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POHLEDY 2012
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
držíte ve svých rukou další, a tak trochu
jiné vydání časopisu AMB. Ve snaze dodržet daný slib z loňského posledního
vydání, nesměle a s pokorou, přinášíme
změnu v názvu i formátu. Z vašich nejen
e-mailových reakcí plných námětů, kritiky
i laskavého ocenění se snažíme ﬂexibilně
hledat a psát o tématech, která mohou být
nadčasová, ale i aktuální, společensky akceptovatelná, ale také kontroverzní.
Stávající název časopisu jsme rozšířili
o Pohledy. Věrní předplatitelé a odběratelé už vědí, že prakticky všechna předchozí
čísla byla v podstatě pohledy. Pohledy na

dění, minulost, přítomnost i budoucnost,
na přírodu, průmysl, lidi a životní styl. Dívali
jsme se s vámi na starosti i radosti, na nás
samotné, na vás. Na události a situace,
které nás obklopují.
Protože jsme nízkonákladovým časopisem,
pečlivě vybíráme témata – často a úmyslně
mimo hlavní proud a mimo hlavní komerční vlnu. Všímáme si pozitivních událostí
ve městech a obcích, krajích, ve ﬁrmách
a společnostech a také u jednotlivců, regionálních i nadregionálních osobností,
přičemž nechybí ani popularizace neziskového sektoru. No a většinou o tom všem
rádi píšeme.

Letošní AMB Pohledy chceme vylepšit precizní fotograﬁí a propracovanějšími články, které si nekladou za cíl pouze předávat
informace, ale také vyjádřit názor na věc,
úvahu, dojem, pocit. Samozřejmostí zůstává, že absolutní svobodu a autenticitu
ponecháváme zcela na našich čtenářích
a na jejich střízlivém, dobrém a nezávislém
úsudku.
Díky za přízeň, s velkým nádechem do roku
2012 přejeme vše dobré!
Lubomír Šlapka,
ředitel vydavatelství AMB
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CHRÁM
CHMELE
A PIVA
MĚSTO ŽATEC, LEŽÍCÍ V SEVERNÍCH ČECHÁCH NA
ŘECE OHŘI, MÁ TISÍCILETOU HISTORII, V NÍŽ DŮLEŽITOU ROLI HRAJE PRVOTŘÍDNÍ CHMEL, KTERÝ SE
NA ŽATECKU PĚSTUJE. VÍCE NEŽ 700 LET PĚSTOVÁNÍ
VYNIKAJÍCÍHO AROMATICKÉHO CHMELE A VÝROBA
PIVA VEDLY I KE VZNIKU ZÁBAVNÉHO A POUČNÉHO
KOMPLEXU S NÁZVEM CHRÁM CHMELE A PIVA.
TEXT: JAROSLAV ČÁSA, ŘEDITEL CHCHP
FOTO: TOMÁŠ TRÉGL

Praktické informace:
Chrám chmele a piva CZ,
příspěvková organizace
nám. Prokopa Velkého 1951
438 24 Žatec
tel.: 415 210 382
recepce: 415 211 610
e-mail: info@chchp.cz

Turistické informační centrum
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
tel./fax: 415 736 156
mobil: 725 013 885
www.mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz

Turistický areál Chrám chmele a piva v Žatci
ukončil v říjnu 2011 svou první hlavní turistickou sezónu. Byli jsme spokojeni s celkovou
návštěvností, neboť v tomto prvním roce naší
turistickou sekcí prošlo na 11 600 platících turistů, kteří přijeli nejen z našeho kraje, ale také
z dalekých destinací. Areál si oblíbily zejména
rodiny s dětmi, které zde najdou zábavu na
celý den. Velice atraktivní je pak zvláště dětská Jižní zahrada s hernou a jízdárnou, která
byla v letních dnech takřka neustále zaplněná.
Zájezdy seniorů zase mířily nejvíce do prostor
Chmelařského muzea. V našem minipivovaru
se vytočilo na 80 000 piv, což svědčí o chuti
a kvalitě zdejšího výborného piva, vařeného
podle místních zvyklostí. Toto pivo a pokrmy
kuchyně pivovarského restaurantu U Orloje ochutnal v říjnu také prezident České re-

