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Most pod sněhem Kamerunem od jihu na sever
Na návštěvě u pravěkého kmene…

Budou lesy žít?
Zpráva o stavu Krušných hor…

Černá nebo bílá?
Aneb Jak je to s konopím… 

V zimě na běžky i do bazénu…
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Most pod sněhem
Na lyže i do bazénu… 

Brána do Čech v Brně
Vítězný portál veletrhu REGIONTOUR 2011…

Hana Hegerová zpívá francouzské šansony  
Nové album je na světě!

Druhý život Ivy Švecové
O malování, keramice i vnitřním „já“…

Grónské ledovce vloni rekordně tály
Na severu loni nejtepleji od roku 1873…

Není zámek jako zámek! 
Aneb Hradní pán z Korozluk…

Na běžky i sjezdovky
Běžecké stopy a SKI areály Krušných hor…

Krajinou pěstních klínů
Zajímavá výstava v mosteckém muzeu…

Černá nebo bílá
Dva názory na konopí…

Houslista na ostrově
Permakulturní projekt na ostrově Mando…

Od Hrabáku k Šmeralovi a zpět 
Společný osud Čepiroh, Slatinic a Bylan…

Zlatý erb 2011
Soutěž o nejlepší weby měst a obcí…

Jsou okolo nás
Smírčí kříže – němí svědkové minulosti…

Budou lesy žít?
Zkáza nebo revitalizace Krušných hor?

Kamerunem od jihu na sever
Na návštěvě u pravěkého kmene… 

Čas plánů a bilancování
Vysoká škola trochu jinak…

Dům horalů na Lesné
Navštivte stoletý dům v horách!

Připravujeme:

S Ing. Danem Ramzerem nejen o povodních
Rozhovor se starostou Frýdlantu v Čechách…

Chystají se na vás exekutoři?
Existuje u nás exekuční mafi e?

Omluva:
V listopadovém vydání byla uveřejněna fotografi e k rozhovoru 
s novou tváří MDM Miroslava Večerky místo Aleše Petráše! 
Čtenářům i oběma zúčastněným se omlouváme. Děkujeme za 
pochopení

Foto obálka: Ladislav Šeiner, Fotoateliér Kamera Most
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Sliby se mají plnit! Říkám 
si, když čtu předchozí 
vydání tohoto časopisu. 
První letošní vydání AMB 
je zde a s ním i úvahy, 
glosy, chvály a kritika 
toho, čemu se říká ve-
řejný život. Člověku se 
chce věnovat hlouběji 
tématům, které monito-
rují vývoj komunální, ob-
čanské, životní, sociální, 
ekonomické i municipál-
ní sféry v regionech, ale 
chybí prostor. Ostatně 
prostor, který sdílíme, 
to je i veřejné kolbiště 
názorů, vjemů, ideálů 
a pocitů.

Jsme tu pro vás, starostové, primátoři, ředitelé, podni-
katelé, tajemníci, úředníci, zastupitelé a občané

Časopis AMB by i v tomto roce rád zaznamenával zejména 
vaše úspěchy. Váš lidský, politický i environmentální vklad do 
regionů, které spravujete, do podniků, fi rem a radnic, které se 
na čas stávají vašim plátnem pro obraz, vašim kamenem pro 
sochu, vašim stavebnicovým dílem, kterým lze přispět k rozvo-
ji ekonomiky i občanské společnosti.

Jak to všechno dopadne
Vedení měst a obcí se tu pomaleji, tu rychleji - zakousává do 
správy věcí veřejných. Občané netrpělivě čekají na naslibo-
vané změny ve volbách. Jde to pomalu. S příchodem nových 
představitelů samospráv přicházejí i chyby, nedostatky a první 
konfl ikty. Zvlášť na menších obcích dochází ke střetu starého 
s novým. Jak bude fungovat vzájemná spolupráce mezi poli-
tickým a úředním vedením? Kdo zůstane loajální a kdo ode-
jde? Jak se dohodnou koaliční partneři a jak křehké mohou 
být předchozí sliby? Je zajímavé pozorovat, když se střetává 
minulost se současností. 

A co můj předešlý slib?
Téma lidských zdrojů a personálního obsazení radnice je na-
tolik rozsáhlé, že mu v průběhu roku budeme věnovat větší 
prostor i čas, než nám dává tento sloupek.

Zdar a sílu! 

Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB

Starosti starosty
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Most pod sněhem!

Obyvatelé i návštěvníci Mostu - vyznavači bílé sto-
py - nemusejí až do hor, běžkovat mohou také ve 
městě. Letošní bohatá sněhová nadílka jistě po-
těšila všechny vyznavače zimních sportů. Město 
Most proto znovu nechalo pro příznivce bílé stopy 
připravit běžecké okruhy přímo na okrajích města. 
Stejně jako vloni mohou lyžaři využívat stopu ko-
lem vodní nádrže Matylda. Cestu na tento deseti-
kilometrový okruh si již našla celá řada vyznavačů 
zimních sportů. Novinkou letošní sezony je potom 
trať na hipodromu, která je protažená na více než 
tříkilometrové in-line dráze vedoucí kolem dráhy 
koňské. 

Výborné lyžařské podmínky kousek od Mostu

Klíny
V prostředí krušnohorské obce Klíny se nachází stej-
nojmenný sportovní areál s celoročním provozem. 
Rodinné středisko zimních (ale i letních) sportů na-
bízí zábavu a relaxaci ve formě pestrých aktivit pro 
malé i velké návštěvníky. Příznivci pěších výletů mo-
hou absolvovat rozsáhlé horské túry, na lyžaře pak 
čekají čtyři upravené sjezdové tratě, snowpark a pro 
menší děti je připravena 600 metrů dlouhá sáňkař-
ská dráha. Ubytování je nabízeno ve dvou horských 
chatách. Všechny vleky jsou v provozu o víkendech, 
svátcích a prázdninách, ve všední dny funguje mi-
nimálně jeden vlek. V sezoně je vždy od úterý do 
soboty k dispozici večerní lyžování od 17 do 20 ho-
din. Děti i dospělí mohou zdokonalit své schopnosti 
v lyžařské a snowboardové škole, výuku provádí tým 
zkušených instruktorů. Svým přístupem a trpělivostí 
usnadní každému jeho začátky. 
V těsné blízkosti areálu, na Mračném vrchu (850 m 
n. m.), jsou udržované okruhy pro běžecké lyžování 
s návazností na Krušnohorskou bílou stopu (250 km 
lyžařských tratí ve východní části Krušných hor). 
www.kliny.cz

Český Jiřetín
Na hranicích s Německem leží menší lyžařské 
středisko Ski Areál Český Jiřetín, které je vhodné 
pro začátečníky i rodiny s dětmi. V areálu najdete 
čtyři sjezdovky, z nichž dvě jsou uměle zasněžová-
ny, přírodní sáňkařskou dráhu o délce 100 metrů, 
veřejnou lyžařskou školu a stanici horské služby. 
V sobotu, neděli, o svátcích a zimních prázdninách 
jsou v provozu všechny vleky, ve všední dny pouze 
sjezdovka s vlekem „U Kostela“. Pro zdatné i rekre-
ační lyžaře jsou zde připraveny upravené tratě pro 
běžecké lyžování, jež jsou součástí Krušnohorské 
lyžařské magistrály. V areálu se nachází restaurace, 
a v blízkosti vleků je možné se i ubytovat.
www.ceskyjiretin.cz 

Na mostecký Aquadrom v zimě i v létě
Už vás zima nebaví? I pro vás se v Mostě najde ře-
šení! Navštivte místní koupaliště - Aquadrom. Vyu-
žít můžete plavecký bazén, divokou řeku, masážní 

lehátka, whirlpool, tobogány, k příjemnému prohřátí 
těla pak parní komoru nebo klasickou saunu. Pro-
vozovna s příznačným názvem Mokré občerstvení 
nabízí celou řadu výrobků  teplé i studené kuchy-
ně a rozličné nápoje, neschází ani prodejna plavek 
a plaveckých pomůcek.

Co všechno najdete na Aquadromu:
 • dva kryté tobogány
 • divokou řeku
 • whirlpool
 • hydromasáže
 • plavecký bazén
 •  samostatný dětský bazének se soustavou 

chrličů vody
 • lezeckou síť nad vodou, skluzavky
 • hrací fontánky
 • minigolf
 • saunu
 • parní komoru
 • masáže
 • solárium
 • občerstvení
 •  prodejnu plavek, plaveckých pomůcek 

a hraček do vody

www.aquadrom.cz

Přijeďte vyzkoušet krušnohorskou zimu – do hor 
i do bazénu!

Centrum rozvoje turismu Mostecka
Turistická informační kancelář s názvem Centrum 
rozvoje turismu Mostecka se nachází v hlavní bu-
dově magistrátu v ulici Radniční. Turisté tu získají 
informace o památkách, kulturních a přírodních 
zajímavostech, společenském a sportovním vyži-
tí, o dopravě, možnostech ubytování a stravování 
a další zajímavé informace o Mostecku. K prodeji tu 
jsou pohlednice, turistické známky a štítky, reklam-
ní předměty a publikace, mapy, mostecká vína, ale 
i tradiční dřevěné krušnohorské hračky. 
www.imostecko.cz 
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NENECHTE SI UJÍT!

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Děkanský kostel je významnou historickou památ-
kou z doby pozdně gotické. Gotický chrám musel 
v roce 1975 uvolnit místo novému povrchovému 
uhelnému lomu. Celý objekt byl téhož roku za po-
moci unikátní technologie přemístěn o 841 metrů. 
Návštěvník může v interiéru kostela obdivovat boha-
tou malířskou a sochařskou výzdobu a v kaplích po 
obvodu chrámové lodi nalezne expozici gotického 
a renesančního umění severozápadních Čech. 
www.kostel-most.cz 

Hrad Hněvín
Osobitou dominantou města Mostu je replika staré-
ho hradu Hněvín, která slouží jako restaurační za-
řízení a výletní místo. Původní hrad byl pozastaven 
v polovině 13. století. Po skončení třicetileté války, 
na jejímž konci Hněvín dobyli Švédové, povolil pa-
novník na žádost obyvatel hrad zbourat. Na sklonku 
19. století na zbylých základech vznikla historická 
replika hradu. Součástí areálu je hvězdárna a vy-
hlídková věž, ze které si můžete prohlédnout krajinu 
od úpatí Krušných hor až po České středohoří. 
www.hradhnevin.cz 

Oblastní muzeum v Mostě
Sbírky oblastního muzea se nacházejí v rekonstru-
ovaných prostorách původního německého reálné-
ho gymnázia. Samotné muzeum bylo založeno roku 
1888. Návštěvník mosteckého muzea má možnost 
zhlédnout tematické výstavy. Nachází se zde i bio-
grafi cká expozice baronky Ulriky von Levetzow, po-
slední lásky básníka Johanna Wolfganga Goetha. 
Muzeum je i pořadatelem výstav výtvarného umění. 
www.muzeum-most.cz

Městské divadlo Most
Městské divadlo Most naleznete v centru města na 
1. náměstí. Současná budova divadla byla otevřena 
v roce 1985. Hlediště pojme 500 diváků a scéna je 
vybavena moderní jevištní technikou. Nejzajímavější 
zvláštností je otáčivé jeviště, které umožňuje neu-
stále měnit prostředí scén.
www.divadlo-most.cz 

Pravoslavný kostel 
Návštěvníci Mostu se mohou přijet podívat na dře-
věný pravoslavný kostel, který je umístěn nedaleko 
přesunutého gotického kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Tradičními postupy jej vyrobili rumunští tesa-
ři z Murameši. Ke kostelíku přibude také monastýr 
a letní modlitebna. Pravoslavný chrám bude sloužit 
jako zázemí pro poutníky.

(PI)
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Brána do Čech v Brně

13. 1. 2011 odstartoval na brněnském výstavišti 
jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu turis-
tických možností v regionech REGIONTOUR 2011. 
Mezi vystavovateli nechybí Ústecký kraj, který 
svůj prezentační prostor připravil ve stylu unikát-
ního turistického projektu Brána do Čech. Zavěše-
ný model loga ve 3D provedení dominuje krajské-
mu stánku. Zahájení veletrhu se za Ústecký kraj 
zúčastnili hejtmanka Jana Vaňhová a radní pro 
regionální rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka. 

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2011 je roz-
dělený do dvou částí. První dva dny jsou určené pro 
odbornou veřejnost, o víkendu může prezentační 
výstavu navštívit široká veřejnost. Veletrh potrvá do 
neděle 16. ledna. 

REGIONTOUR se řadí mezi prestižní veletrhy cestov-
ního ruchu, kde se každoročně sejde více než 1100 
vystavovatelů ze zhruba 20 zemí, kteří lákají na svá 
atraktivní místa, zajímavosti a památky. Regiony 
České republiky a okolních zemí představují své krá-
sy, ať už kulturní, sportovní, historické nebo přírodní. 
Každoročně se počet návštěvníků veletrhu přehoup-
ne přes 30 tisíc. Přijíždějí z různých koutů světa, pře-
devším z Polska a Slovenska, ale také z Chorvatska, 
Německa či Itálie. 

„Oblast cestovního ruchu patří dlouhodobě mezi pri-
ority Ústeckého kraje. Právě proto jsme v loňském 
roce odstartovali unikátní projekt Brána do Čech. 
Věřím, že se nám i díky němu podaří oslovit široké 
spektrum návštěvníků, kteří si přijedou na vlastní 
oči prohlédnout krásy našeho jedinečného kraje,“ 
řekla hejtmanka Jana Vaňhová. 

„REGIONTOUR 2011 je prvním letošním veletrhem 
cestovního ruchu, kde představujeme náš jedinečný 
projekt Brána do Čech. Všem návštěvníkům na ve-
letrhu poskytneme podrobné informace a materiály 
o krásách našeho regionu i je odkážeme na webové 
stránky www.branadocech.cz, kde si mohou naplá-
novat výlet přesně podle svých představ,“ dodal rad-
ní Radek Vonka. 

Prezentačnímu stánku Ústeckého kraje dominuje 
projekt Brána do Čech, který byl slavnostně zahá-
jen v loňském roce. Jeho smysl spočívá v rozdělení 
Ústeckého kraje na čtyři destinační oblasti: České 
Švýcarsko, Dolní Poohří, České středohoří a Krušné 
hory. Každá oblast je řízena svou destinační agentu-
rou, která se zabývá propagací svého území. Výstav-
nímu prostoru kraje vévodí originální zavěšený 3D 
model loga Brány do Čech, který váží asi 50 kg, dlou-
hý je 320 cm, vysoký 250 cm a jednotlivé kameny 
jsou široké 80 cm. Stánek je rozdělený na čtyři odliš-
ně barevné části, podle čtyř zmíněných destinačních 
oblastí. V každé oblasti budou představené největší 
a nejatraktivnější zajímavosti. Vedle měst Chomu-
tov, Jirkov, Děčín, Litoměřice, Lovosice, Ústí nad 
Labem, Česká Kamenice a dalších bude součástí 
stánku také prezentace Republiky Srbske – Bosny 
a Hercegoviny, se kterou kraj udržuje mezinárodní 
spolupráci. 

Spolu s veletrhem REGIONTOUR 2011 se na br-
něnském výstavišti odehrává také 21. ročník mezi-
národního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO 
2011. 

