tam. Ta přímá odezva. Televize a film je
něco jinýho. Tam, když se něco zvorá, udělá
se stop a točí se znova. Na divadle to nejde.
V divadle jedeš od začátku do konce představení naplno. Film a televize se může dělat
v obrovský atmosféře s báječným režisérem
i kolegy, jenže chybí ta přímá odezva. Natočíš to, ale nevíš jestli u obrazovky divák třeba
nespí, nebo si radši nejde uvařit kafe a pak tě
vypne. Film - tam může z kina odejít a stejně o tom nevíš. V divadle máš hned jasno,
že se třeba třetí řada po přestávce vyprázdnila a přemýšlíš, co bylo špatně. Teď hraju
asi v deseti představeních. Ta odezva diváka
se nedá za nic vyměnit. Tvrdím, že divák je
a musí být lepší než herec. Proto to pro něj
děláme, jako poděkování. Když skončíme, tak
si třeba libujeme, jaký bylo úžasný obecenstvo. Nikdy si neříkám, že jsem byla skvělá já,
ale diváci. Když dobře reagují, vždycky se to
odrazí na kvalitě představení. To tě nutí dávat
jim na oplátku to nejlepší, čeho jsi schopný.
Je svělý, že máme pořád plno. V Hradišti jsem
potřebovala posadit dva lidi a dostala jsem

Tenhle rozhovor děláme nejen proto, že dostáváš cenu. Je to hlavně kvůli tomu, že tě národ miluje. Staří, mladí, nemocní i ti zdraví,
kteří třeba netuší, že jsou kvůli svému zdraví
nelidové, co nemají sociální cítění. Ale vraťme se k divadlu. Co lumpárny při představení
nebo nechtěné úlety. Povíš něco?
Když se něco náhodně podaří, na to se hezky
vzpomíná. Ale nesnáším, když herci naprosto
plánovitě dělají opičky a přidávají si něco do
textu jen proto, aby byli zajímaví. To je blbost
a divák to pozná. Kdežto takový moment,
jako když na jednom zájezdu zabloudil za
kulisami Lubošek Lipský, nemohl najít dveře v kulisách, aby se dostal na jeviště, hned
všichni vědí, že se něco děje. Já volala: ‚Miláčku, kde jsi‘ a snažila se ho hlasem nějak
za sebou navigovat. Divákům bylo jasno. Byli
šťastní, že jsou u toho. To se nedá nahrát. Na
jevišti mám nejradši pravdu. Nemiluju třeba
takzvaný režisérismus, když se začne něco
jasného a jednoznačného vykládat jinak jen
proto, aby byl zajímavý a avantgardní. Přece
nebudu v klasice dělat na jevišti stojku jenom
proto, že si to trouba vymyslí a bude mít větší
slávu. Hraju roli, které věřím a když jsem na
jevišti, tak jsem tou postavou, kterou hraju.
Musím jí věřit a pak mi věří i diváci.