publiky Václav Klaus se svým doprovodem
při návštěvě Žatce. Zaměstnanci si vysloužili
pochvalné uznání chuti originálního piva i připravených jídel. Obdiv nejvyššího představitele státu sklidil také unikátní Chmelový orloj.
Chrám chmele a piva sdružuje pod sebou
mnohé, co ocení především fanda do piva
a chmele. Návštěva je velmi atraktivní především proto, že dostáváte jednak poučení o tradicích pěstování chmele v regionu /Chmelařské muzeum/, jednak zažijete 3D produkci
v jediném 3D výtahu na světě a s brýlemi na
očích se proletíte balonem nad městem, v reálu rozhledny se porozhlédnete po okolí,
abyste zase spěchali dolů s muzikálem Starci
na chmelu /Chmelový maják/. Labyrintem se
propletete do erbovní síně a skončíte, kde jinde, v hospodě u našeho skvělého chmelové-

ho ležáku. Degustace jedné sorty je součástí
ceny. Areál byl vybudován za pomoci evropských dotací a je to skvělá idea, jak podpořit
český chmel. Podtitul zelené zlato není vůbec
náhodný a stojí za to o jeho pěstování něco
vědět. Kdo zná obrovská americká návštěvní
centra u maličké rozhledny do údolí, bude
srovnávat: tady skutečně je co ukazovat a je
na co se těšit. Zvláště překvapeni mohou být
ti, kteří už prošli všechny moravské sklípky:
tady nabízíme kolem chmele a piva stejně
pestrý zážitek v balíčku s prohlídkou, gastronomickým požitkem z jídel připravených na
pivu až po degustaci místních piv a nocleh
v místním hotelu. Ideální pro firmy i pro oslavy
s dědečky: dobré pivo z chmelové domoviny,
ideální stav!

Těšíme se také na vás!
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DOBRÁ KÁVA
Z KAMERUNU
DEVĚTADVACETILETÁ AGNES LAURE PENIŠKA AMOUGOU MENGUE UPOUTÁ BEZESPORU POZORNOST ČLOVĚKA HNED NA
PRVNÍ POHLED. SYMPATICKÁ AFRIČANKA
JE OD VĚTŠINY Z NÁS ODLIŠNÁ NEJEN
BARVOU PLETI A MÍRNĚ NEDOKONALOU
ČEŠTINOU, V NÍŽ SE ALE ZVLÁDÁ VELMI
RYCHLE ZDOKONALIT. NEPŘEHLÉDNUTELNOU OSOBNOSTÍ MĚSTA MOSTU SE STALA
V PŘEDEŠLÝCH MĚSÍCÍCH ZEJMÉNA PRO
SVŮJ NÁPAD KAVÁRNY, DO NÍŽ NAKUPUJE
KVALITNÍ KÁVU ZE SVĚTOVÝCH PLANTÁŽÍ,
ALE KAM TAKÉ ZVE NÁVŠTĚVNÍKY I NA HUDEBNÍ ČTVRTKY NEBO VÝSTAVY MÍSTNÍCH
UMĚLCŮ POČÍNAJE DĚTMI A KONČE PROFESIONÁLNÍMI MALÍŘI.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: PETR PENIŠKA

DOMOV V NOVÉM SVĚTADÍLU
Agnes pochází z města Yaoundé v Kamerunu – ze země, kde se mluví
zejména francouzsky a kde mají jednoho prezidenta už třicet let. Přestože je to i prstem po mapě kout Země, bezesporu hodně vzdálený od
severočeského Mostu, docela dobře se již přistěhovalkyně z odlišného kontinentu domluví i česky. „Jsem tu asi tak rok a pět měsíců. Mám
za sebou kurz češtiny pro cizince, trval asi tři a půl měsíce. Mám ještě
co zdokonalovat, třeba vaše hláska Ř mi stále moc nejde. Stále se také
adaptuji hlavně na počasí, hodně času prospím, musím přiznat,“ říká
ke svému českému „zabydlování“. Aby se příslušník černošské rasy
usadil – navíc spokojeně - ve městě, kde se celkem hojně řeší problémy nesnášenlivosti etnik, není až tak obvyklé. Agnes ale tvrdí, že s nějakými reakcemi okolí, které by se daly označit za rasistické, se osobně
příliš nesetkává. „Je to celkem dobré. Jen se mi stalo, že na mě nějaká
skupinka pokřikovala pár slov, ale jinak jsem nezaznamenala nic, co
by mě nějak viditelně pohoršilo nebo bych měla důvod mít opravdu
strach.“ Dokonce ani ve výčtu těžkostí, které by člověk při přechodu
ze zcela jiného světadílu a při osvojování české kultury života očekával, vůbec nehýří pejorativy. Možná je to náturou, možná obrovským
odhodláním, ale začlenit se do zdejšího rytmu zřejmě Agnes celkem
jde, tedy až na povětrnostní klima ... „Musím říci, že mě nějaké těžkosti