Text: Bc. Alena Tichá,
oddělení tiskových informací,
Kancelář hejtmana Ústeckého kraje
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AMB DOPORUČUJE HH

Hana Hegerová zpívá 
francouzské šansony

Šansoniérka si udělala radost. A nutno říct, že ji 
udělala každému, kdo dráhu „dramatickej umel-
kyně“, jak o sobě sama říká, sleduje od natočení 
jejího alba s názvem Recitál 2. Co na tom, že se jí 
chvěje hlas, kdysi tak výrazný a pevný. Posluchač 
omluví i občasné syknutí a nezvykle podbarvené 
tóny. Hana Hegerová je symbolem emotivní potra-
vy běžného člověka i elit. S naprostou přirozeností 
nás provází příběhy, které si prožije každý člověk. 
Starý, mladý. Nemocný i zdravý, Chudý i bohatý. 
Album Mlýnské kolo v srdci mém má ještě navíc 
onen bonus životního nadhledu. Zpěvačka ironizu-
je smrt, stejně jako nabobství a snobismus. Citlivá 
česká dušička se musí tetelit při poslechu slov 
i hudby z posledního CD, protože jak říká jedna 
moudrá žena ze severu naší republiky: „Proti věku 
není léku“. A téměř osmdesátiletá Hana Hegerová 
to ví taky. Značka HH je značkou kvality. Propraco-
vanost textů, hudby i přednesu dávají obyčejným 
věcem i událostem punc jedinečnosti okamžiku. 
Klobouk dolů, paní Hegerová.

Recenzi napsal: Lubomír Šlapka

„Taky mi trvalo třiadvacet let, než jsem se k tomu 
odhodlala. Jsou to písničky, které jsem doma sušila 
hrozně dlouho. Splácím své dluhy těm, kdo to pro 
mě třeba před dvaceti roky přeložili. Jsou to vynika-
jící textaři. Pro natočení alba byl nejvyšší čas. Příští 
rok mi bude osmdesát a myslím, že už novou desku 
nenatočím.“

Téměř čtvrtstoletí od Potměšilého hosta (1987) tedy 
nabízí písně s důvěrou otextované a trpělivě v šuplí-
ku čekající na tu správnou chvíli. Dvě z nich - Tak už 
bal a Čas na prázdniny -  se dokonce dočkaly jiné 
podoby, když Hegerová sama nahlédla to téma zno-

vu, z odstupu mnoha stovek, možná tisíců zazpívání.  
Získat práva k tuctu českých a jedné slovenské verzi 
nebylo jednoduché, neboť dědici se občas hledali 
těžko a cizojazyčné přebásnění je u francouzských 
autorů a interpretů sledováno obzvlášť pečlivě. 
Podařilo se: paní Hana tak nazpívala vytouženého 
Moustakiho, Gainsbourga, Barbaru, Mayereau, Leg-
randa nebo Ferreho. Textaři Jiřina Fikejzová, Pavel 
Vrba, Jaromír Nohavica (ten si onu Starou píseň 
s HH také zazpíval), Jiří Dědeček, Jan Jiráň,  ale také 
Ľubomír Feldek, Pavel Cmíral nebo z odkazu Pavel 
Kopta  a Eva Janovcová nepochybně velice přispěli 
k celkové síle vyznění alba.

Klavírista, skladatel a hudební producent Petr Malá-
sek přizval do studia především muzikanty s pódio-
vou zkušeností i lidským kontaktem se zpěvačkou. 
Kontrabasista Robert Balzar, bubeník Pavel Bady 
Zbořil nebo saxofonista František Kop ve spojení 
s dalšími nástroji, ale také s velkým studiovým or-
chestrem podpořili jí sugestivně podané příběhy 
lásek, shledání, vzpomínek, konců vztahů i konců 
opravdových. Zvukově křišťálově vytvořili prostředí 
pařížské kavárny, provensálské vinárny i pražského 
jazzového klubu těsně po zavíračce. To vše zname-
nitě zaznamenal v Hudebním studiu Smečky a stu-
diu LineArt zvukový mistr Michal Pekárek. 

Nové album Hany Hegerové je zpěvaččinou poctou 
žánru, splacením dluhu vůči sobě samé, oblíbeným 
autorům, přátelům textařům - a vlastně také vůči 
nám všem. Tolik let se skvělými koncerty, ale dlou-
ho bez nových písniček: to čekání je naštěstí právě 
u konce! 

Album vydává fi rma Supraphon na základě výhradní 
licence společnosti Live Production.
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Druhý život Ivy Švecové

Většina z nás se na své povolání a poslání při-
pravuje od raného dětství či mládí. Vedou nás 
k tomu rodiče, škola, aktuální úroveň komerč-
ní společnosti, módní trendy zaměstnanosti 
a bůhví co ještě. Část života se učíme, další 
hledáme - a ti šťastnější i nacházejí zaměstná-
ní, někdy na celý život, někdy lidských činností 
vystřídáme několik. Zvláštní ale je, když v sobě 
někdo objeví sklony k čemukoli úplně odlišné-
mu než k tomu, co dělal doposud a co se mu 
náhle stane nepostradatelným až ve středním 
věku a on může říci – to je pro mě druhý život!

Protože takových lidí věru moc není a rozhovory 
s nimi přinášejí zajímavá zjištění a nové pohledy 
na svět a život, rád jsem se sešel a popovídal si 
s Ivou Švecovou žijící a tvořící v Litvínově. 

Ona totiž mezi oněch pár vyvolených bezesporu 
patří…

Kdy jste se tedy k malování dostala?
Nikdy jsem sice nenavštěvovala žádnou umělec-
kou školu ani „lidušku“, ale výtvarná tvorba mě 
vždy lákala a stále jsem něco tvořila. Toužila jsem 
i po malování, ale jen tak vnitřně, snila jsem už 
jako dítě o tom, jak stojím před malířským stoja-
nem. Navíc v krvi sklony k výtvarnu mám, neboť 
několik mých příbuzných se nějakým způsobem 
malování nebo něčemu podobnému věnovalo 
a ve vzdálené přízni máme i známého malíře Vác-
lava Rabase. Více jsem se tvorbě začala věnovat 
až po přestěhování do Litvínova, který má zřejmě 
na umělce pozitivní vliv, jak jsem později zjistila. 
Začala jsem s keramikou, která mi k vyjádře-
ní mých vnitřních pocitů pár let stačila. V tomto 
dlouhém meziobdobí jsem vystudovala vysokou 
školu a získala titul v „úřednickém“ oboru. Za-
městnání mě uspokojovalo, ale pouze v případě 
tvořivé práce, a něco ve mně se stále ozývalo 
a čekalo na ten správný okamžik - změnit svůj 
život a začít naplňovat ten druhý. Správný čas 
nastal, když jsem při zdravotních problémech za-
čala přemýšlet, vnitřně relaxovat a rekapitulovat. 
Najednou se mi vybavily ty dávné sny z dětství 
a já si uvědomila, že to je to ono, co se ve mně 
celé roky potichu, a později už o dost hlasitěji, 
ozývá. Vzala jsem do ruky nejprve pastely, po 
krátké době i štětce a bylo to pro mě jasné - ma-
lování je ta správná cesta.

Co všechno malujete a vyrábíte?
Maluji abstraktní a jen občas fi gurální obrazy. Vět-
šinou neplánovitě, pocitově, bez předem stano-
veného tématu. Jde jen o to se pocitům nebránit 
a pak to jde jaksi samo. Nejraději „spolupracuji“ 

s obrazem, stačí začít a pak obraz už jen „po-
slouchat“. Mám pocit, že obraz si sám říká, 

co tam bude dalšího, je to takový vnitřní 
rozhovor mezi mnou a vznikajícím dílem. 

Říkám tomu, že někdo maluje ve mně a beze mě. 
Stačí tomu, kdo ve mně maluje, nepřekážet. Ne-
jde to vždycky, ale když se to podaří, zažiji velice 
zvláštní a nádherný pocit, který se i promítne do 
mých děl. Z keramiky jsem tvořit nepřestala, je to 
jen jiný způsob vyjádření. Také šiji textilní hrač-
ky, kabelky a vyrábím vinuté perle. Co přijde dál, 
uvidíme, ráda zkouším nové techniky. Každý z vý-
robků je originálem, nerada tvořím více stejných 
kusů a tak každý z mých zákazníků má tedy doma 
osobitou a jedinečnou věc.

Perle – snad perly, ne?
Kdepak. Vinuté perle se vyrábějí ze skleněných 
tyček tavených nad speciálním kahanem a navi-
nutých na kovovou tyčku. Od technologie vznikl 
i jejich název „vinuté“. Vznikají tak zvláštní velké 
barevné korále – perle, ze kterých dále tvořím 
v kombinaci s kovovými komponenty originální 
šperky. Ušlechtilý materiál, jakým sklo bezesporu 
je, si zaslouží i ušlechtilý kov, proto se chystám, 
že časem začnu využívat pro tvorbu šperků i dra-
hé kovy. Ale vše má svůj čas.

Dá se toto někde studovat - myslím myšlenky, 
technologie nebo materiály?
Studují se základy malířství, teorie, malířské smě-
ry, barvy, perspektiva, postupy, praxe a já nevím 
co ještě. Pak když někdo začne malovat, má buď 
talent od boha, nebo se propracuje k osobitému 
stylu. Je buď úspěšný, či nikoli, ale hodně zále-
ží na tom, zda je sám se sebou spokojený. No, 
myslím, že zrovna ze mě by akademici moc nad-
šení nebyli. Nejsem v oboru malování studovaná 
a žádnou „malířskou“ vědou ani standardními 
metodami se neřídím. Pořád se pokouším o věci 
nevyzkoušené a používám prapodivné postupy, 
nad kterými by jim asi vstávaly vlasy na hlavě. Je 
to objevování sebe sama a jak říkám, je to tako-
vé moje vlastní a upřímné dílo. Nic nepřebírám, 
nic nemám naučené ani vyčtené z knih a skript, 
a přece všechno jde tak nějak samo, lehce a při-
rozeně.

Jakou technikou malujete?
Používám akrylové a olejové barvy a využívám 
struktur v obrazech. Jsou potom plastičtější a za-
jímavější. Používáním lazur se zase podaří to, že 
má obraz v sobě obrazů několik. Záleží na světle 
a úhlu, z jakého se na ně díváte, jsou proměnlivé, 
někdy až strašidelné. Jednomu svému oblíbené-
mu dílu říkám „Obraz Doriana Graye“. Přestože 
se tematicky slavné předloze nepodobá, moc 
si s ním nezadá. Kdo zná slavný fi lm, pochopí, 
o čem je řeč. Tento styl má ale jednu nevýho-
du. Moje obrazy se obtížně fotí. Fotografování je 
můj další koníček, ale zachytit hloubku, vrstvy 
a „duši“ takových obrazů je velice obtížné a moc 
se mi to nedaří. Schází mi pak vzpomínka na díla, 
která mě opustí. 
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Rozhodla jste se ve druhém životě naplno věno-
vat umění?
Ano. Kromě toho, jak říkám „že to jde samo“, 
mám tolik nápadů, možností a chuti. Tato tvůrčí 
práce mě naplňuje, pomáhá mi rodina, co více si 
přát? V litvínovské Smetanově ulici mám výtvarný 
ateliér, kam nakukují zvědaví kolemjdoucí, kteří 
občas nahlédnou oknem dovnitř, zajdou za mnou 
a ptají se, zda jsou moje výrobky a plátna k pro-
deji. Mám z toho samozřejmě radost. V současné 
době ateliér upravujeme tak, aby mohl sloužit 
i kurzům jak vyrábět keramiku a vinuté perle. 
Chtěli bychom vše stihnout do léta.

Kde jinde si mohou zájemci vaše výrobky pro-
hlédnout?
Kromě svého ateliéru vystavuji svá díla na růz-
ných výstavách, ta poslední probíhá v současné 
době v Litvínově…

Za rozhovor poděkoval František Dočekal

Vernisáž výstavy Ivy Švecové
Obrazy, kresby, fotografi e, keramika, sklo, textil
25. ledna 2011 od 18. hodin 
Galerie Radniční sklípek v Litvínově
Výstava potrvá do 3. 3. 2011
Otevřeno:
Úterý - pátek: 9 – 18 hodin
Sobota:        12 – 18 hodin

AMB leden 2011

UMĚNÍ
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Grónské ledovce vloni rekordně tály

„Letošní období tání bylo výjimečné. V některých ob-
lastech trvalo až o 50 dnů déle, než je dlouhodobý 
průměr,“ řekl autor studie Marco Tedesco z Newyor-
ské městské univerzity. „Tání v roce 2010 začalo vý-
jimečně brzy, už koncem dubna, a skončilo celkem 
pozdě, v polovině září,“ dodal.

Podle Tedeska se navíc každoročně zvětšuje oblast 
zasažená táním asi o 17 000 kilometrů čtverečních. 
„Rozdíl mezi plochou, která roztála v roce 1979 
a v roce 2010, odpovídá rozloze Francie,“ podotkl 
vědec.

Nadprůměrně teplé léto 
Jednou z příčin zvýšeného tání ledovců je, že loň-
ský rok byl podle meteorologů jedním z nejteplejších 
od poloviny 19. století. V Grónsku byly letní teploty 
o tři stupně Celsia vyšší, než je dlouhodobý průměr. 
V hlavním městě Grónska Nuuku bylo jaro a léto nej-
teplejší od roku 1873.

K tání také přispěly malé sněhové srážky v zimním 
období. „Holý led je tmavší než sníh, takže pohlcuje 
víc slunečního záření,“ vysvětlil Tedesco.

Tání grónských ledovců přispívá ke zvyšování hladi-
ny světových moří. V současnosti se jen kvůli tání 
části ledového příkrovu Grónska každoročně zvýší 
hladina moří a oceánů o půl centimetru.

Američtí vědci z NASA odhalili, že grónský 
ledovec taje mnohem rychleji, než se dosud před-
pokládalo.
Průměrný úbytek ledového příkrovu činí jeden metr 
za rok, což v přepočtu představuje 500 miliard hek-
tolitrů vody. Díky tomu se hladina světových moří 
každoročně zvyšuje o 0,12 milimetru. „Zjistili jsme 
neklamné známky urychlujícího se trendu tání,“ 
uvedl v odborném časopise Science autor studie 
William B. Krabill. „Za posledních pět let na někte-
rých místech největšího ostrova světa zmizela až de-
setimetrová vrstva ledu. Tato čísla jasně prokazují, 
že se něco děje. Tající voda a odtrhávající se ledové 
kry v Grónsku se podílejí na postupném zvyšování 
celosvětové mořské hladiny sedmi procenty,“ upo-
zorňuje vědec.

Oceány stouply o 22 centimetrů
V tomto století oceány stouply zhruba o 22 centi-
metrů. Některé níže položené oblasti se tak ocitly 
pod vodou, přičemž podle odborníků se tato situace 
může ještě zhoršovat. Donedávna nebylo zřejmé, 
kolik vody odtává z ledovců překrývajících Grónsko 
a Antarktidu. V posledních letech se na pozorování 
změn zaměřila americká Národní agentura pro ves-
mír a letectví (NASA). Ledovce se dostávají ze sevře-
ní antarktického ledu spodním rytmickým klesáním 
a zvedáním hladiny vody. To je proces, jemuž se říká 
odtrhávání.

William Krabill vede projekt s cílem ze vzduchu mo-
nitorovat ubývání ledového příkrovu. K pozorování 
vědci používají laserovou měřicí techniku. Zařízení je 
umístěno na spodní části trupu letadla, odkud vysílá 
5000 laserových impulsů za vteřinu. Paprsky se od-
rážejí od ledové masy a jsou zpětně zachycovány na 
přijímači, který je okamžitě vyhodnocuje. Poloha le-
tadla je zaměřována prostřednictvím GPS. Aktuální 
výsledky byly porovnány s měřením uskutečněným 
před pěti lety. „Závěr, k němuž jsme dospěli na zá-
kladě pozorování v Grónsku, může být předobrazem 
situace panující i na dalších místech ve světě,“ do-
mnívá se spoluautor studie Waleed Abdalati. „Vzhle-
dem k odlišnému klimatu je ale grónský ledovec 
poněkud citlivější než antarktický. V Grónsku se na-
chází 8 % pevninského ledovce. Celých 91 procent 
obklopuje Antarktidu na jižním pólu. 