Hrála jsem jednou s kolegyní, která má hodně veliké ego. V první řadě nám usnul divák
a ona se o přestávce v zákulisí rozčilovala nad
tou jeho neúctou. Já jí řekla: ‚Víš kolik lidí polyká spousty prášků, jenom aby mohli spát? Já
tady uspím člověka a jsem na to pyšná. Nemusí k psychiatrovi ani k léčitelům. Stačí, když
půjde do divadla na Fialovou a má po problémech. Poví to dál a máme zase narváno. Jsem
na to hrdá, že jsem ho uspala.‘ Jde o to, jak
který věci přijímáš a dovedeš se s nimi sám
pro sebe vyrovnat.
Zítra zase ráno sednu na vláček kolejáček
a jedu do Uherského Hradiště. Tam hrajeme
dvě hry s mým milým Pepíčkem Kubáníkem.
Celý ten soubor je úžasný, ale Pepíček je můj
nejmilejší. Třeba spolu nazkoušíme ještě něco
dalšího.
Ty prostě zraješ jako víno.
No, bude ze mě uzrálý tokaj.
Můžeš ještě povědět něco k tomu ocenění,
které máš převzít?
Moc si toho vážím. Kdybych si mohla v příštím životě vybrat, chtěla bych se narodit
rovnou osmdesátiletá. To je nejkrásnější, co
může být. Mladá jsem se bála tatínka, potom
ve škole… Jsou tři věci, které nenávidím. Je to
sex, týmové sporty a politika. Když jsem se
zamilovala a on měl najednou takový debilní
oči a já to nesnášela a nesnáším. Teď na mě
nevleze už ani mravenec a je to úžasný. Jsem
jako motýl na louce. Svobodná a šťastná. To
jsou taky ty výhody stáří.
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Fejeton o Ivetě
POSTARŠÍ ROČNÍKY SI PAMATUJÍ PÍSNIČKU Z POHÁDKY TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU, TAK ČASTO
HRANOU NA POČÁTKU DEVADESÁTÝCH LET. “...MARNĚ SE VLASTNÍHO OSUDU PTÁŠ, CO
DNES A ZÍTRA SCHYSTÁ…” I JÁ SI JÍ NĚKDY VYBAVÍM, KDYŽ JDU VYLIDNĚNÝM NÁMĚSTÍM,
PO PRÁZDNÉM, MOKRÉM CHODNÍKU A DUMÁM SI LEDABYLE NAD TOU VĚČNOU OTÁZKOU,
KTERÁ PROLÉTNE MYSLÍ SNAD KAŽDÉMU ČLOVĚKU PO ČTYŘICÍTCE. EHM – NO DOBRÁ,
TEDY PO PRAVDĚ, JEN NĚKOMU A JEN NĚKDY.
TEXT: PALUBA

Zastavím se u zamřížovaného skla trafiky. Z vyšisované přední strany bulváru na mne hledí
hodně, ale hodně unavená Bartošová. “Chudák
holka.“ Nechávám za sebou trafiku i s připlácnutou IB. Přijdu domů, jaksi podvědomě beru
ovladač, abych nebyl doma sám a při cestě do
kuchyně mačkám knoflík. Vůně černé kávy
prostupuje bytečkem – to je pohodička. Na
obraz nekoukám. Slyším jen z úst celebritní
moderátorky - Bartošová při kolapsu, po kolapsu, před kolapsem a mezi kolapsem. Vypínám otráveně TV. Jářku Iveto, tady bydlím já,
né ty! Dopíjím kafe. Zapínám jiný zdroj hudby,
informací, soutěží a zábavy a ještě než neoblečen vejdu do sprchy, slyším – Bartošová se
rozešla s Kamilem, Jindrou, a také s tím Italem
a před ním s Pomejem a žije teď s tím ženáčem
Pepou, co je jako její ochranka a co jí má sice
rád a ona jeho, ale Sepéši to prostě není. Cvak!
Rádio utichlo. „Si z lidí dělaj snad..!?“ Pomyslím
si polovulgárně z toho přebartošovaného pozdního mediálního podvečera.
V koupelně jen tak po očku kouknu do zrcadla.
Když už tam je, tak proč ne, že? „Hmmmmmm“
konstatuji ani vesele, ani smutně, když se vidím. Vlezu do sprchy. Kohoutky, naučeným pohybem reguluji teplou a studenou. Než přiteče

teplá, ubírám studenou, když přiteče teplá, ubírám teplou a přidávám studenou. Znáte to. Někdy je to doba, než ta teplá přiteče. Husí kůži
jsem měl až na patách, když mi známá melodie
mobilu oznamuje, že volá dcera. Nechápu tu
vytrvalost lidí, že prozvání tak dlouho, dokud
nevybijí mobil, nebo dokud je to nehodí do
hlasové schránky! Vylezu ze sprcháče. Mokré
šlápoty jako stopy ve sněhu zanechávám za
sebou a v pokoji zvedám hovor. „No áhoooj“
říká mi do sluchátka familiárně moje famílie.
„Nazdar!“ odpovídám s ledovou loužičkou pod
sebou. „Co děláš?“ ptá se krev mé krve naivně a bezelstně, bez toho, aby se zabývala mou
negativní emocí v předchozím pozdravu. „Sprchuji se!“ odvětím tak razantně, až mám zapařený celý display. „A to máš telefon ve sprše,
jo? Hi hi hi“. Takhle může uvažovat opravdu
jen odmaturovaná žena v domácnosti, dlouhodobě izolovaná od běžného prostředí. „Co
potřebuješ, dcéro?“ snažím se přejít onu její jinak bezpochyby inteligentní otázku, na kterou
stejně nemá význam odpovídat. „Niiiic, jenom
tak volám, co je novýho a tak.“ Přemýšlím, co
nového, co říct, protože nového je vždycky hodně a nebo někdy vůbec nic. Taky myslím na to,
že tu louži pod sebou budu muset vzít hadrem,
ale kam jsem ho dal. Nadechuji se, když dcera