ani moc nenapadají, až na to počasí. Ale je pravda, že například kvůli jen částečné znalosti češtiny nemůžu zatím chodit do divadla tak,
abych vše pochopila a užila si divadelní zážitek. Ale na koncerty ano,
už jsem byla i párkrát v kině.“ Velký rozdíl oproti ostatním Mostečanům má samozřejmě se svým vzhledem – například její vlasy jistě potřebují zcela jinou péči a kadeřnici s individuálním přístupem. „Moje
kadeřnice, když mi měla poprvé sáhnout na vlasy, říkala - bojim bojim.
Bála se toho. V Africe jsou běžné naplétací příčesky, což je pro naše
kadeřníky velká neznámá. Než jsem v Čechách našla kadeřnici, která
si troufla na mé vlasy, oslovila jsem v Praze černošku, která mi v tomto
směru pomohla. Teď již chodím ke kadeřnici zde v Mostě,“ prozrazuje
něco málo ze svých ryze ženských zvyklostí.

KÁVOVÁ ZRNKA INSPIRACÍ K SEBEREALIZACI
Při rozhovoru sedíme ve velmi příjemném prostředí, v její vlastní kavárně s prozaickým názvem Dost dobrá kavárna. Na to, že pobývá
v Čechách relativně krátce, docela rychle rozjela byznys ve zcela novém oboru. Proč zrovna káva? V Mostě totiž nenašla ani po pečlivém
hledání místo, kde by si mohla pochutnat na dobré čerstvě pražené
kávě s palačinkou se zmrzlinou. Díky tomu se rozhodla převzít skomírající kavárnu naproti marketu OBI a udělat z ní ráj kávy z celého
světa. „Kávy sháním z vybraných světových plantáží a od poloviny

AGNES LAURE MLUVÍ KROMĚ SVÉHO
MATEŘSKÉHO JAZYKA TAKÉ FRANCOUZSKY, ANGLICKY A ČESKY.
LETOS OSLAVÍ TŘICÁTÉ NAROZENINY.
V AFRICE MÁ ZBYTEK RODINY, KTERÁ
ČÍTÁ SEDM SOUROZENCŮ, O NĚŽ
SE VE VELKÉ MÍŘE STARALA. SE SVÝM
ČESKÝM MANŽELEM SE SEZNÁMILA
DÍKY SPOLUPRÁCI NA KAPITOLE
O AFRICKÝCH NÁRODECH V KNIZE
O MULTIKULTURNÍ VÝCHOVĚ, KTERÁ
VZNIKALA V RÁMCI SEVEROČESKÉHO
PROJEKTU.

listopadu si mohou návštěvníci nechat připravit nápoj z několika vybraných, svou kvalitou proslulých kávových plantáží, například brazilských, peruánských, mexických, etiopských, tanzánských, keňských či
kamerunských,“ zmiňuje. Zájemci mohou kromě toho ochutnat exkluzívní světové kávy, jako je například Jamaika Blue Mountain, která je
označována za nejlepší kávu světa - pije ji i anglická královská rodina.
Dále je v nabídce rovněž Mt. Everest, což je jedna z nejvzácnějších
světových káv, jíž se prý vypěstuje pouze kolem 150 tun ročně. V Mostě nechybí ani káva pěstovaná v přírodní rezervaci Galapágy.
Doušek kávy mohou hosté spojit i s kulturním požitkem, každý čtvrtek
totiž kavárnu rozezní hudební tóny a sklepní prostory zdobí již několikátá výstava, nyní mosteckého malíře Waltera Laufa, která vystřídala
expozici mosteckých dětí ze zdejší umělecké školy.
Kávu si již tedy Agnes do české kotliny zařídila po svém. – I chuťové buňky Kameruňanky jsou jistojistě zvyklé na zcela jinou stravu než
český jazýček. Místní kuchyně však Agnes nedělá problémy, některé
pokrmy doslova vyhledává a zvládne je i sama „ukuchtit“. V její česko-africké verzi si na tradičním menu pošmákne i její český manžel.
„Česká kuchyně mi celkem chutná, opravdu hodně mám ráda guláš,
knedlík. Vybírám si spíše hovězí maso. Také jsem si oblíbila plněné
papriky, ze sladkého pak tvarohový koláč, a když koupím vánočku,