Antarktida, největší rezervoár pitné vody na světě, 
je pod ostrohledem ekologů již řadu led. „Máme dů-
kazy, že ledovce v této oblasti tají již 50 let, ale za 
celou tuto dobu byl úbytek jen asi 7000 kilometrů 
čtverečních,“ řekl Brit David Vaughan. Američané 
a Britové shodně vysvětlují toto rychlejší tání oteple-
ním. Průměrná roční teplota v oblasti se podle nich 
zvýšila oproti roku 1940 o 2,5 ºC. U Antarktidy začí-
nají velice pozvolna tát i ledy silné 300 metrů. 

Tání signalizuje globální oteplování
„Ve Weddelově moři můžete najít velké tabulovité 
tlusté pláty ledu. Ledovce dlouhé přes tři kilometry 
tam lze vidět každý den,“ říká ředitel argentinské-
ho antarktického institutu Carlos Rinaldi. Američtí 

V Grónsku vloni roztála největší plocha ledovců od začátku měření v roce 1979. 
Období tání také bylo nejdelší v historii. Na úbytku ledovců se projevilo výjimeč-
ně teplé léto a zároveň málo sněhových srážek v zimě, citoval začátkem ledna 
z americké vědecké studie zpravodajský server MSNBC.
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vědci v 70. letech předpověděli, že tání antarktic-
kých ledovců je jasným signálem urychlujícího se 
globálního oteplování. Hlavní příčinou růstu teploty 
na Zemi v tomto století je hromadné využívání a spa-
lování fosilních topiv, jako je ropa a plyn. Z přehledu 
růstu teplot od okamžiku jejich zavedení vyplývá, 
že nejteplejší byl loňský rok. Vědci předpovídají, 
že v příštím století vzroste dále teplota o jeden až 
3,5 ºC za předpokladu, že se nepodaří zajistit, aby 
se snížily emise takových zplodin, jako je kysličník 
uhličitý (CO2). Globální oteplování má trvat několik 
staletí a prý rozpustí většinu z rozsáhlých ledových 
ker u Antarktidy.

Může za to člověk? Existují názory, že určitě ne.
Když se lidí zeptáte, jestli existuje globální oteplo-
vání, většina bez váhání odpoví, že ano. Na otázku 
„proč?“ už dokáže málokdo smysluplně odpovědět. 
Nebo řekne, že se o tom přece všude mluví, tak 
musí existovat. Pojďme si ale nejdřív popsat, co to 
vlastně ono globální oteplování je (nebo má být). Co 
se tvrdí: Země se za poslední období prudce oteplu-
je a příčinou je člověk, který do atmosféry vypouští 
obrovské množství CO2 – oxidu uhličitého. To způso-
buje zvyšování teploty, a tím tají ledovce a stoupá 
hladina vody v oceánech. 

Je CO2 opravdu příčinou?
Oxid uhličitý patří mezi skleníkové plyny. Ty tvoří v at-
mosféře mizivé procento a z toho je ještě naprostá 
většina (97 %) ve formě vodní páry. CO2 jen necelá 
dvě procenta (v atmosféře celkově asi 0,04 %). Skle-
níkové plyny v podstatě způsobují odrážení infračer-
vených vln zpět k povrchu, a tím udržují teplotu. 
Největší podíl na odrazu nemá překvapivě CO2, ale 
právě vodní páry. Zajímavý je i fakt, že lidé vypouště-
jí do atmosféry sotva 3 % z celkového množství CO2. 
Nejvíce produkuje sama příroda – a to hlavně vul-
kanickou činností. Člověk má tedy nepatrný vliv. Al 
Gore, velký bojovník proti globálnímu oteplování, po-
užívá ve svých prezentacích (dokument Inconveni-
ent Truth) grafy, které mají ukazovat závislost teploty 
na množství CO2. Díky tomu, že jsou grafy odděleně, 
se může zdát, že to je v pořádku. Když se ale překry-
jí, vyjde najevo něco jiného – množství CO2 je závislé 
na teplotě!  Nabízí se otázka – opravdu má oxid uhli-
čitý takový vliv? A nabízí se i odpověď: nemá. 

Klima se neustále mění
Ano, mění se neustále už od vzniku atmosféry. 
A mění se víceméně periodicky. Na Zemi se střídají 
doby ledové (glaciály) a doby meziledové (intergla-
ciály). Kdo ale mohl za to, že se najednou oteplilo? 
A že se oteplilo více, než si dnes připouští i ti největší 
pesimisté v otázce oteplování? Člověk a CO2 určitě 
ne. Oteplování a ochlazování je naprosto přirozený 
proces a člověk na něj má minimální (pokud vůbec 
nějaký) vliv. 

Ale v minulosti se oteplovalo mnohem více: jen před 
10 000 lety byla průměrná teplota o několik stupňů 
vyšší než dnes… 
 

(Zdroj: Global Warming Is Not Happening) 

Za pozornost stojí i argument o tání ledovců. Pěk-
ný příklad je Grónsko – Greenland, což v překladu 
znamená „Zelená země“. My známe tento ostrov 
jako jeden velký ledovec, tak odkud se takový název 
vzal? Vikingové na tomto ostrově kolem roku 1000 
n. l. rozvíjeli zemědělství. Paradoxní je, že vrstva 
ledu se ve vnitrozemí Grónska zvyšuje (cca 80 met-
rů za posledních 40 let), taje jen na okrajích. Bojíme 
se tání ledovců a přitom při poslední době ledové za-
sahoval ledovec až na území dnešního Česka. Proč 
roztál? Kdo za to může? Člověk? Těžko… 

Pro globální oteplování nejsou důkazy. Jen počíta-
čové modely. Proč sněží na místech, kde už stovky 
let nesněžilo? Proč byly teploty v USA v dubnu 2007 
hluboko pod průměrem a proč byl v Texasu mráz? To 
asi nebude mít na svědomí oteplování, nemyslíte?

ČTK, Ondra Kandera
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Není zámek jako zámek
Když jsem ještě před pár lety jezdil 
z Loun do Mostu, ani jsem moc nevnímal, 
že projíždím obcí jménem Korozluky. Ne-
byla nijak zajímavá a její přítomnost sdě-
lovala pouze dopravní značka. Pak jsem 
ale na kopci nad moderní manufakturou 
začal registrovat něco, co tam dříve ne-
bylo. Vyrostla tam stavba, z jejíž střechy 
vlály vlajky jako na zámku. On to totiž 
také zámek byl! A vlastně nevyrostl, už 
tam několik století stál. Nebyl jen jaksi 
vidět, kdo by si také všiml nějaké zničené 
zříceniny, navíc ukryté mezi stromy…

Řekl jsem si, že by bylo zajímavé se tam 
podívat, obzvlášť když mi nějak nenadále 
začaly chodit e-maily od herce mosteckého 
divadla Jiřího Krause z občanského sdru-
žení Divadlo nad Labem, které zde pořá-
dalo různé netradiční kulturní akce. No, 
a když mě sem začal zvát na hudební dý-
chánky ještě muzikant Míra Kuželka, bylo 
rozhodnuto. Musím se tam vypravit!

Cesta k zámeckému pánovi, jak se v mi-
nulosti a pohádkách obvykle říkalo majiteli 
takového objektu, nebyla tak trnitá. Určitě 
i proto, že máme společné známé, jsem se 
konečně setkal s Miroslavem Peroutem, 
jehož zásluhou je skutečnost, že dnes his-
torický skvost jménem zámek Korozluky 
určitě nepřehlédnete.

Obligátní otázka: Jak se člověk stane ma-
jitelem zámku?
Moji rodiče dostali po revoluci v restitucích 
nemovitosti na Mělnicku. Otec pracoval ve 
Státním statku a zámek velmi dobře znal. 
Chodili jsme si sem hrát a objevovat ta-
jemná zákoutí toho, co ze zámku po vlast-
nictví různých organizací zbylo.  Rodiče se 
rozhodli, že za peníze získané restitucemi 
ruinu zámku koupí, byla to vlastně taková 
srdeční záležitost…

Je složité koupit zámek?
Koupit nemovitost moc složité není. Zá-
mek ale přes vydání demoličního výměru 
v roce 1988 patřil mezi kulturní památky, 
a tak bylo třeba získat souhlas několika 
institucí, které mají na všechno to rozho-
dování paušální termín 30ti dnů. Zájemců 
bylo více a s různými plány využití. Pozem-
kový fond rozhodl šalamounsky – kdo si 
první „vyběhá“ všechna ta povolení, do-
klady a souhlasy, toho zámek bude. Objíž-
děl jsem tedy ve staré škodovce potřebné 
úředníky a přesvědčoval je, ať mi vyjádření 
poskytnou rychle, nejraději hned. Tak se 
mi podařilo předběhnout všechny ostatní 
a zámek byl v lednu 1995 náš…

Tím to ale asi všechno teprve začalo…?
Ten, kdo viděl zámek ve stavu, když jsme 

jej koupili, nepotřebuje nic vysvětlovat. 
Slovo ruina vystihovalo jeho vzhled asi 
nejlépe. Bylo zapotřebí provést nejnutnější 
zabezpečovací práce, hlavně zajistit stati-
ku ocelovými táhly, vyměnit krovy, střechy 
a osadit nové stropy. Potom přišly na řadu 
omítky, schodiště, podlahy, okna a dveře, 
to nám trvalo až do roku 2003. Šlehačkou 
na dortu už bylo provedení historizujících 
výmaleb interiéru z přelomu 18. a 19. sto-
letí, které trvalo tři roky. V roce 2007 jsme 
provizorně  otevřeli první památkovou ex-
pozici ještě v nedokončeném stavu. Zá-
mecká sezóna nám začala pak o rok poz-
ději a rozeběhla se až v roce 2009.

Současně dáváme do pořádku přilehlý 
park a zahrady z 19. století, který byl vy-
užíván jako skládka a kde přežily opravdu 
jen ty nejodolnější dřeviny. Zvláštní kapito-
lou je kaple sv. Josefa, postavená ve stylu 
románské rotundy. Chtěli jsme ji opět na-
vrátit k jejímu původnímu účelu, nejdřív 
jsme ji ale museli odkoupit od obce, která 
ji zdevastovanou dostala darem. V roce 

2004 byla slavnostně znovu vysvěcena li-
toměřickým biskupem, monsign. Josefem 
Kouklem. Původní oltář se nedochoval, 
a tak dnes je v kapli umístěn neogotický ol-
tář pocházející ze zbouraného mosteckého 
kostela, zapůjčený od litoměřické diecéze, 
se sochou sv. Josefa pocházející z Benešo-
va nad Ploučnicí a soubor oltářních obrazů.

Čím je váš zámek zvláštní?
Zámek a původní gotické objekty jsou ob-
rovsky zajímavé z několika hledisek. Pro-
šel svérázným architektonickým vývojem 
a měl i zajímavé vlastníky. První zmínka 

se datuje do roku 1325, kdy byl původně 
gotickou tvrzí s hospodářskými staveními. 
Do poloviny 16. století byl využíván jako 
panské sídlo dvou slavných zajímavých 
majitelů – rodu Vchynských (později jme-
novaných Kinských) a pana Ješka, který za-
stával úřad oltářníka v kostele sv. Mikuláše 
v Praze. Pak jej vlastnil cisterciácký klášter 
z Oseka, jehož mniši ve zdejší zámecké 
několikapatrové jeskyni stáčeli minerální 
vody do vlastních kameninových a kera-
mických nádob s pečetí cisterciáků. V  roce 
1775 jej získal šlechtic, svobodný pán 
z Dubnice a hejtman litoměřického kra-
je, František Václav Rajský (Franz Wenzel 
Rayssky), který nechal přestavět  zámek 
do stylu pozdního baroka s klasicistními 
prvky. Pro velké zadlužení jej v roce 1786 
odkoupil rytíř Václav Beníško, který se zde 
seznámil s J. W. Goethem, který na nedale-
kém Jánském vrchu sbíral minerály do své 
sbírky, kterou později rozšířila rodina Rich-
terů a dnes je uložena v Národním muzeu 
v Praze a v muzeu v Jemništi. Rakouský 
rod Václava Beníška vlastní v současné 
době několik zajímavých nemovitostí a on 
sám se zasloužil v roce 1806 o první klasi-
cistní architektonickou úpravu zámku v Ko-
rozlukách. Byly přistaveny dominantní věže 
s volným středem budovy a vyhlídková te-
rasa. V novorenesančních úpravách pokra-
čoval od roku 1850 další majitel, strahov-
ský premonstrátský opat Jeroným Josef 
Zeidler, jenž volný prostor zastřešil a vybu-
doval zde ateliér a knihovnu. Poté získala 
zámek zmiňovaná a v Rakousku-Uhersku 
velice vlivná rodina Richterů, kteří dokon-
čili novorenesanční přestavbu. Tu navrhnul 
rakouský architekt Josef Peschka, který 
vystavěl také i onu slavnou a dnes komerč-
ně využívanou Villu Richter v Praze v místě 
posvátné Svatováclavské vinice v areálu 
Pražského hradu. Za jeho dozoru se začal 
formovat i korozlucký zámecký park a při-
lehlé zahrady. Karel Emanuel Richter byl 
vrchním zemským radou pro Čechy, což 
byla funkce srovnatelná s dnešním premi-
érem či ministerským předsedou. Z titulu 
své funkce hodně cestoval, byl vášnivým 
botanikem a přírodovědcem. Dnes je i díky 
němu původně holý Jánský vrch přírodní 
rezervací s výskytem několika chráněných 
rostlin a bylin.

Richterové vlastnili zámek až do konfi ska-
ce v roce 1948, od kdy byl zámek využí-
ván jako ubytovna pro osidlování českého 
pohraničí, poté jako zemědělské učiliště 
a k dalším devastujícím účelům…

A jak to bylo dál?
Když po revoluci viděli potomci Richterů, 
v jakém stavu zámek je, s hořkostí zapla-
kali a s díky jej odmítli. V torzálním stavu Fo
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o něj neměli zájem. No a další historii zná-
te. Vystavované historické předměty, oltář-
ní obrazy a sakrální nábytek z mosteckých 
zbouraných kostelů byly uschovány v de-
pozitářích různých subjektů. Například cca 
2 000 předmětů pocházejících ze zámku 
dnes vlastní Oblastní muzeum v Mostě. Je-
jich poměrně přesný soupis nám poskytli 
právě Richterovi a nyní usilujeme o jejich 
navrácení do našich expozic. Od roku 2007 
jsme zpřístupnili první památkovou expozi-
ci a v dnešní době ukazujeme návštěvní-
kům sakrální vybavení, oltáře a obrazy ze 
zbouraných kostelů v přízemí zámku. V 1. 
patře pak zámecké interiéry 18. a 19. 
století. Do nich nám některé exponáty za-
půjčili naši partneři, především muzeum 
v Chomutově a zámky v Horšovském Týně 
a Manětíně. Loni navštívilo zámek 7 500 
lidí, což není vůbec špatné.

K čemu je dnes ještě zámek využíván?
Kromě prohlídky zámeckých interiérů 
a obory zde probíhají svatební obřady a cír-
kevní obřady v kapli, pořádáme kulturní 
a společenské akce, koncerty, vernisáže, 
divadelní představení. Nejsme ničím ome-
zeni a nebráníme se zajímavým projek-
tům… 

Chtěli bychom dokončit divadelní terasy, 
kočárovnu a muzeum veteránů, s čímž je 
spojena i secesní kavárna s venkovním 
posezením. Ale hlavně musíme dobudovat 
nutnou infrastrukturu, což jsou veřejné to-
alety, pokladna a infocentrum. Vše je sou-
částí velikého projektu Obnovy a regenera-
ce zámeckého parku.

Jaké máte plány do budoucna?
Chtěli bychom, aby byly Korozluky společ-
ně například s kostely ve Vtelně, Zaječi-
cích, Bečově, Bedřichově Světci a Chrám-
cích součástí jakéhosi okruhu, který by si 
zájemci, kteří k nám přijedou, mohli pro-
hlédnout. Patří k nim i ten v Lužicích, který 
jsme začali pomáhat opravovat, zatím jen 
ve fázi zabezpečovacích prací.