tuto pauzu vyplnila povídáním o všem možném
a co bude vařit k večeři a takové ty důležitosti,
ze kterých se radují zejména mobilní operátoři
a jimi vystavené faktury. Vydechnu a snažíc se
být milý, slibuji dcerce, že zavolám až po sprše
anebo zítra. „No tak jo, no, tak ahoj“. Už už se
chci rozloučit, když slyším: „Jo, eště něco, co
říkáš na tu Bartošovou? Viděl si ten rozhovor
s ní? Ta dopadla, co?“
Do sprchy jsem šel opět kolem zrcadla.
„Hmmmm“, spíš smutně. Dokončil jsem celý
ten nudný, povinný, otravně opakující se proces hygieny. Utřít záda, záhyby, ohyby, vlasy.
Ještě zuby – pořádně, sedřít to kafe, nikotýn,
zbytky po obědě, slova! Vyplivnout, vypláchnout. No ještě jednou. Hotovo.
Ložnice byla jako otevřená náruč mámy. Přítulná, hřejivá. Vlezl jsem pod peřinu. Pohodička.
Někdy mi nevadí v posteli samota. Zavírám
oči, když od sousedů, na plný koule, skrze stěny rezonuje tesklivý hlas Ivetin, „Víš lásko já…“
Tak zase zítra, pomyslím si, hlavu utemovanou
pod polštářem a s obavou, o kom se mi dneska
bude asi zdát. Nepouštějme si do bytu, kdejakou divnou Ivetu, protože tahleta Iveta, je pěkná koketa. Dobrou noc.
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Opravdu festovní pevnost
SLOVNÍ SPOJENÍ „NEDOBYTNÁ PEVNOST“
POCHOPÍTE TEPRVE VE CHVÍLI, KDYŽ
SPATŘÍTE KÖNIGSTEIN V SASKÉM ŠVÝCARSKU.
IMPOZANTNÍ KOMPLEX BUDOV NA MOHUTNÉ
SKÁLE NAD ŘEKOU, VIDITELNÝ Z ŠIROKÉHO
OKOLÍ, DOSLOVA BERE DECH. MY MŮŽEME JEN
LITOVAT, ŽE SE HISTORIE UBÍRALA JINÝM
SMĚREM – VE STŘEDOVĚKU TOTIŽ PEVNOST
KÖNIGSTEIN PATŘILA K ČESKÉMU KRÁLOVSTVÍ.
I POD NĚMECKOU SPRÁVOU JSOU TU ALE NA
ČESKÉ TURISTY DOBŘE PŘIPRAVENI.
TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Pevnost se, společně s vyhlídkou Bastei, stala
symbolem Saského Švýcarska a patří k oblíbeným turistickým cílům. Její prohlídka pohodlně vydá na celodenní výlet. Rozkládá se totiž
na ploše téměř deseti hektarů – je to takové
město nad městem. Ochozy pevnosti nabízejí
krásné vyhlídky na národní park a řeku Labe
a najdete zde řadu parků a zákoutí pro odpočinek. Budovy pak skýtají množství expozic
a výstav – třeba zbrojnici, studniční muzeum,
klenotnici, expozici o historii saského dělostřelectva, modely pevnosti a důležitých událostí, které se zde odehrály. Najdete zde nejstarší dochovaná kasárna v Německu z konce
16. století, první posádkový kostel v Sasku
z roku 1676 a nejhlubší studnu v Sasku, hlubokou 152,5 metru. Prohlédnout si můžete
i jak vypadal soukromý byt velitele pevnosti
i jeho hřebčín někdy kolem roku 1900 a také
užitkové zahrady pro potřeby posádky.
Historie pevnosti sahá do 12. století, kdy
středověký hrad patřil k českému království.
Postupně v areálu pevnosti vznikl jedinečný
soubor staveb v pozdně gotickém, barokním a renesančním stylu a staveb z 19. století. Z hradu se stal klášter, na konci 16. století se začíná se stavbou pevnosti a klášter se