půlku sním hned po cestě domů! Také krůtí řízek s kaší patří mezi moje
oblíbené pokrmy,“ prozrazuje.
Jako kuchařka se doma u plotny s odvahou pustí například do zmíněného guláše, plněných paprik nebo kuřete na smetaně. I do těchto
českých jídel ale tak trochu přimíchá špetku svého afrického koloritu,
zejména jak jde o koření. „Nesmím zapomenout na grilované ryby, to
je moje parketa!“ dodává a zmiňuje, že výborně si nedávno pochutnala například na mořském vlkovi. „Před časem mi říká, představ si, přivezou dikobraza – to bude pochoutka! Takže je to tak – ta její česká jídla
jsou vždycky tak trochu poafricku…“ potvrzuje její slova manžel Petr.
Než přišla Agnes na nápad s vlastní kavárnou, tak zde v Čechách ještě
měla částečný úvazek u pražské společnosti, kde se podílela na jednom z projektů. Už se to prý ale se stále zvyšujícím se šrumem v kavárně nedá stíhat. Její profesní život tak zřejmě zcela naplní Most. Zda tu
dáma z Kamerunu vydrží celý život, toť otázka, na kterou nemá jasnou
odpověď. Jinam ale v tuto chvíli zatím nijak nespěchá, naopak zřejmě
se chce usadit, jak vypovídá její závěrečné přemýšlení o tom, že by už
ráda vlastního potomka.
Hodně štěstí a spoustu energie v české kotlině včetně stále silného
podnikatelského ducha jí přeje i redakce AMB.
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ODCHOD ČLOVĚKA,
PLNÉHO VNITŘNÍHO NEKLIDU
NEJVĚTŠÍ UDÁLOST UPLYNULÉHO ROKU V ČR SE STALA AŽ SKORO
V SAMÉM ZÁVĚRU. ODCHOD PREZIDENTA, SPISOVATELE, DISIDENTA
A DRAMATIKA VÁCLAVA HAVLA (1936-2011) BYL POKLIDNÝ. ZEMŘEL
V NEDĚLI RÁNO 18. 12. 2011, V BLÍZKOSTI SVÉ ŽENY DAGMAR. SESTRY
BOROMEJKY, KTERÉ SE O NĚHO STARALY NA JEHO CHALUPĚ NA HRÁDEČKU NA TURNOVSKU, SE ZA JEHO DUŠI TIŠE POMODLILY. ČESKÁ
REPUBLIKA SE ROZDĚLILA NA DVĚ ČÁSTI. NUTNO ŘÍCT, ŽE TA MENŠÍ
HAVLA KRITIZOVALA A KRITIZUJE AŽ ZA HROB. TA VĚTŠÍ, S ROZUMEM,
NADHLEDEM I CITEM ANALYZUJE JEHO PŮSOBENÍ I VÝZNAM PRO NAŠI
ZEMI.
ZDROJ TABULKY: ČTK
TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
FOTO: DAVID REMNICK

Paradox 1: Létat se bál – teď po něm chtějí
pojmenovat letiště
Ihned po jeho smrti se doslova roztrhl pytel s nápady, co vše po Václavu Havlovi pojmenovat. S iniciativou pojmenovat po exprezidentovi
letiště přichází producent a režisér Febia Fero Fenič. Města zvažují přejmenování náměstí, škol, knihoven, universit. Ministr financí Kalousek
odhadl náklady na přejmenování letiště v Ruzyni na letiště Václava
Havla na 15 milionů korun.