A ještě něco. Víte, kdysi nebylo vlastnic-
tví takových objektů, jako je ten náš, jen 
otázkou peněz a ukázkou moci. Majitelé 
zvelebovali svou prací a prozíravostí široké 
okolí. Budovali vinice, zakládali lesy, louky, 
rybníky, sady a snažili se o rozkvět svěře-
ného panství a podíleli se tak na utváření 
rázu krajiny. 

Chtěli bychom svým dílem a samozřejmě 
možnostmi přispět k tomu, aby tomu tak 
bylo i dnes…

Za rozhovor poděkoval František Dočekal

www.zamekkorozluky.cz
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Na běžky 
i sjezdovky

Trasy v Krušných horách slouží v letních měsících 
pěším turistům a cyklistům, v zimě jsou pak hojně 
využívány především amatérskými běžkaři. Běžecká 
magistrála spojuje Komáří vížku s hraničním pře-
chodem v Hoře Svaté Kateřiny a vede po hřebenech 
Krušných hor. Je dobře značena a udržována a na 
její trase se nachází i několik míst, umožňujících 
i přechod do sousedního Německa s možností vyu-
žití tamních cyklotras a upravených běžeckých stop.
Na trase běžeckých tras najdeme několik zajíma-
vých míst - Cínovec, Nové Město v Krušných horách, 
Moldavu, Český Jiřetín, Klíny, Mníšek a Novou Ves 
v Horách, které poskytují společně s pobytem v za-
jímavé přírodě i slušnou síť služeb v oborech stra-
vování a ubytování. Využívat možností zimní turisti-
ky milovníky běžek i sjezdového lyžování je možné 
z kteréhokoli místa, kam je zajištěna doprava linko-
vými autobusy, speciálními skibusy, vlakem Most 
- Moldava nebo použít osobní dopravu po místních 
komunikacích. Vhodným a oblíbeným způsobem do-
pravy na hřeben Krušných hor je sedačková lanovka 
z Krupky na Komáří vížku, která přepravuje turisty 
i lyže. V okolí běžeckých okruhů lze najít celou řadu 
překrásných, méně frekventovaných tratí. Mezi nej-
hezčí patří oblast Grünnwaldského rašeliniště u No-
vého Města a Cínovecké rašeliniště, okolí Flájské 
přehrady, Českého Jiřetína a Klínů. Na všech mís-
tech najdete tratě s nenáročnými profi ly vhodnými 
pro turistiku. A jelikož i v sousedním Německu lze 
nalézt řadu upravených stop, můžete využít turistic-
ké přechody na Cínovci, Moldavě, Českém Jiřetíně, 
Mníšku, Nové Vsi v Horách, Hoře Svaté Kateřiny, na-
vštívit moderní biatlonový areál na Zinnwaldu nebo 
se projet po opuštěném železničním náspu od ná-
draží Moldava do Holzhau. Vyznavačům sjezdového 
lyžování je připraveno posloužit několik lyžařských 
areálů s dobrou dopravní dostupností, vybavených 
většinou půjčovnami sportovního náčiní a nabízejí-
cích stravování i ubytování.

Sjezdové lyžování
V Krušných horách od Teplicka, Mostecka až po 
Chomutovsko vám nabízí svoje služby několik lyžař-
ských areálů, vzdálených od Mostu jen několik málo 
desítek kilometrů. V téměř všech areálech je možné 
absolvovat lyžařský výcvik pro dospělé i děti a využít 
stravovací a ubytovací služby. Některé z areálů nabí-
zejí možnost celoročního ubytování, relaxace a po-
skytování náhradního programu v případě nepřízně 
počasí nebo špatných sněhových podmínek, včetně 
sportovního servisu a zapůjčení sportovního nářadí.

SPORT AREÁL KLÍNY
www.kliny.cz

SKI AREÁL KLÍNOVEC
www.klinovec.cz

SKI AREÁL BOUŘŇÁK
www.scbournak.cz

SKI AREÁL HORA SVATÉ KATEŘINY
www.horasvatekateriny.cz

SKI AREÁL BRANDOV
www.brandov.cz

SKI AREÁL MEZIBOŘÍ
www.mezibori.cz

SKI AREÁL TELNICE
www.ski-telnice.cz

SKI AREÁL MEZIHOŘÍ
www.tjmezihori.cz

Běžecké tratě
Celé Krušné hory jsou od nepaměti propletené ně-
kolika stovkami kilometrů udržovaných i neudržo-
vaných běžeckých tras a svojí krásou se vyrovnají 
ostatním horám v České republice. V posledních 
letech se daří jejích počty a délku rozšiřovat, stejně 
jako síť ubytovacích, stravovacích a servisních zaří-
zení. Běžecké okruhy na Teplicku a Mostecku jsou 
součástí tzv. Krušnohorské bílé stopy. V rámci toho-
to projektu byly propojeny celé severovýchodní Kruš-
né hory (tj. Lesná, Klíny, Dlouhá Louka, Bouřňák, 
Fojtovice a Telnice) jednotným systémem udržova-
ných běžeckých tratí o celkové délce 250 km. Svojí 
kvalitou, délkou a rozmanitou náročností se dnes 
vyrovnávají tratím v sousedním Německu. V letech 
2008 a 2009 byla od Ústeckého kraje získána část-
ka ve výši 1 000 000 Kč na údržbu běžeckých tratí 
v rámci Krušnohorské bílé stopy, která byla rozděle-
na dle počtu kilometrů mezi 6 výše uvedených stře-
disek. Stopy upravuje19 rolbařů od Lesné po Telnici 
a během poslední zimní sezóny 2008/2009 upravili 
sněžnými skútry a čtyřkolkami stopy v celkové dél-
ce přes 4 000 km a sněžnými rolbami najeli bez-
mála 1300 motohodin. Celkové náklady na údržbu 
běžeckých okruhů činily neuvěřitelných 3 365 400 
Kč. Málokterý běžkař si uvědomuje, že nebýt této 
iniciativy několika nadšenců, kteří věnují čas, ale 
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i fi nanční prostředky úpravě běžeckých tras, vypa-
dala by situace stejně jako před několika lety, kdy si 
běžkaři mohli o strojově upravovaných stopách pro 
klasické běhání i bruslení nechat jen zdát. Rolbaři 
disponují moderními technickými prostředky, mezi 
kterými nechybí rolby, sněžné skútry a čtyřkolky Ya-
maha a stopovací zařízení. Mezi partnerská města 
této iniciativy patří Chomutov, Jirkov, Dubí, Krupka, 
Ústí nad Labem,Telnice, Boleboř, Vysoká Pec nebo 
Svazek obcí Leseňská pláň. Významným partnerem 
projektu Krušnohorská bílá stopa je Ústecký kraj. 
Dne 10. 10. 2008 byla na Krajském úřadě Ústecké-
ho kraje za účasti zástupců Ústeckého kraje, Kruš-
nohorské bílé stopy, o.s., Lesů České republiky, s.p. 
a Horské služby ČR, o.p.s. - oblast Krušné hory pode-
psána Dohoda o zásadách spolupráce a rozdělení 
odpovědnosti za realizaci iniciativy „Krušnohorská 
bílá stopa“.

V začátcích tohoto projektu byla navázána spolu-
práce s vlastníky lesů, především tedy s Lesy České 
republiky, s.p. Ve spolupráci s lyžaři a zástupci Kruš-
nohorské bílé stopy pomáhali s vytipováním tras po 
lesních cestách a ze strany Lesů České republiky do-
šlo také k omezení jejich využívání po dobu sněhové 
pokrývky. Tato společnost také umožnila běžkařům 
vstup do obory Fláje po tzv. Jihobřežní cestě, tolik 
potřebné pro propojení středisek Klíny a Dlouhá 
Louka. Za připomenutí stojí také vybudování lyžař-
ské cesty pod Lichtanwaldem, která byla hrazena 
z rozpočtu Lesy České republiky částkou 100 000 
korun. Celkově do podpory běžeckého lyžování na 
Krušnohorsku investovaly Lesy České republiky 
v poslední době přes 8 milonů korun. Zástupci Lesů 
České republiky, s. p., Ústeckého kraje i Krušnohor-
ské bílé stopy, o.s. se také dohodli na tom, že budou 
společně apelovat na ukázněné chování návštěvní-
ků Krušných hor, aby nedocházelo k odhazování od-
padků nebo vjíždění mimo vyznačené běžecké trasy.  
www.kbstopa.cz
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Krajinou pěstních klínů

Projděte se krajinou pěstních klínů ve stopách ar-
cheologa Jana Fridricha na stejnojmenné výstavě 
v Mostě.

Obydlí neandertálce, největší pěstní klín ve střední 
Evropě a více než 500 kamenných artefaktů, z nichž 
nejstarší byly vyrobeny před 750 000 lety. To je jen 
malá ukázka toho, co návštěvníkům nabídne mul-
timediální výstava Krajinou pěstních klínů ve sto-
pách Jana Fridricha, která bude od 5. října 2010 
do 3. dubna 2011 k vidění v prostorách Oblastního 
muzea v Mostě. Výstavu mapující nejstarší dějiny 
lidského rodu v Čechách společně pořádají Arche-
ologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Česká společnost 
archeologická, o.p.s., Oblastní muzeum v Mostě, 
p.o. a Prospecto, v.o.s.

Vystavené exponáty do jednoho pocházejí z naleziš-
tě Bečov u Mostu, bezesporu jedné z nejvýznamněj-
ších lokalit starší doby kamenné (paleolitu) na svě-
tě. „Jsme rádi, že jako žáci a pokračovatelé práce 
Jana Fridricha můžeme české veřejnosti představit 
výsledky téměř padesátiletého výzkumu bečovské 
lokality,“ říká archeoložka PhDr. Ivana Fridrichová-
-Sýkorová, Ph.D., jedna z autorek výstavy a vedoucí 
Laboratoře pro výzkum paleolitu při Archeologickém 
ústavu AV ČR, v.v.i.

Klasický výstavní prostor mosteckého muzea zaplni-
ly nejenom vitríny s paleolitickými nástroji, ale také 
fotografi e „Krajiny s pěstními klíny“ Martina Kalíška 
a hlavně replika neandertálcovy chaty, kterou pro 
výstavu vyrobila restaurátorka Linda Pulkertová. 
Zvukový záznam povídání s objevitelem tohoto nale-
ziště doc. Janem Fridrichem nabídne návštěvníkům 
možnost projít se tamější krajinou s osobou k tomu 
nejpovolanější. 

Interaktivní výstava je určena co nejširšímu okruhu 
návštěvníků. „Snažili jsme se, aby byla výstava zají-
mavá nejenom pro odborníky, ale také pro širokou 
veřejnost a hlavně děti, proto v expozici najdete 
čtyřiačtyřicetikilový pěstní klín nebo stojícího nean-
dertálce,“ říká druhá autorka výstavy Mgr. Kateřina 
Semrádová, archeoložka České společnosti archeo-
logické, o.p.s. Ale není to pouze obydlí nebo největší 
pěstní klín ve střední Evropě, na co výstava návštěv-
níky láká. Návštěvníci uvidí i další kuriozitu a světo-
vé „nej“, které si budou moci ohmatat – neandertál-
covo sedátko - jednu z nejstarších „židlí“ na světě.

Text: Mgr. Kateřina Semrádová,
archeoložka České společnosti archeologické, o.p.s.
Foto: Martin Kalíšek, Prospekto, v.o.s.

Kolorovaná kre-
sebná rekonstruk-
ce neandertálské 
chaty objevené 
v 60. letech na 
nalezišti Bečov I 
archeologem Ja-
nem Fridrichem.
© Autor rekon-
strukce: Jan 
Fridrich

Mladocheuléenský 
pěstní klín 
z lokality Bečov IV, 
stáří cca 300 000 
let. Pravděpodobně 
vyráběn neander-
tálci.
© Martin Kalíšek
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Dosud největší nalezený 
pěstní klín ve střední Evropě, 
váha okolo 44 kg, stáří 
750 000 let, vyroben 
z křemence typu Skršín.
© foto: Martin Kalíšek

Mladocheuléenský pěstní klín 
z lokality Bečov IV, stáří cca 
300 000 let. Pravděpodobně 
vyráběn neandertálci.
© Martin Kalíšek

Jan Fridrich 
dohlíží na revizní 
výzkum lokality 
Bečov I v roce 
2005 
© foto: Martin 
Kalíšek

Doc. PhDr. Jan Fridrich, DrSc. 
(25. 3. 1938 – 20. 11. 2007) 
…otec moderního českého paleolitu

Jan Fridrich se narodil v Rakovníku, kde navštěvoval 
nejdříve základní a potom i střední školu, tehdejší 
reálné gymnázium. V roce 1956 ho přijali ke studiu 
archeologie na Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlo-
vy v Praze, kterou absolvoval po pěti letech v semi-
náři prof. Jana Filipa. Po skončení studia nastoupil 
do Archeologického ústavu Akademie věd, kde setr-
val až do své smrti. 

Svoje abnormální nadání a píli věnoval v profesním 
životě studiu našich nejstarších dějin – starší době 
kamenné (paleolitu), a i přes nepřízeň osudu se mu 
podařilo vybudovat moderní paleolitickou školu, je-
jíž výsledky snesou srovnání na mezinárodní úrovni. 
Je zakladatelem Laboratoře pro výzkum paleolitu 
při Archeologickém ústavu AV ČR Praha, v.v.i., která 
vznikla v roce 1999 a v jejímž čele stál prakticky až 
do své smrti.

Objevil a pro nás všechny zachránil naleziště v okolí 
Písečného vrchu (Bečov I, II, IV, VI atd.). Nevídaný cit 
a porozumění našim nejstarším předkům způsobily, 
že mu pověstná archeologická štěstěna postavila 
do cesty řadu výjimečných nalezišť. Jan Fridrich je 
objevitelem takových lokalit, jako jsou Beroun-dálni-
ce – zatím nejstarší doklad osídlení střední Evropy, 
Přezletice, Račiněves, Velká Bučina, Chržín, Kroče-
hlavy, Velké Přítočno, Hořešovičky a mnohé další.

Jeho odborná bibliografi e obsahuje více než stovku 
odborných studií, článků a recenzí, podílel se i na 
sestavování paleolitických map. Je autorem či spolu-
autorem sedmi monografi í. Svoje výzkumy a objevy 
prezentoval na mnoha mezinárodních i domácích 
konferencích. Od 80. let 20. století vyučoval paleolit 
na různých vysokých školách, na Filozofi cké a Pří-
rodovědecké fakultě a Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy. Jan Fridrich za sebou zanechal 
nepředstavitelné množství hotové práce, její přehled 
a vzpomínky jeho přátel, kolegů a studentů vyjdou 
v listopadu v knize Ecce Homo In Memoriam Jan Fri-
drich, kterou vydává jako svou první publikaci Kniž-
nice České společnosti archeologické, o.p.s. Vedle 
impozantní vědecké a odborné činnosti si však Jan 
Fridrich našel čas i na řadu koníčků, skvěle maloval, 
pověstný byl jeho sametový baryton, hrál divadlo, 
a navíc všude kolem sebe šířil nakažlivý optimis-
mus, porozumění a moudrost.

Jeho odchod na konci r. 2007 znamenal pro naši ar-
cheologii nenahraditelnou ztrátu.