mění na státní vězení, údajně nejobávanější
v celém Sasku. Zároveň si ji ale pro své krásné okolí oblíbil saský panovnický dvůr coby
výletní místo a prostor pro slavnosti. Protože
byla Pevnost Königstein nedobytná, vyhledávali ji v neklidných dobách panovníci Saska,
aby se zde schovali a ukryli své poklady. Ve
válečných dobách 19. a 20. století pak sloužila pevnosti i jako zajatecký tábor a krátce po
druhé světové válce dokonce jako převýchovné dílny pro mladistvé.
Dnes žije Königstein výhradně turismem. Počítejte proto hlavně o prázdninách s množstvím turistů. K pevnosti se autem nesmí, to
musíte nechat v parkovacím domě Am Malerweg. Čeká vás buď strmý výstup nebo
projížďka turistickým vláčkem. Zajímavým
zážitkem je výjezd skleněným výtahem (pro
méně odvážné je i jeden vnitřní a do pevnosti
se dostanete i pěšky). V češtině tu dostanete tištěného průvodce i audio-průvodce (za
2,50 EUR a k němu zdarma jeden speciální průvodce pro děti). Uvnitř nechybí řada
možností občerstvení – od luxusní zážitkové
restaurace In den Kasematten a Důstojnického kasina ve stylu 19. století po bufetovou zahradní restauraci a pevnostní pekárnu.

PRAKTICKÉ RADY
Otevírací doba:
duben – říjen 9.00 – 18.00 hodin, listopad –
březen 9.00 – 17.00 hodin, zavřeno 24.12.
Vstupné:
Dospělí 8 EUR, děti 6 EUR, do 6 let zdarma,
rodinná vstupenka 13 až 21 EUR, v zimě je
vstupné mírně nižší, ceny včetně všech výstav
a výtahu.
Parkovné Parkhaus Am Malerweg 6 EUR na
den.

Na cestu:
Z hraničního přechodu Hřensko je to k pevnosti 15 km podél řeky Labe. Nejlepší přístup
je po dálnici D8/A17 směr Drážďany, sjezd
Pirna. Z Ústí nad Labem je to asi 80 kilometrů. Velký parkovací dům, kde je nutné nechat
auto, je pod pevností u hlavní silnice. Odtud
jezdí k pevnosti vláčky.

Před cestou:
Webové stránky www.festung-koenigstein.de
nabízí kompletní informace v českém jazyce.
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Co? Kdy? Kde?
NOC KOSTELŮ
1. 6. Kostely v celé ČR, SR a Rakousku – speciální prohlídky kostelů, program letos zaměřen
na rodiny s dětmi, výtvarné dílny, modlitby...
více na www.nockostelu.cz

KERAMICKÉ DNY
23. 6. Zámek Ploskovice - tradiční prodejní
trhy s ukázkami originální autorské tvorby
keramiků z celé ČR v zámeckém parku, doprovodný program pro děti i dospělé, od 9.00
hodin

CASANOVSKÉ SLAVNOSTI
8. a 9. 6. Duchcov - 17. ročník městských
slavností k připomínce pobytu G. Casanovy
v Duchcově, hudební a divadelní vystoupení,
ohňostroj, stánky
OTEVŘENO 2012
1. až 9. 6. Chomutov - multižánrový festival
probíhá v divadle, Kulisářně i před divadlem,
ve sportovní hale koncert Uriah Heep, dále
vystoupí kapely Zrní, Květy, Krucipüsk, Tichá
dohoda či Goodfellas, v rámci festivalu oslavy
50 let bigbítu v Chomutově

LETNÍ SETKÁNÍ SE STARÝMI ŘEMESLY
16. a 17. 6. Archeologický skanzen Březno
u Loun – Dny starobylých řemesel se skupinou Haljaruna, ukázky tkaní, výroby keramiky,
pletení košů a vrší, výroba rybářských sítí.