Paradox

2: Nad rakví řečnili i lidé, se kterými
by se zesnulý jen nerad za svého života potkal

Vyhlášení státního pohřbu a zejména pak jeho následná organizace
neměly větších nedostatků. Kancelář Pražského hradu zvládla náročnou akci bravurně. S rozpaky i pochybnostmi se zraky lidí upíraly na
Václava Klause, jehož každé slovo u ostatků zesnulého Václava Havla
bylo podrobně rozebíráno. Klausovi nelze upřít, že se povznesl nad
letitými názorovými i politickými rozdíly a své role se zhostil v mezích
možností nejlépe, jak mohl.

Paradox 3: Za jeho života jej neposlouchali, po
jeho smrti ho citují
Česká média ani zdaleka nevěnovala Havlovým myšlenkám tolik prostoru, jaký by si zasloužil, snad jen s výjimkou Lidových novin. Že
je to škoda, kterou nelze napravit, vidíme nyní všichni sami. Havel se
mýlil, ale lidi mu rozuměli. Obdobná pozdní rezonance zaznívá i z řad
občanské společnosti a široké veřejnosti. Jakoby si oni neslyšící a nevi-

dící začali uvědomovat, co a proč Havel říkal a především pak pociťují
lítost nad tím, co už nikdy neřekne.

Paradox 4: Antikomunista, ale bez krve
Část ultrapravicové scény, stejně tak i část poválečného odboje nemůže Václavu Havlovi zapomenout, že se razantněji nevypořádal s bývalými vedoucími členy KSČ. Nepochopili a nepochopí, že celá „sametová revoluce“ byla o dohodách – díky nimž bylo převzetí moci bez
jediné oběti. Faktem je, že následné ekonomické škody jsou patrné
prakticky na každém kroku. Národ však nechtěl v oněch listopadových dnech vidět krev, chtěl změnu – pokud možno bez násilí a ta se
Havlovi povedla, jak v ČR (OF), tak v SR (VPN).

Paradox 5: Humanitární bombardování
Levicová část naší politické scény vyčítá Václavu Havlovi jeho výrok
o bombardování tehdejší Jugoslávie. Prezident v těch nelehkých a napjatých časech vážného evropského konfliktu chtěl říci v jakési zkratce, že lepší málo obětí, než vyhlazení celých národů. Kontext se vytratil
a zůstal pouze odér, ne zrovna šťastně vyřčené věty.
Václav Havel se stal symbolem novodobého českého státu. Zasloužil
se o něj jak svým vytrvalým bojem proti totalitě, tak jako vůdčí osobnost naší „sametové revoluce“ a jako první prezident naší svobodné
země. Jeho osobnost, jméno a dílo podstatně napomohly tomu, aby
se Česká republika rychle začlenila do společenství svobodných a demokratických zemí. Václav Havel se zasloužil o demokracii v ČR.