Dosud největší nalezený
pěstní klín ve střední Evropě, 
váha okolo 44 kg, stáří 
750 000 let, vyroben 
z křemence typu Skršín.
© foto: Martin Kalíšek
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Černá
Marihuana a riziko 
nádorů: nová zjištění
Prim. MUDr. Karel Nešpor, 
CSc. a PhDr. Ladislav Csémy

Rizika
Na zdravotní rizika konopí jsme již upozorňovali 
dříve (např. Nešpor a spol., 2004, Csémy a spol., 
2007), zde zmiňujeme zejména rizika ve vztahu 
k nádorovým onemocněním. Informace o souvislos-
ti marihuany s rakovinou plic se potvrdily (Berthiller 
a spol., 2008). Toto riziko je o to větší, že velká část 
kuřáků marihuany zároveň zneužívá tabák. Už dří-
ve se objevily zprávy o riziku marihuany ve vztahu 
k nádorům mozku (Efi rd a spol., 2004). Nověji po-
psali Daling a spol. (2009) a Trabert a spol. (2010) 
souvislost mezi zneužíváním marihuany a rakovinou 
varlat. Kromě vlivu kancerogenních látek v marihu-
anovém kouři se na zvýšeném riziku u kuřáků ko-
nopí mohou podílet také imunologické mechanismy 
(Hegde a spol., 2010, Pacifi ci a spol. 2007). Podrob-
nější popis možných mechanismů přesahuje rámec 
tohoto sdělení, více např. Reece (2009). Tento autor 
spolu s dalším správně upozorňují na to, že riziko 
nádorového onemocnění je úměrné dávkám a dél-
ce zneužívání drogy. Některé nejednoznačné nálezy 
mohou souviset se skutečností, že ve sledovaných 
souborech nebyli chroničtí uživatelé. Objevily se 
také zprávy o nádorových onemocněních souvise-
jících s marihuanou v jiných lokalizacích, jedná se 
o nádory prostaty, děložního čípku a močových cest 
(Chacko a spol., 2006, přehled viz Reece, 2009). 
Dřívější údaje o častějším výskytu non-lymfoblastic-
ké leukémie u dětí kuřaček marihuany nepotvrdily, 
uvažuje se ale o nepříznivém vlivu marihuany na vý-
voj plodu, proto by se měly těhotné ženy této droze 
vyhnout.

Důsledky pro klinickou práci
Lékaři klinických oborů by měli zjišťovat, zda jejich 
pacienti kouří marihuanu a případně provést krát-
kou intervenci. Používají se podobné postupy jako 
v případě krátké intervence pro problémy s alkoho-
lem (Nešpor a Csémy, 2005). Pozitivní efekt má i to, 
že lékař pacienta varuje a doporučí od této drogy 
abstinovat nebo že doporučí svépomocný materiál 
(např. Nešpor a Müllerová, 2004). O tom, že je krát-
ká intervence v této indikaci užitečná, svědčí i zku-
šenosti z Česka (Kabíček a spol., 2010).

Na výše uvedené by měli pamatovat také psychiatři, 
k nimž někteří kuřáci marihuany přicházejí pro du-
ševní problémy. U menší části jejich pacientů mohou 
tyto problémy souviset s metastázou do mozku nebo 
primárním nádorem v této lokalizaci. Toto riziko je 
třeba brát v úvahu tím spíše, že stárne populace 
lidí, kteří dlouhodobě zneužívají marihuanu. Navíc 
se marihuana v Česku zneužívá podstatně častěji 
než ve většině jiných zemí.

Tím ale negativní účinky marihuany nekončí. Konopí 
zhoršuje paměť. Lidé užívající konopí se také hůře 
soustředí a dělá jim větší problémy učení. Koordina-

ce pohybů bývá rovněž hor-
ší a zpomaluje se i reakce 
na podněty. Dále je u kuřáků 
marihuany větší pravděpo-
dobnost poškození výstelky 
cév, ohrožení srdce, mozková 
mrtvice, zhoršení plodnosti 
(u mužů i u žen). Užívání konopí 
má i psychické následky. Ohro-
ženou skupinou mladých lidí jsou 
především ti, co mají predispozici 
k duševním poruchám. Marihuana 
může být jejich spouštěčem. Nega-
tivní reakce způsobené konopím 
jsou panika, strach, deprese, ale 
může se rozvinout i psychóza. Avšak 
i psychicky zdravý člověk může pod 
vlivem marihuany trpět úzkostmi 
a dalšími psychickými problémy. 
Probrali jsme si fyzická i psychic-
ká rizika, která může přinášet ko-
nopí. Zaměříme se ještě v krát-
kosti na sociální rizika. Kuřák 
marihuany se dostává k dal-
ším uživatelům drog, což ho 
může vést i k přechodu na 
jiné drogy. Samotná sku-
pina narkomanů je velmi 
riziková skupina, která 
může jedince svést 
na špatnou cestu 
a výrazně ovlivnit jeho 
sociální život.

procento uživatelů
v daném státě

> 30%

29,9% - 20%

19,9% - 10%

< 10%
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Marihuana léčí rakovinu, 
říká web, který ocenila 
vláda

Konopí je nejúčinnější lék na rakovinu a celou řadu 
dalších vážných nemocí. Je to lék bez vedlejších 
příznaků, šetrný, ověřený a levný. S takovou se li-
dem otvírá web o marihuaně Dušana Dvořáka. Ten 
o droze mluví naprosto otevřeně. Přiznává, že vlastní 
konopné pole a že své rostlinky nabízí lidem. S ma-
rihuanou totiž prý léčí. Její výtažky se používají na 
záněty kloubů, zákal, cukrovku i astma. Potlačit se 
prý daří i zhoubná        bujení.

„Konopný výtažek podle všeho funguje na všechny 
typy rakoviny,“ dočte se čtenář na stránkách Duša-
na Dvořáka. „Když za mnou přijdou lidé s rakovinou, 
kteří odmítli chemoterapii nebo ozařování, je téměř 
zcela jisté, že se vyléčí.“  Pacient jen musí nasadit 
léčbu včas.

Cena za alternativní léčbu...
Za web, který léčebné účinky marihuany popisuje, 
dostal dokonce nedávno cenu. Udělil mu ji Vládní 

výbor pro zdravotně postižené občany a osobně pře-
dali někdejší premiér Jan Fischer a ministr práce 
a sociálních věcí Petr Šimerka.

„Jedná se o cenu v kategorii děl uveřejněných pro-
střednictvím internetu,“ vysvětluje Martina Přikrylo-
vá z tiskového odboru vlády. Webové stránky podle 
ní rozhodně nepropagují zneužívání marihuany, 
ale nabízejí informace o tom, že existuje i nějaká 
alternativní léčba. „Manifest Konopné apatyky na-
víc upozorňuje i na to, že kriminalizace marihuany 
může přinést problémy i osobám užívajícím konopí 
výhradně k terapeutickým účelům,“ uzavírá Přikry-
lová.

Z konopí se pro léčení vyrábí:
 •  Konopný čaj, odvar na koupele, mast, mléko 

bhang, máslo, konopná čokoláda, tinktura, 
prášek z konopí, bílkovinový extrakt z ko-
nopných semen, olej, odvar a obklad z ko-
nopných kořenů, esenciální olej z konopí.

Choroby, které má konopí léčit:
 •  Rakovina, cukrovka, infekce, artritida, chro-

nická bolest, popáleniny, vředy, bradavice, 
migrény, astma, paranoia, deprese, nespa-
vost, jizvy, nadváha, leukémie, lupénka, roz-
troušená skleróza, oční zákal, vysoký krevní 
tlak.

Lék na cukrovku i lupénku
Dušan Dvořák založil společnost Konopí je lék už 
před rokem a půl. Neziskovka zkoumá, jak půso-
bí výtažky marihuany na různé lidské choroby. Na 
svém „léčebném repertoáru“ má Dvořák na pěta-
dvacet nemocí. „Například lupénka. Neznám na ni 
nic lepšího než právě konopný výtažek. Lupénka 
vzniká v těle a lze ji výtažkem korigovat. Lupénká-
řům zároveň s výtažkem dávám i konopnou tinkturu, 
aby si mohli léčit i vnější projevy lupénky,“ dočte se 
čtenář na stránkách Dušana Dvořáka.
To, že se konopí či pryskyřice z konopí používají 
k vědeckému bádání a k terapii, byť jen ve velmi 
omezených případech, potvrzuje i Hana Heringová 
ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Vždy se ale 
musí dodržovat přísné zásady a lékař či vědec musí 

mít zvláštní povolení od ministerstva zdravotnictví.
„Žádný konkrétní léčivý přípravek s obsahem 

konopí ale v současné chvíli není v České re-
publice registrován,“ připomenula. 

Pěstovat neznamená vyrábět drogu
Podle Dvořáka by se ale měla léčba marihu-
anou v Česku legalizovat. 
„Místo toho se ale situace po Novém roce 
pro pacienty ještě horší. Z některých paci-
entů se stanou trestním právem přímo zlo-
činci nejhorší kategorie. Pokud se jim podaří 
konopí vypěstovat, sousedé je neudají a po-
licie pět kytek nezabaví a nepokutuje, tak po 

sklizni mají v držení takové množství konopí, 
že mohou jít do kriminálu na více let než dnes,“ 
říká Dvořák. Případy, kdy se před soudem obje-

vili lidé, kteří marihuanu pěstovali jen na výrobu 
mastiček na klouby, už se dříve objevily. Nejvyš-

ší soud tehdy uznal, že pěstování konopí samo 
o sobě ještě neznamená výrobu drog a že pěstování 
a zpracování konopí k léčebným účelům není trest-
ný čin. 

Zdroj: www.konopijelek.cz
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Houslista na ostrově 
aneb Permakulturní projekt s názvem AnyQuestions?

Od posledně jmenovaného, Tomáše Macha, jenž se 
společně s dalšími českými muzikanty tohoto pro-
jektu účastnil, jsme získali několik postřehů z této 
velice netradiční akce.

Co se stane, když tři muzikanti přijedou na sko-
ro opuštěný ostrov a začnou improvizovat. Bude 
příroda inspirovat hudbu ke své manifestaci nebo 
změní hudba vibrace  přírody? Či to bude spíše 
jeden na jednoho - interpretace vzájemného vzta-
hu? Těšili jsme se, až vyrazíme, necháme snoubit

Permakultura je složenina ze slov permanent agriculture, tj. stáletrvající hospodářství. Projekt 

AnyQuestions?, který se konal na nejmenším dánském ostrově Mandø se však zdaleka 

netýkal jen zemědělství. AnyQuestions? byl součástí mezinárodního 

festivalu Vadehavs Festival, který se konal v oblasti Wadden,

tj. pobřeží Německa, Holandska a Dánska, a řešil otázky dopadu lidské činnosti na planetu. K účasti na 

projektu, který probíhal na ostrově Mandø (Dánsko), kde žije pouze 40 stálých obyvatel, byla vybrána 

skupina umělců reprezentujících různá umělecká odvětví a přístupy k tvorbě. Z několika 

desítek přihlášek z celého světa byli vybráni: 

tanečnice Tamara Erde (Izrael), stavitel samoznějících nástrojů Dario Lo Cicero (Itálie),

stavitelka 3D obrazů Sarah Fitzsimons (USA), výtvarnice Liesbeth Takken (Holandsko),

houslista a skladatel Tomáš Mach (Česká republika).



21AMB leden 2011

STRUNY POZNÁNÍ

 hudbu s přírodou a pokusíme se najít odpovědi na 
tyto i jiné otázky.

Po příjezdu na Mandø jsme nejdříve našli zajíma-
vá místa na hraní. Geologické zajímavosti, odlehlé 
pláže s tuleni, místní větrný mlýn, kostelík zdobený 
modely starých korábů, útulnou stodolu se slamě-
nou střechou, duny atd. Místa našich koncertů se 
měnila v závislosti na počasí. Když počasí dovolilo, 
zavedli jsme posluchače do vzdálených míst, kde 
se vše (příroda, hudebníci, posluchači, atmosféra 
a energie) spojilo v interaktivní živoucí organismus. 
Každý den jiné místo, počasí, nálada. Vše jsme fotili, 
fi lmovali, nahrávali. Postupně jsme byli schopni roz-
poznávat jemné změny a vidět, jak hudba zanechá-
vá svou stopu na ostrově a na místních lidech “až 
za horizont”. Každý večer jsme si pak pouštěli, co 
kdo přes den dělal a diskutovali dlouho do noci. Na 
konci devítidenního festivalu jsme jasně viděli, že se 
něco stalo. Něco se skutečně změnilo. Něco zřejmě 
nepopsatelného slovy, ale my všichni jsme to cítili. 
Kromě toho vznikla nová přátelství, plány a zůstaly 
zajímavé vzpomínky. Z festivalu vznikla poutavá kni-
ha s bohatou obrazovou přílohou a DVD zaznamená-
vající vystoupení a mnohá interview.

AnyQuestion? určitě našel inspiraci a snad i odpo-
vědi. Někdy je však jedinou odpovědí deset dalších 
otázek, na které se musí dále hledat odpověď v bu-
doucnosti. Já přeji ostrovu a jeho obyvatelům, ať je 
to budoucnost v harmonii, které jsme tam snad za-
seli semínko.

Netradiční atmosféra, netradiční příběhy dle To-
máše Macha…

Ze zákulisí aneb Cos mu to dal do toho kafe?
Rád se dívám na svět, jako bych se díval na něja-
ký fi lm. Nudná situace: vážná schůzka organizátorů 
a účastníků festivalu. Snažíme se dohodnout na dal-
ším postupu, logistice, organizaci. Kdy a kam přije-
de televize, kdo co bude dělat atd. Každý je vážný, 
soustředí se, nebo to alespoň předstírá. V rohu stojí 
Dario, příležitostný hráč na jakýkoliv kus odpadu. 
Sbírá kdekterý klump na smetišti nebo třeba co vlna 
přinese a staví z toho různé nástroje, které zajímavě 
znějí (někdy). Je to Ital = má rád dobrou kávu. Nyní, 
opřen o futra, třímá hrnek s piccolem, ale zdá se, že 
nikdo nevidí, co s ním nevědomky dělá. Nebo spíš, 
co to kafe dělá s ním. Pokud jste viděli Jarmuschův 
fi lm Kafe a cigára, kde si v první improvizované scé-
ně dává kafe Roberto Benigni a  Steven Wright, tak 
věřte, že náš Dario by tyhle dva strčil do kapsy. Ma-
lého, super silného kafíčka tam má na dně a ruka 
se mu klepe, jak když cukruje bábovku. Ztrácím pře-
hled o probíraných podrobnostech a nemohu z něj 
spustit zrak. Ptám se svého kamaráda, který mu to 
kafe připravil: “Hele, cos mu to do toho dal? Podívej 
se na něj:-)” Oba propadáme frenetickému smíchu, 
ačkoliv si nikdo jiný této komické situace vůbec ne-
všiml. Později mi Dario řekl, že si v kávě prostě mí-
chal hrudku cukru. Nuda!

Už můžeme jíst aneb Další příklad sledování 
“špatného fi lmu”
Závěrečná slavnostní recepce. Organizátoři a uměl-
ci mají připraven společný banket s místními obyva-
teli. Pozván je každý, kdo při festivalu nabídl pomoc-
nou ruku. Je to večer po náročném, hektickém dni. 
Poslední společná večeře. Je prostřeno, všichni jsou 
hladoví jak vlci, ale před tím, než se pustíme do pečí-
nek, škeblí, řas a zmrzlinových pohárů, je zapotřebí 
pronést dojemnou řeč, adresovat poděkování všem 
a nevynechat nikoho, zatleskat a znovu zatleskat... 
Jali jsme se tedy odložit své příbory a posloucháme 
více či méně kostrbaté projevy díků a analýzu prá-
vě uplynulého festivalu. Tolik atmosféra a můj fi lm 
začíná. 