KLOSTERLIN
15. - 17. 6. Zámek Klášterec nad Ohří 4. ročník hudební a baletní přehlídky, tentokrát věnované 150. výročí narození skladatele
Clauda Debussy, představení pro školy a galavečery operních a baletních sólistů

VÝSTAVA KAKTUSŮ
9. - 17. 6. Zámek Libochovice - Klub pěstitelů
kaktusů a sukulentů v Roudnici nad Labem
pořádá v zámeckých sklenících svou jubilejní
50. výstavu.

DEN MAGISTRA EDWARDA KELLEYHO
16. 6. Hrad Hněvín Most – historický program
připomínající slavného vězně hradu Hněvín
mága rudolfínské doby Edwarda Kelleyho,
tržiště, kouzelníci, pohádky pro děti, představení pro dospělé

DĚTSKÝ DEN V ŽELEZNIČNÍM MUZEU
3. 6. Železniční muzeum ČD v Lužné u Rakovníka – celodenní program pro děti, parní
vlaky z Loun, Postoloprt a Žatce
BOŘEŇ MYSTERIA OPEN AIR 2012
15. a 16. 6. Letní amfiteátr Bílina - 5. ročník
festivalu pod mystickou horou Bořeň, účinkují Sepultura, Lord Bishop Rocks, N.V.Ú, SPS,
Abraxas, Pro – Pain

DOBÝVÁNÍ JEZERA PIRÁTY
15. - 17. 7. Jezero Chmelař Úštěk - pirátské
bitvy na suchu i ve vodě, přístavní městečko
s tržištěm, večerní bitva s ohni, ohňostroj
FOLKOVÝ MOST 2012
29. 7. areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě – folková přehlídka a zakončení sochařského sympozia
KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY
6. - 15. 7. Zámek a Kostel Nejsvětější Trojice Klášterec nad Ohří - 8. ročník hudebního
festivalu se známým českým houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným s celou řadou
dalších českých i zahraničních hostů, včetně
mistrovských houslových kurzů
VIKTORIÁNSKÉ SLAVNOSTI
28. a 29. 7. SKKS Chomutov – mezinárodní
folklorní festival souboru Krušnohor v atriu
Střediska knihovnických a kulturních služeb

ASAS
PICANTO

OD 184 980 Kč

RIO

OD 229 980 Kč

CEE‘D

OD 284 980 Kč

SPORTAGE
OD 384 980 Kč

VENGA

OD 249 980 Kč

SORENTO

OD 559 980 Kč

OPTIMA

OD 559 980 Kč
Při nákupu vozidla u AUTOSALONU ASAS v MOSTĚ
předložením tohoto poukazu si můžete vybrat
příslušenství ZDARMA dle vlastního výběru z naší
nabídky na celou modelovou řadu KIA.
AUTOSALON ASAS MOST – autorizovaný dealer vozidel KIA a ISUZU
Hraniční 2, Most - Souš, 435 02, E-mail: asas.prodej@asas-most.cz
Tel.: 476 103 180, mobil: 775 588 420, 775 588 458
www.asas-most.cz, www.asas-most.eu

ASAS

Financování zákaznickým úvěrem s 0% navýšením.
Délka úvěru 12 až 96 měsíců bez potvrzení příjmu.
Soukromé osoby i podnikatelé s možností odpočtu DPH.
Možnost předčasného splacení kdykoliv v průběhu úvěru.
Splátky včetně komplet pojištění nebo pojištění mimo splátky

Uvedené ceny jsou platné v hotovosti i na úvěr !! Platné do vyprodání skladových zásob u Autosalonu ASAS v Mostě.