Pomalinku, téměř neslyšně upadne jednomu poslu-
chači příbor do talíře a jakoby náhodou mu uvízne 
kus bifteku na vidličce. Zkontroluje situaci a uváží, 
že je společensky nepřípustné mít takhle nestydatě 
napíchnuto. Takže sníst! Ale pomalu, tiše, opatrně. 
Ale ale, jeden nevychovaný brambor právě skočil do 
úst nic netušícího dalšího posluchače. Moje ima-
ginární kamera se točí a já znovu ztrácím kontakt 
s vážnou částí večera. Jeden slušňák po druhém 
postupně začíná rachtat příborem, až po několika 
minutách přes huby si cpající dav není možné poro-
zumět, komu že mělo být teď vlastně tleskáno. 
Mlask, mlask. 

Ty už to nehul aneb Cesta domů
Řídím na cestě domů z ostrova. Jsme někde za Ham-
burkem, jsou asi 3 hodiny ráno, všichni v autě spí. 
V jednom místě probíhá rekonstrukce dálnice a pru-
hy se zužují do jednoho v každém směru. Nezvykle, 
žádné auto široko daleko. Ani v mém směru, ani 
v opačném. Najednou tam, přímo za mostem přes 
dálnici, vidím stát vůz v odstavném pruhu, všech-
ny čtyři blinkry zapnuté. Jedu sotva osmdesátkou 
a zpomaluji. Kolem stojícího auta jde muž ve svět-
lém baloňáku. Zpomaluji víc, abych, až budu na jeho 
úrovni, zjistil, jestli něco nepotřebuje. Nehýbu hla-
vou, jen očima mrknu do protějšího směru a hned 
zpět. Normální periferní vidění. A ... tam kde před 
méně než vteřinou stálo blikající auto, kolem něhož 
procházel muž, není nic. Ani stopa po autu, ani po 
muži. V tuto chvíli měl být tak 15 metrů přede mnou. 
Zastavil jsem na nejbližším odpočívadle a nevěděl, 
co si o tom myslet. Kamarádi se probouzejí, jdou si 
odskočit, tak jsem se jim svěřil. Od krásné, mladé 
dívky se mi dostalo odpovědi: “Ty už to nehul, ty vé”. 

Foto a text: Tomáš Mach, Mandø 2010
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Od Hrabáku k Šmeralovi a zpět

levkovitých pohárů s tvary typickými pro 
michelsberskou kulturu.

Nejstarší písemná zpráva o Čepirozích po-
chází sice až z listiny krále Jana Lucembur-
ského z roku 1331, ale vzhledem k tomu, 
že v ní potvrzuje privilegia udělená obci 
Přemyslem Otakarem II., není pochyby 
o existenci vsi již ve 13. století. Během 15. 
století náležely Čepirohy k panství mostec-
kého hradu.

Zdá se, že od počátku následujícího stole-
tí měla obec více vlastníků: v roce 1505 
je jmenován Klement z Čepiroh a Rudolic 
a zároveň v roce 1507 vlastnil část obce 
Jan z Veitmile, pán na mosteckém hradu. 
Ve 20. letech 16. století drželi ves Václav, 
Jiří a Zikmund, bratři Freitokové z Čepiroh, 
snad příslušníci českého rodu Pátků z Frei-
toku. V témže období však již nejspíš ná-
ležela část obce, dříve v majetku Veitmilů, 
městu Most. To také zakoupilo v roce 1537 
od Petra Čirna z Čirnu čepirožský dvůr. Tak 
postupně přešla celá obec do držení měs-
ta Mostu a v polovině 17. století je již uvá-
děna jako součást jeho panství Kopisty.

Ve 20. letech 17. století byly Čepirohy ne-
velkou zemědělskou vsí, kde hospodařilo 
7 sedláků a 9 chalupníků. Ke každému 
stavení náležela vinice. V roce 1707 po-
stihl obec požár, při kterém vyhořelo 5 
usedlostí. Do poloviny 18. století se počet 
hospodářů zvýšil na 19. V roce 1846 měly 
Čepirohy 136 obyvatel, kteří obývali 26 
domů.

V okolí Čepiroh se začalo těžit uhlí již v 1. 
polovině 19. století, a to v menších dolech 
(Constituzion, Hutwies), které zanikly ještě 
v tomtéž století. Významnější byl až důl Ba-

yern (1917) a důl Čepirohy (pozdější Hra-
bák), který byl dán do provozu v roce 1919.
Dolování s sebou přineslo pracovní příle-
žitosti a umožnilo rozvoj obce, na počátku 
20. století zde žilo 323 obyvatelů, největ-
ší počet obyvatel (677) byl v Čepirozích 
zaznamenán v roce 1930. Převážná část 
původních Čepiroh byla likvidována v le-
tech 1968 - 1972, zbylá část obce i s nově 
postavenými domy byla v roce 1976 připo-
jena k Mostu.

Slatinice (Deutsch Schladnig) 
Obec Slatinice se rozkládala při Lučním 
potoce, jak se též jinak nazývá horní tok 
říčky Srpiny, a to asi 5 kilometrů jihozápad-
ně od Mostu. Východně od Slatinic ležely 
Čepirohy, na jihu pak Vršany. Severně se 
nacházely Hořany. Původ jména Slatinic 
odkazuje na slatinná místa, která byla 
známa z okolí Lučního potoka ještě v ne-
dávné minulosti. V písemných pramenech 
se vyskytovaly různé tvary pojmenování 
této obce: Slatinicce, Slatieniczc, nebo 
německy Deutsch Schladnig, přívlastkem 
„deutsch“ zřejmě odlišující ves od Českých 
Zlatníků - Böhmisch Schladnig.

Nejstarší osídlení katastru Slatinic bylo 
zaznamenáno z doby bronzové. Představo-
valo je pohřebiště kultury únětické (2000 
- 1500 př. n. l.) a sídliště kultury knovízské 
(1250 až 900 př. n. l). Další nálezy pochá-
zely z mladší doby železné (kultura latén-
ská, 400 - 50 př. n. l.) a doby římské (50 
př. n. l. - 376 n. l.).

Slatinice náležely k jedné z nejstarších 
obcí Mostecka, které byly doloženy v pí-
semných pramenech. První zmínka o této 
vsi pochází z testamentu Hrabišice Kojaty 
z roku 1227, v němž odkázal jistému Dětři-

Do Čepiroh, tedy vlastně do torza bývalé 
obce, jsme rádi chodili dávno před sa-
metovou revolucí. Fungoval zde totiž Zá-
vodní klub Bohumíra Šmerala, politika, 
podle kterého v jisté době přejmenovali 
i samotný důl Hrabák. V klubu se kromě 
veřejných schůzí tehdejší jediné strany 
pořádaly i společenské akce, taneční zá-
bavy, oslavy MDŽ i Dne horníků. Přestože 
měl ofi ciální jméno poplatné době, vždy 
se mu ale říkalo „Hrabák“.

K tomuto jménu se posléze vrátil i neda-
leký velkolom, takže se vlastně vše vrá-
tilo do starých kolejí, alespoň co se jmé-
na týče. S osudem Čepiroh jsou svázány 
i příběhy a historie dvou okolních obcí, 
Slatinic a Bylan, které zanikly zcela. Li-
kvidaci obce Slatinice nezastavilo ani 
jmenování jejího okolí státní přírodní re-
zervací pouze několik málo let před tím, 
než byla srovnána se zemí. V Čepirozích 
dodnes stojí alespoň několik domů, při-
pomínajících tehdejší zemědělskou ves.

Čepirohy (Tschöppern) 
Původní obec Čepirohy i její dnešní zbyt-
ky se rozkládaly asi 3,5 km jihozápadně 
od Mostu při silnici na Žatec. Západně od 
obce ležely Slatinice, jihozápadně Byla-
ny a východně Velebudice. Výklad jména 
obce je nejednotný: uvádí se, že bylo od-
vozeno buď od zvláštního kroje (čaprún), 
který vesničané nosili, nebo od pokrývky 
hlavy s rohy, eventuálně peřím. Název 
vsi měl různé podoby: Czeprun, Czepran, 
Cziepirohy, Šepirozy, německy Czeppern, 
Tschöppem. Z okolí obce, tzv. Čepirožské 
výšiny, pochází soubor nálezů z časného 
eneolitu (4000 - 3700 př. n. l.), který je 
tvořen keramikou kultury nejstarších ná-
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chovi mimo jiné ves Slatinici. V roce 1312 
prodal Jan z Werberku, mostecký občan, 
své dědičné platy ve Slatinicích zderaz-
skému klášteru v Praze, který držel ves 
patrně až do roku 1456, kdy ji prodal Janu 
Hochhauserovi z Hochhausu.

V roce 1511 zakoupilo ves bratrstvo Nej-
světějšího Těla Kristova v Mostě a vlastni-
lo obec a statek Slatinice až do roku 1783. 
Poté se zde vystřídali různí majitelé. V roce 
1811 získali Slatinice svobodní páni z Ott-
lilienfeldu a drželi je až do roku 1848.

Třicetiletá válka, zdá se, Slatinice příliš 
neovlivnila. Tak jako před ní, i v polovině 
17. století tady žilo pouze 6 sedláků a 9 
chalupníků s rodinami a nebyly zde zjiš-
těny žádné pusté statky. Čtrnáct usedlostí 
vlastnilo alespoň kousek vinice. O sto let 
později zde stále hospodařilo jen 15 osob 
vlastnících pole, ale zaznamenáni byli 
i dva ševci, krejčí, kovář, učitel a obecní 
pastýř. V roce 1846 stálo v obci 26 domů 
se 159 obyvateli. V roce 1908 měly Sla-
tinice 240 obyvatel, v roce 1921 pak 44 
domů a 293 obyvatelů.

Již před rokem 1278 byly Slatinice farní 
obcí, což předpokládá existenci románské-
ho kostela, kterému odevzdávali desátky 
lidé i z nedalekých Čepiroh. Původní kostel 
snad vzal za své během husitských válek, 
a proto byla v obci v roce 1455 postavena 
nová dřevěná sakrální stavba, kterou na-
hradil později až barokní kostel sv. Šimona 
a Judy, vybudovaný v letech 1732 - 1743 J. 
Waltrem z Mostu.

Obec byla zlikvidována v letech 1965 - 
1968 v důsledku důlní činnosti.

Bylany (Billna) 
Bylany se nacházely asi 7 km jihozápad-
ně od Mostu. Na severozápadě sousedily 
s obcí Vršany, na severovýchodě s Čepi-
rohami a Velebudicemi, jižně od Bylan se 
rozkládala Havraň. Název obce vznikl nej-
spíše ze staročeského „Bylené“, jako po-
jmenování pro obyvatele místa, na němž 
rostlo mnoho rostlin, a měl různé podoby: 
Bielne, Biln, Bylany, v němčině pak Billna, 
Pilná či Püllna.

Z okolí Bylan je známo sídliště z doby řím-
ské (50 př. n. l. - 376 n. l.) a ojedinělé nále-
zy kamenné industrie připisované lidu kul-
tury se šňůrovou keramikou z pozdní doby 
kamenné (2700 - 2300 př. n. l.). První 
písemné zprávy o Bylanech, i když pochá-
zejí z listinných fals, zmiňují tuto ves již na 
počátku 13. století (1203, 1207 a 1209) 
jako državu kláštera v Oseku. Komu patři-
la obec v průběhu 13. století, není známo, 
ale k roku 1311 je potvrzeno opětovné při-
pojení Bylan k Oseckému klášteru. Poslé-
ze byly včleněny do klášterního statku Škr-
ly. V roce 1620 byly Bylany (spolu s jinými 
obcemi) na krátkou dobu zakoupeny Bo-
huslavem z Michalovic, ale za jeho účast 
ve stavovském povstání mu byly hned po 
Bílé hoře konfi skovány a navráceny zpět 
Oseckému klášteru, v jehož držení zůstaly 
až do roku 1848.

V polovině 17. století bylo v Bylanech 13 
sedláků a 7 chalupníků, kteří se zabývali 
hlavně pěstováním pšenice a žita a cho-
vem dobytka, jakož i obhospodařováním 
menší výměry vinic v okolí obce. Počet 
usedlých hospodářů v Bylanech se nezmě-
nil ani po stu letech. Vinice u obce však 
vystřídaly malé chmelnice. Bylany zůstaly 
zemědělskou obcí i v následujícím století 
a její život ovlivnilo snad jen využití prame-

nů známé hořké vody a postavení labora-
toře na výrobu hořké soli.

V roce 1820 si prameny pronajal obchod-
ník A. Ulbrich, vystavěl v obci lázeňský dům 
a léčivou vodu začal stáčet do originálních 
láhví a ve velkém exportovat. Z Ulbrichova 
odkazu byla vystavena v Bylanech v roce 
1856 škola, zřízen hřbitov (1867) a reno-
vován fi liální kostel. Rozvoj lázní jistě ovliv-
nil i život místních obyvatel, i když hlavním 
zdrojem jejich obživy zůstávalo i nadále 
zemědělství. Přesto během 2. poloviny 19. 
a počátku 20. století se postupně zvyšoval 
jejich počet. V roce 1848 stály v Bylanech 
32 domy se 117 obyvateli, v roce 1861 žilo 
v obci 147 osob v 34 domech. V roce 1921 
při sčítání lidu bylo zaznamenáno 195 
obyvatel a při téže akci v roce 1930 bylo 
napočteno 209 osob, převážně německé 
národnosti. Od roku 1945 postupně po-
čet obyvatel klesal, až dosáhnul čísla 68 
v roce 1974.

V Bylanech stával původně barokní kostel 
svatého Leopolda, po roce 1862 v rámci 
renovace upravený v pseudorománském 
slohu. Při silnici do Vysokého Března se 
nacházelo poškozené pozdně barokní sou-
soší s Pannou Marií, sv. Floriánem a sv. 
Janem Nepomuckým z roku 1770.

Obec byla likvidována v souvislosti s vý-
stavbou objektů Pozemních staveb v roce 
1978 spolu s nedaleko ležící Státní přírod-
ní rezervací „Slanisko“, jež byla vyhlášena 
jen nedlouho před tím, v roce 1975.

Převzato z publikace Zmizelé domovy, vydané 
Okresním muzeem v Mostě a Státním oblast-
ním archivem v Mostě v roce 2002, autor PhDr. 
J. Sýkorová.

Úvod: František Dočekal
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Zlatý erb 2011
Ústecký kraj i v letošním roce vyhlašuje krajské 
kolo 13. ročníku soutěže Zlatý erb, která hodno-
tí webové stránky měst a obcí našeho regionu 
a také další dostupné elektronické služby úřadů 
a magistrátů, které usnadňují obyvatelům život. 
Zájemci se mohou do soutěže hlásit již nyní. 

Hlavní cíl soutěže si dává za úkol podpořit moder-
nizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje 
informačních služeb, které jsou poskytované s vy-
užitím internetu a ostatních elektronických médií. 
Webmasterům a provozovatelům navíc soutěž na-
bídne užitečné informace a hodnocení, které pomo-
hou k jejich dalšímu zlepšování. 

Soutěž Zlatý erb je rozdělená do tří kategorií: nejlep-
ší webové stránky města, nejlepší webové stránky 
obce a nejlepší elektronická služba. Po krajských 
kolech následuje kolo celostátní. V krajských kolech 
se hodnotí tzv. povinně zveřejňované informace, 
kvalita úřední desky podle správního řádu, rozsah 
zveřejněných dalších informací, názornost ovládá-
ní webu, navigace a přehlednost stránky, výtvarné 
zpracování a bezbariérová přístupnost. 

Města a obce se mohou přihlásit se svými webovými 
službami do 2. února 2011 do 16 hodin. Formulář 
přihlášky do soutěže je k dispozici na webové strán-
ce soutěže www.zlatyerb.obce.cz a na portálu Měs-
ta a obce online www.mesta.obce.cz. I letos mohou 
soutěžit také weby měst, obcí a regionů zaměřené 
na turistický ruch. Budou se vyhlašovat také zvláštní 
ceny. 

Do soutěže Zlatý erb se mohou zapojit 
i uživatelé městských a obec-
ních stránek. Mohou dát svůj 
hlas pro tzv. cenu veřejnosti, 
například své obci. Pokyny zá-
jemci naleznou na stránkách 
soutěže. Hlasovat mohou 
všichni uživatelé internetu, 
kteří disponují platnou e-mai-
lovou schránkou, na niž bude 
poslána ověřovací zpráva. Hla-
sovat lze pouze pro jedno město 
nebo obec. Hlasy bude možné 
posílat až do počátku dubna.

Vyhlášení celostátního kola Zla-
tého erbu se uskuteční 4. dub-
na 2011 na konferenci Internet 
ve státní správě a samosprávě 
v Hradci Králové. 

Soutěž Zlatý erb byla v roce 2002 
oceněna jako fi nalista světové 
prestižní ceny Stockholm Cha-
llenge Award a již tradičně poutá 
pozornost našich měst, obcí a ve-
řejnosti.

Bc. Alena Tichá,
oddělení tiskových informací,
Kancelář hejtmana Ústeckého kraje

Výsledky soutěže Zlatý 
erb 2010
Nejlepší webová stránka města: 
 1. Hranice (www.mesto-hranice.cz)
 2. Most (www.mesto-most.cz)
 3.  Jablonec nad Nisou

(www.mestojablonec.cz)

Nejlepší webová stránka obce:
 1. Petrovice (www.oupetrovice.cz)
 2. Okříšky (www.okrisky.cz)
 3. Libochovany (www.libochovany.cz)

Nejlepší elektronická služba:
 1.   Praha: Veřejné zakázky pod lupou 

(http://zakazky.praha.eu)
 2.  Šumperk: Koncept územního plánu 

 (http://apps.hfbiz.cz/apps/sumperk/up2)
 3.  Senorady: e-Muzeum 

(http://muzeum.senorady.cz)
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Jsou okolo nás

Lze je vidět všude v přírodě, v okolí lidských oby-
dlí i v hlubokých lesích, loukách i v depozitářích, 
vytržené z míst, kam je postavily ruce řemeslníků 
a truchlících. Dýchá z nich řemeslný, umělecký 
um a posvátné tajemno. Označují zajímavé his-
torické a společenské události a byly postaveny 
v místech, kde se odehrály hrdelní zločiny nebo 
kde se přihodilo něco, co bylo impulzem k jejich 
vzniku – smírčí kříže. Křížové kameny byly stavěny 
také jako upomínka na pohromy, například moro-
vé epidemie.

Svůj původ mají ve středověku, kdy bylo možno při 
trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího prá-
va, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým od-
činil svůj zločin. Podobným symbolem je křížový ká-
men, což je kříž vytesaný do kamene, a nemá tudíž 
klasický „křížový“ obrys. Soudnictví ve středověké 
západní Evropě vycházelo z křesťanského kanonic-
kého práva založeném na hodnotách duchovních, 
svědomí a rozumu a kázalo:

„ Život na naší Zemi nám daroval Bůh. A lidský život 
byl chápán jako nejvyšší hodnota. Pro spásu lidí, je-
jich vykoupení od hříchu Ježíš Kristus zemřel na kří-

ži. Vraždou, usmrcením člověka pohrdl jedinec Kris-
tovou výkupnou obětí a darem stvoření. Toto jednání 
si vůči živoucímu Bohu žádalo usmíření – potvrdit, 
že si křesťané váží Vykupitelova kříže“. 

A tak vedle odškodnění pozůstalých byli pachatelé 
zločinu odsuzováni ke stavbě smírčích křížů. V Čes-
ké republice existuje několik společností, které se 
problematikou, evidencí a vyhledáváním nových 
smírčích křížů zabývají. Řada z nich byla z nevědo-
mosti zničena, necitlivě a bez dokumentace přemís-
těna nebo odcizena, některé skončily v depozitářích 
muzeí. O smírčích křížích bylo vydáno několik knih, 
každý rok jich nadšenci při svém bádání několik de-
sítek najdou a jen v České republice je jich evidová-
no přes 2 000 kusů. Jejich osud je velice rozmanitý, 
stejně jako jejich velikost, tvar, zpracování. Zdobí je 
různé srozumitelné, někdy zase už nečitelné nápisy. 
Kříže, o kterých se ví téměř vše a o některých zase 
vůbec nic…

Z různých materiálů sestavil František Dočekal
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Budou lesy žít?

Do Krušných hor přišla paní zima a milosrdně pod 
svými bělostnými křídly ukryla pařezy a vzniklé 
holiny v nově vzniklých ohradách – „oplocenkách“ 
části Krušných hor. Ty vznikly v některých lokali-
tách podzimní počáteční plošnou likvidací smrku 
pichlavého, napadeného kloubnatkou smrkovou, 
která nemilosrdně ničí porosty nepůvodních lesů, 
osázených tímto druhem tohoto druhu jehličnaté-
ho stromu. Jedná se paradoxně o dřevinu, která se 
vlastně největší měrou zasloužila v devadesátých 
letech minulého století o neskutečnou optickou 
změnu Krušných hor k lepšímu. Po jejím „pogumo-
vaném“ jehličí kyselé deště stékaly, aniž by stro-
mům ublížily a lesy zdevastované imisemi opět 
začaly vzkvétat. 

Ale nic dobrého obvykle netrvá věčně. Platí to v nej-
větší míře všude tam, kde nad rozumem vítězí lidská 
chamtivost, ignorance a – hloupost.

Krušné hory nečeká v blízké budoucnosti nic dob-
rého. Obnova lesa není tak jednoduchá a už vůbec 
ne levnou záležitostí. V porostech Krušných hor ne-
napadá smrk pichlavý jen agresivní kloubnatka, ale 
v některých oblastech Chomutovska i houbovitá ná-
kaza sypavka. Situace je o to horší, že i několik dese-
tiletí od největší devastace zdejšího lesa exhalacemi 
se stále nedaří vrátit půdě přirozenou míru kyselos-
ti, která ve většině případů překračuje únosné limity. 
Odborníci bijí na poplach, ale největším nepřítelem 
hned po kloubnatce se jeví nedostatek fi nancí a ne-
chuť tuto situaci řešit, přestože stav Krušných hor 
a katastrofi cké scénáře budoucího vývoje lesů bez 
radikálního zásahu a nahrazení postižených druhů 
dřevin původními druhy jsou velice dobře známy. Za-
tímco je na obnovu lesa, vykácení smrku pichlavého 
a výsadbu nových druhů, zapotřebí cca 7 miliard 
korun, probíhají zatím jen dílčí akce na vybraných 
lokalitách za řádově jen stovky milionů. 

Podle odborníka na problematiku severočeských 
lesů a rekultivací krajiny postižené těžbou uhlí a prů-
myslovou činností Ing. Stanislava Štýse, DrSc. domi-
novaly v původních pralesích Krušných hor smrky, 
buky a jedle. Původní porosty však byly zlikvidovány 
a použity k výstavbě nových osad i jako tehdy jediná 
energetická surovina při těžbě a hutním zpracování 
rud. Teprve od poloviny 18. století se začalo s umě-
lou obnovou lesa s použitím většinou buku a smrku. 
Zároveň však stoupala v podhůří těžba uhlí, které 
se začalo těžit nejprve hlubinným způsobem a s roz-
vojem technologií povrchového dobývání i masív-
ní povrchovou velkolomovou těžbou s obrovským 
nárůstem vytěžených tun, která dosáhla maxima 
v osmdesátých letech dvacátého století. Uhlí se 
až do devadesátých let minulého století spalovalo 
neekonomicky a neekologicky v neodsířených elek-
trárnách, z nichž některé neměly dokonce ani odlu-
čovače emisí. Výsledkem bylo dlouhodobé obrovské 
zatížení ovzduší jedovatými zplodinami, kterými tr-
pěli v Podkrušnohoří lidé a příroda.

Ing. Stanislav Štýs, DrSc. uvádí, že v roce 1959 
spadlo na Ústí nad Labem 3 300 tun na kilometr 
čtvereční popílku za rok a v centrální části Severo-
české hnědouhelné pánve v Komořanech u Mos-
tu dokonce 4 609 tun. To vše v době těžebních 
rekordů, kdy u nás neexistovala zákonná norma, 
která by množství škodlivin limitovala. V tehdejším 
Sovětském svazu již byli dál – norma zde připouš-
těla „pouze“ 100 tun na čtvereční kilometr ročně. 
Docela nepoměr i uvnitř tehdejší RVHP, nemyslíte? 
Kilometr čtvereční je sice pěkný kousek země, ale 
představa takovéto „tonáže“, která padá z oblohy, je 
poněkud nepředstavitelná!

Lesníky nečeká jen obměna poškozených a napa-
dených druhů dřevin vhodnými a domácími stromy. 
Půda je stále velice kyselá, je třeba upravit i melio-
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rační stav přemokřených lesů, na které sice již ve 
velice omezené míře, ale přesto stále dopadají imi-
se z průmyslem, rozvojem dopravy a neekologickým 
vytápěním rodinných domů a kotelen poznamena-
ného ovzduší. V posledních letech stav lesů zhoršují 
klimatické vlivy, velké množství sněhu a námrazy, 
která porosty devastuje stejně jako zvýšené stavy 
zvěře, která je ničí okusy. 

Hned po vykácení napadených dřevin jsou dnes bu-
dovány oplocené školky, které brání zvěři v devasta-
ci nově vysázených porostů a mají velice důležitý 
úkol – zacelit rány v lesních kulturách po likvidova-
ném smrku a pro další generace uchovat lesy v co 
nejlepším stavu. 

Tato činnost je samozřejmě velice náročná časově 
i fi nančně, stejně jako vypěstování sazenic a jejich 
umístění do lesa. Lesníci se samozřejmě musí cho-
vat i jako dobří hospodáři, a mají-li jejich společnos-
ti prosperovat, vysazovat také dřeviny vhodné ke 
komerčnímu zhodnocení. V uplynulých letech však 
neexistovala jednotná koncepce v „lesním“ hospo-
daření, likvidaci porostů napadených škůdci, zadá-
vání zakázek na těžbu a zpracování dřeva a dodnes 
nejsou ani stanovené společně akceptovatelné zá-
sady regulace stavu zvěře vzhledem k nezanedba-
telným škodám, které zvěř každoročně v lesích způ-
sobí. Z velice dobrých hospodářských výsledků Lesů 
České republiky, a.s. v posledních letech a prognóze 
prosperity této společnosti do budoucna je zřejmé, 
že se i tyto záležitosti dají ku prospěchu lesa sklou-
bit…

Snad je dobré, že k řešení současného stavu Kruš-
ných hor existuje jedna alternativa a tou je zmiňo-
vané vykácení smrku pichlavého a vysázení původ-
ních lesních kultur. Odpadá tedy diskuze „jak na to“ 
a mohlo by se přejít k činům. Bohužel však schází 

konkrétní kroky odpovědných orgánů na vládní úrov-
ni, které se nesplněnými sliby či strkáním hlavy do 
písku před tímto problémem samy nezrealizují.
Tato situace už tady jednou byla. V prosinci 1959 
byl vydán Generel rekultivace Severočeské hně-
douhelné pánve, kde je zpracována velice přesná 
předpověď, k čemu povede plánovaný rozvoj těžby 
a výstavba neodsířených elektráren. Katastrofi cké 
scénáře se bohužel velice brzy vyplnily ve vztahu 
nejen k zdravotnímu stavu obyvatelstva, ale i k pří-
rodě Krušných hor. Vláda tehdy na varování odbor-
níků reagovala vydáním usnesení č. 305 a vyhlásila 
Krušnohoří za státně důležitou oblast z hlediska 
zdravotního, lesnického, zemědělského a vodohos-
podářského.
Vzhledem k tomu, co následovalo a k jaké devasta-
ci severozápadních Čech došlo, se tento dokument 
jeví jako cosi alibistického, ironického a vlastně ne-
pojmenovatelného. 
V rozporu s tímto prohlášením byla totiž naplánová-
na a provedena výstavba neekologických elektráren 
v Tušimicích, Prunéřově, Počeradech a Ledvicích. 
Na zaslání nové prognózy odborníky, že Krušné hory 
nejsou schopny imisní zátěž a současný a budoucí 
stav unést, kterou zaslali v šedesátých letech teh-
dejšímu ÚV KSČ a vládě, nikdo nereagoval, a tak 
příběh se smutným dějem pokračuje.

Bohužel se však historie s heslem „ono to nějak 
dopadne“ opakuje. Pak jsou ale opět pojmy „trvale 
udržitelný rozvoj“ a „zachování přírodního dědictví 
budoucím generacím“ opět jen slovy a klišé alibis-
tickými, ironickými a vlastně nepojmenovatelnými…

Text a foto: František Dočekal
Historická fakta: Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
Zdroj: Mostecké listy 2009
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Kamerunem od jihu na sever

Nicméně Afrika je obrovská a v každé její části se 
žije a cestuje trochu rozdílně. V červnu 2010 se čtyř-
členná expedice vydala ze severočeského Mostu na 
dlouhou cestu, cíl – Kamerun!
Co vede určitý druh lidí k cestě do neznáma, nejis-
toty a nebezpečí, jsem si povídal s Mírou Kuželkou 
a Petrem Peníškou, kteří navštívili africký Kamerun 
společně s kameramanem Martinem Studetským 
a Lubošem Kyselou.

První otázka: Proč Afrika a proč zrovna Kamerun?
Míra: No, myšlenka vznikla asi tak. Petr navštívil Afri-
ku již 6x a na poslední cestě se cosi doslechl o kme-
ni v horách Kamerunu, který žije v podmínkách 
připomínajících pravěk. A protože znal i nebezpečí 
cesty do zmíněné oblasti, mentalitu místních oby-
vatel a umí se v tomto prostředí pohybovat, vznikl 
nápad se tam podívat.

 A to jen tak „se tam podívat“?
Míra: To zase ne. Nechtěli jsme tam jen nahodile 
cestovat a fotografovat, lákal nás právě život kmene, 
který žije ještě pravěkým způsobem života dříve, než 
jej objeví davy turistů a jeho členové rychle změní 
způsob života. Protože jsme neměli vybavení ani čas 
k fotografování lvů, slonů, nosorožců a ostatních tra-
dičních objektů, zaměřili jsme se na lidi. Ti, když se 
s nimi slušně domluvíte, neutíkají, postojí a hlavně 
– nekoušou a nechtějí tě sežrat.

Jaký byl první dojem po příletu do Afriky?
Petr: Přistáli jsme v červnu na mezinárodním letišti 
ve městě Douale. Skromně oblečeni, se sklopenýma 
očima a - netečným chováním. Chováte-li se jinak, 
všichni vám chtějí v lepším případě pomáhat – sa-
mozřejmě za bakšiš. Proto Míra vypadal jak Indiana 
Jones a my ostatní přiměřeně otrhaně. Potom jsme 
se dostali klimatizovaným busem do hlavního města 
Yaoundé a místního hotelu, kde jsme měli rezervaci, 
o kterou jsme chvíli bojovali, protože asi nevěřili, že 
sem z takové dálky dorazíme a zrušili nám ji. 

Co jazyková bariéra a komunikace?
Petr: V Kamerunu žije něco přes 250 kmenů, a do-
mluva je zde možná pouze příslušným kmenovým 
nářečím, proto se využívají místní průvodci a tlumoč-
níci v jedné osobě. Nicméně zde funguje systém, na 
který jsme jako správní Češi zvyklí – domluva „ru-
kama, nohama“. Měli jsme výhodu v tom, že nás 
doprovázela místní průvodkyně Anežka, se kterou 
jsem se seznámil při dřívějších pobytech. Domluví 
se s každým a hlavně eliminuje konfl ikty, vznikající 
neznalostí místních zákonů, zásad a zvyklostí. To je 
v zemi, kde potkáváš úředníky a policisty, uznávající 
jiné zákony a zvyklosti než u nás, velice důležité.

Našli jste, co jste hledali a jak jste se dostali na 
místo určení?
Petr: Cestovali jsme napříč Kamerunem, k dopravě 
se zde využívají autobusy, místní specialita „motota-
xi“ a vlastní nohy tam, kam už nic nejede. Jízdní řády 
se tady moc nedodržují, ve frontách na lístky se po-
posedává v řadě sedadel a než jsme to pochopili, vr-
čeli na nás místní, že předbíháme. Ten „náš“ kmen 
žije v horách na západě, takže pod hory to trvalo 
17 hodin vlakem, potom 7 hodin cestou necestou 
autem (i když tomu říkali silnice, byla to místy spíš 
stezka pro kamzíky) a na závěr do hor hezky pěšky.

Tak jak to bylo s tím pravěkým kmenem?
Míra: Kmen, kam jsme měli namířeno, se jmenuje 
Koma a žije v horách Atlantika Mountains. Jméno 
hor je slovní zkomonělinou zvolání muslimského 
vůdce, který kmen pronásledoval do hor – původ-
ně „Allah Tika“, což znamená „bůh se zlobí“. Koma 
znamená „navrátilci“. Předkové kmene Koma utekli 
před muslimy přes hory na území dnešní Nigérie, 
kde však na muslimy narazili také, a tak se vrátili 
zpátky do hor a usadili se na území dnešního Ka-
merunu i Nigérie (hory jsou hraniční). Muslimové 
je do hor nepronásledovali, protože tam za nimi na 
koních, na nichž jezdili, nemohli. Koma se dělí na 
další čtyři skupiny, naši přátelé patří ke Koma-Maja. 

Afrika – obdivovaný i zatracovaný 
kontinent. Na jedné straně bohat-
ství, čarokrásná příroda a zvířata, 
která nikde jinde neuvidíte, speci-
fi cké klima i její zvláštní obyvatelé. 
Na straně druhé hladomor, mnohde 
nefungující infrastruktura, zoufalé 
hygienické podmínky podporující 
smrtonosné epidemie, výskyt AIDS 
v hrozivé míře, ozbrojené konfl ikty, 
etnické vyvražďování obyvatel, 
politická nestabilita a pro cestují-
cího Evropana poněkud netradiční 
možnosti stravování, ubytování 
a dopravy…
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Maja u nich znamená pozdrav a má několik dalších 
významů a použití. 

Co Afrika a dary?
Petr: Největší radost domorodcům udělá místní 
obyčejné “jádrové“ mýdlo, na navoněné produkty 
od Rossmanna nejsou zvyklí. Následuje sůl, korá-
le a i v této odloučené komunitě peníze, nejraději 
nigerijské, neboť jim umožní nakupovat na obou 
stranách hor. Jsou pro ně zajímavější, protože v pod-
horských městečkách Kamerunu nigerijské berou, 
na opačné straně hor ale kamerunské nikoli. Dary 
z výrobků moderní civilizace se zde příliš „nenosí“, 
vše od stavby obydlí a přípravu jídla probíhá tradič-
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ním způsobem. Veselou i smutnou zkušeností z na-
šeho pobytu je, jak vděční byli domorodci za naše 
prázdné PET láhve a viseli nám na rtech vždy, než 
jsme je dopili. Jsou to pro ně velice zajímavé nádoby. 
Smutné ale je, že jakmile civilizace a umělé hmoty 
zaplaví i tyto zatím neprobádané komunity, nebudou 
už dlabat nádoby ze dřeva ani používat tradiční tech-
nologie a my jsme se vlastně takto stali spolupacha-
teli jejich modernizace.

Když se řekne Kamerun, vzpomenu si na fotbal 
a Kameruské lvy…
Míra: Fotbal je v Kamerunu úžasně populární, do mi-
čudy to kope každý, kdo má nohy. Na rozvoj fotbalu 
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K Africe patří náboženství a šamani. Jak toto pro-
bíhá u kmene Koma-Maja?
Míra: Afrika v této části vyznává náboženství ani-
mistů, vedle kterého zároveň přetrvává i tradiční 
šamanství, jež s animistickou vírou, její podstatou 
a učením souvisí. Byli jsme svědky toho, že do vesni-
ce dorazila předem ohlášená kultivovaná „městská“ 
rodina s nemocným dítětem. Přišli sem poté, kdy lé-
čení v nemocnici nepomohlo. Šamanka dítěti uváza-
la na ruku talisman – což byl oblý kamínek zajišťující 
akupresurní léčbu a domluvila s rodinou pacienta 
podmínky placení, které probíhá až po uzdravení ne-
mocného.  Věští se také, kdo se do vesnice vrátí, což 
vyzkoušeli i na nás. Rozsypou se tyčinky podobné 
rebarboře. Šamanka je promne v rukou, a když ne-
prasknou, nebrání duchové v návratu, takže se do 
vesnice zkoumaná osoba ještě vrátí. 

A protože nám nepraskla ani jediná, určitě se ke Ko-
ma-Maja ještě někdy podíváme.

Za rozhovor poděkoval František Dočekal

zde mají kluci dobrou fi ntu. Zastaví tě, zatahají za 
rukáv a povídají: „Tenhle kluk je nejlepší fotbalista 
v naší třídě, nechceš mu koupit dres nebo kopač-
ky?“ Každý tady chce být světoznámým fotbalistou, 
podle možností sledují fotbal v televizi a mají větší 
přehled o aktuálním dění než my.

Jaké tradiční výrobní procesy jste viděli na vlastní 
oči?
Petr: Zajímavou činností je mletí mouky. To probíhá 
v různě velikých dírách v kamenech, výsledkem je 
mouka od hrubé po hladkou, používanou pro přípra-
vu různých pokrmů. Krásnou tradiční záležitostí je 
zpívání během této práce. Ženy veřejně vyzpěvují 
svoje problémy třeba s mužem, který je štve a přišel 
včera z nějakého mejdanu pozdě domů, žalují, jak je 
zlobí děti a vůbec na všechno, co je trápí. Je to tako-
vý jejich veřejný pavlačový Hyde Park a asi to dobře 
funguje. Po našem příjezdu nám také z radosti nad 
dary položili jenom rohože na střechu v primitivní 
chýši, koupat jsme se chodili do místních „lázní“, 
což byl nedaleký potok, který nám v místním podne-
bí a stavu hygienických podmínek přišel vhod. Vařili 
jsme si většinou jídla z našich zásob, ale rádi jsme 
ochutnali i ta místní. Domorodci se tradičně nechtějí 
fotografovat ani natáčet na kameru – buď se domlu-
víš a hlavně zaplatíš nebo utečou. 

CESTOVÁNÍ
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Čas plánů a bilancování

Na konci loňského roku se na tiskové konferenci, 
pořádané v prostorách studijního střediska v Mos-
tě, sešli novináři společně s vedením Vysoké školy 
fi nanční a správní. Program tiskové konference 
byl jasný: co nového uplynulý rok přinesl a jaké 
plány má kolektiv této zajímavé vysoké školy s ne-
tradičními studijními obory a přístupem ke studen-
tům i vzdělávání do roku 2011.

VŠFS v Mostě není jen tak obyčejnou školou. Její 
vedení, zastoupené na tiskové konferenci Dr. Bo-
huslavou Šenkýřovou, rektorkou školy, Ing. Jose-
fem Švecem, ředitelem studijního střediska Most, 
a Magdalenou Strakovou, manažerkou komunikace 
a PR, odpovídalo na zvídavé dotazy např. z oblasti 
akreditací a zavádění nových studijních oborů.

 
VŠFS se rozdělila na fakulty
Akademický rok 2010/2011 přinesl Vysoké škole 
fi nanční a správní zásadní organizační změnu. Poté, 
co škola akreditovala doktorská studia v oboru Fi-
nance, a stala se tak první soukromou ekonomickou 
univerzitou, přistoupila k rozdělení na fakulty. V čele 
Fakulty ekonomických studií stanul děkan Ing. Karel 
Havlíček, Ph.D., MBA, jeho zástupcem se stal doc. 
Radim Valenčík, CSc. Fakultu sociálních studií vede 
doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., proděkanem se stal 
Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

VŠFS akreditovala nový studijní program Právní 
specializace
V rámci rozvoje koncepce VŠFS byl v letošním aka-
demickém roce akreditován nový studijní obor Právo 
ve veřejné správě v rámci zcela nového programu 
Právní specializace. Program je konstruován jako 
obor primárně právní, poskytující široký okruh infor-
mací z oblasti práva veřejného a v racionální míře 
i soukromého. Zároveň ale má jít o obor aplikova-
ného využití práva, postavený jako ucelené tříleté 
bakalářské studium, jehož absolventi nebudou 
v žádném případě moci vykonávat právně regulo-
vaná, speciální právnická povolání (advokát, notář, 

soudce atd.) Z tohoto důvodu je studium obohaceno 
o předměty neprávní (Mikroekonomie a Makroeko-
nomie, Management, Politologie, Základy regiona-
listiky), jejichž smyslem je příprava absolventů na 
praxi, v níž budou působit nikoli jako profesionální 
právníci, ale jako lidé právně vzdělaní a právně kul-
tivující oblast veřejné správy.   

V letošním akademickém roce VŠFS také otevřela 
navazující magisterské studium v anglickém jazyce 
Business Management and Corporate Finance. Jed-
ná se o první magisterský obor realizovaný v anglic-
kém jazyce.

Počty studentů ve studijním středisku v Mostě
V akademickém roce 2010/11 studuje ve středis-
ku Most celkem 970 studentů – jedná se o mírný 
nárůst v porovnání s rokem minulým. Do prvního 
ročníku studia VŠFS v letošním roce přijala celkem 
366 studentů do kombinované i prezenční formy 
studia. Otevřen byl Bc. a Mgr. stupeň u všech tří obo-
rů, které škola nabízela – Řízení podniku podnikové 
fi nance, Marketingová komunikace, Veřejná sprá-
va. Vyrovnané zůstalo zastoupení prezenční (48%) 
a kombinované (52%) formy studia.

Projekty realizované na studijním středisku v Mostě
V současné době se ve středisku v Mostě realizuje 
celkem 6 projektů podpořených fi nancemi z EU. Jed-
ná se především o projekty vzdělávací z operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (4 
projekty). Tyto projekty jsou určeny pro různé cílové 
skupiny – od studentů středních škol, vysokoškol-
ských pedagogů až po osoby zapojené do vědy a vý-
zkumu.  Další dva projekty jsou zaměřené spíše na 
předávání informací – projekt Europe Direct (řízený 
zastoupením Evropské komise) a projekt Regionální 
kontaktní organizace (program EUPRO). Speciálním 
vzdělávacím opatřením je potom Univerzita 3. věku, 
určená pro vzdělávání seniorů. V současné době 
končí již desátý semestr a připravuje se semestr je-
denáctý. Zájem o tuto akci podpořenou především 
městy Most, Litvínov a společností United Energy a. 
s. je ze strany posluchačů veliký, v současné době 
navštěvuje univerzitu více jak 120 seniorů v devíti 
kurzech. 

Investice do areálu školy
I v roce 2010 VŠFS pokračovala v aktivitách vedou-
cích ke zkvalitnění podmínek pro výuku a moderni-
zaci areálu. V letních měsících byla provedena vý-
měna cca jedné třetiny všech podlahových krytin ve 
výukovém pavilonu (za cca 740 000 Kč), zrekonstru-
ována sociální zařízení knihovny (za cca 540 000 
Kč) a provedena kompletní výměna všech schodiš-
ťových madel (za cca 90 000 Kč). Vše bylo společně 
s dalšími běžnými opravami hrazeno z prostředků 
školy. Pro začátek letošního roku jsou přislíbeny dal-
ší investice ze strany majitele objektu – statutárního 
města Mostu. Poskytne cca 400 000 Kč na generál-
ní opravu střech krytých chodníků a na opravu sprch 
tělocvičny.

Text: Vysoká škola fi nanční a správníFo
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Dům horalů na Lesné

  „Dům stojí jen kousek od místa, kde býval původ-
ně. Přízemí je zařízené jako v době jeho vzniku. V pa-
tře je výstavní síň pro různé expozice, téma těchto 
výstav bude výhradně souviset s Krušnými horami. 
Nyní zde probíhá výstava Krušné hory v proměnách 
času“, uvedl Antonín Herzán z Horského klubu Les-
ná, který za vznikem miniskanzenu stojí.

Jde o stavení takzvaného chlévového typu. Někdejší 
horalové v něm bydleli společně s domácími zvířaty 
a využívali jejich teplo, aby ušetřili na vytápění. Záro-
veň neměli problém s dennodenním odklízením sně-
hu, aby mohli hospodářská zvířata v zimě obstarat. 
Pro horskou oblast bylo stavení tohoto typu hlavně 
při dlouhé zimě lépe obhospodařovatelné.

,,V expozici se snažíme ukázat i další prvky. Interiér 
domu je zařízen dobovým nábytkem a předměty ty-
pickými pro tuto dobu. K vidění je mimo jiné třeba 
tkalcovský stav nebo kolovrátek. Uvnitř domu jsou 

i etážová kachlová kamna, v nichž se dá péct chléb 
či cukroví. Návštěvníci tak během exkurze mohou 
zhlédnout a vyzkoušet si některá ze zapomenutých 
řemesel, jako je zpracování ovčí vlny předením, drát-
kování, tkaní, výroba svíček z plátů včelího vosku, 
pletení košíků, pečení a zdobení krušnohorských 
perníčků, chleba a výroba sýra v podání rodiny 
Kloučků z Centra pro ekologickou výchovu Klíny. Pro 
každé roční období připravuje Horský klub Lesná 
nějakou typickou ukázku ze života zdejších horalů 
na konci devatenáctého století. Předpokládaná ote-
vírací doba se odhaduje od začátku velikonočních 
svátků do měsíce listopad.“

Spolu s replikou původního zdejšího stavení z roku 
1873 vyrostla také místní replika historické zvonice 
mající funkční zvon s odbíjením hodin. Projektová 
i stavební dokumentace vycházela z původních do-
kumentačních zdrojů, které poskytlo Oblastní muze-
um v Mostě. 

V severní části Krušných hor, nedaleko měst Chomutov a Most, v obci Lesná, vzdálené jen několik ki-
lometrů od hranic se SRN, byl nově vybudován model objektu ,,Krušnohorský lidový dům“ sloužící jako 
stálá muzejní expozice o minulém životě horalů a jejich krušnohorských tradic. Původní objekt stával 
na Lesné zhruba před sto lety. 
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Zvon je odlitý přímo pro zvonici
Nedaleko muzea se nachází již zmiňovaná historic-
ká zvonice. Její součástí je i originální zvon odlitý 
přímo pro ni a nesoucí motto: „Hlas můj, jak hlas ži-
vota nechte znít, Krušným horám k oživení, dobrým 
lidem pro pozdvižení“. Každou hodinu zvon odbíjí, 
může tak pomoci lidem při mlze či vánici jako ori-
entační bod.

Nyní se pracuje na obnově historických zeměděl-
ských strojů, které budou jeho součástí, uvažuje se 
i o výstavbě repliky hrázděného domu.

Informace: www.horskyhotellesna.cz
Zdroj: usti.idnes.cz



rozvíjený společností B. Braun Medical s.r.o.

Díky společnosti B. Braun Medical a partnerské spolupráci s nejvýznamnějšími výrobci zdravotnických potřeb
jsou v řetězci Zelená hvězda nabízeny pouze nejkvalitnější produkty kompletního sortimentu zdravotnických potřeb.

největší katalog zdravotnických prostředků v ČR
snadné vyhledávání
veškeré informace o nabízených zdravotnických prostředcích na jednom místě
kvalitní sortiment zdravotnických potřeb
plný sortiment
kvalitní služby jsou zárukou vaší spokojenosti
služby E-shopu – zavážky až do domu, včetně zboží předepsaného na poukaz



www.dotace-fondy.eu

Dotace z EU, 
profesionálně,
úspěšně,
právě teď.
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