Důležité momenty v životě Václava Havla
5. října 1936 – Narodil se v rodině pražského stavebního inženýra a podnikatele Václava Miloše Havla. | 1955 – Poprvé publikoval v časopise Květen. | 1959 – Kulisák v Divadle ABC. V roce 1960 přešel do Divadla Na zábradlí - dramaturg, asistent režie a kmenový autor. |
3. prosince 1963 – Divadlo Na zábradlí uvedlo jeho Zahradní slavnost. | 9. července 1964 – Na žižkovské radnici si vzal Olgu Šplíchalovou.
| 1964 – Vydal první knihu, studii o Josefu Čapkovi. | Červenec 1967 – Kritický projev na sjezdu svazu spisovatelů. Vyškrtnut z kandidátky
do ústředního výboru svazu. | 1968 – První mezinárodní literární cena v Rakousku. | 21. až 27. srpna 1968 – Autor komentářů ve vysílání
libereckého studia Československého rozhlasu; četl Jan Tříska. | Podzim 1968 až červen 1969 – Šéf redakční rady časopisu Tvář. | 1969
– Zákaz umělecké činnosti, poté pracoval v dělnických profesích, mimo jiné v trutnovském pivovaru (1974). | 8. dubna 1975 – V dopise prezidentovi Gustávu Husákovi podrobil režim ostré kritice. | 1. ledna 1977 – Prvním mluvčím Charty 77. Byl jím ještě dvakrát: na přelomu let
1978 a 1979 a od září do listopadu 1989. | 18. října 1977 – Odsouzen na 14 měsíců s tříletou podmínkou pro pokus trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině. | 23. října 1979 – V procesu se členy VONS (Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných) odsouzen na 4,5 roku
nepodmíněně. | 23. ledna 1983 – Těžký zápal plic ve věznici, po intervenci ze zahraničí 7. února propuštěn. Z nemocnice odešel v březnu.
| 3. září 1988 – Na folkovém festivalu v Lipnici nad Sázavou poprvé po 19 letech vystoupil na veřejnosti. | 9. prosince 1988 – Účast na „snídani s disidenty“ s francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem v Praze. | 10. prosince 1988 – Projev na první povolené manifestaci
k Mezinárodnímu dni lidských práv na Škroupově náměstí v Praze. | leden 1989 – Během takzvaného Palachova týdne vzat do vazby. | 21.
února 1989 – Odsouzen k devíti měsícům nepodmíněně pro podněcování a ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele. Po protestech
ve světě i ČSSR propuštěn 17. května 1989. | Listopad až prosinec 1989 – Spoluzakladatel Občanského fóra. | 29. prosince 1989 – Zvolen
československým prezidentem; znovu zvolen 5. července 1990. | 19. až 22. července 1990 – První návštěva USA ve funkci prezidenta. |
3. července 1992 – Při volbě hlavy státu nezískal dostatek hlasů, 20. července abdikoval. | 26. ledna 1993 – Zvolen prezidentem České republiky, úřad převzal 2. února. Znovu zvolen byl 20. ledna 1998. | 27. ledna 1996 – Po dlouhé nemoci zemřela Olga Havlová. | 2. prosince
1996 – Havlovi odstraněn zhoubný nádor na plicích. Lékaři mu odebrali část pravé plíce. | 4. ledna 1997 – Oženil se s herečkou Dagmar
Veškrnovou. | 9. prosince 1997 – Před senátory a poslanci v Rudolfinu ostře kritizoval vývoj v ČR v uplynulých letech. | 14. dubna 1998 –
V rakouském Innsbrucku mu operovali perforaci tlustého střeva. | 2. února 2003 – Ukončil druhé pětileté období ve funkci prezidenta České
republiky. | 22. května 2008 – Premiéra jeho nové divadelní hry Odcházení. | 22. března 2011 – Premiéra filmu Odcházení v jeho režii,
který natáčel v roce 2010.
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ČESKO JEDE
PROJEKT „ČESKO JEDE“ SE ZAMĚŘUJE NA KOMPLEXNÍ
PODPORU CYKLOTURISTIKY A DALŠÍCH SPORTŮ V ČESKÉ
REPUBLICE. CÍLEM JE ZEJMÉNA POSKYTNOUT PŘEHLEDNÉ
A KVALITNÍ INFORMACE ČESKÝM A ZAHRANIČNÍM CYKLISTŮM O MOŽNOSTECH VE VŠECH REGIONECH ČESKÉ
REPUBLIKY.
TEXT: BC. ELLEN HERZOGOVÁ, ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CESTOVNÍHO RUCHU ÚSTECKÉHO KRAJE
FOTO: ARCHIV AMB

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. v rámci národní cyklostrategie připravuje projekt
www.ceskojede.cz, který implementuje ověřené metody a značení Nadace SchweizMobil www.schweizmobil.ch, což je švýcarský
celonárodní, velmi dobře propracovaný systém tras pro pěší, cyklistiku, horská kola a in-line bruslení.

V říjnu 2011 se poprvé pět krajů prezentovalo na cyklistickém veletrhu Bike Brno ve společném stánku pod značkou „Česko jede“.
Úspěch akce byl dán provázaností nabídky
a možností cíleného marketingu. Vzhledem
k velkému zájmu veřejnosti se další prezentace projektu uskuteční na veletrhu FOR BIKES
v březnu 2012.

„Spolupráce na projektu ‚Česko jede‘ je pro
Ústecký kraj v souladu s ambicí nabízet na
jednom místě top cykloturistickou nabídku
kraje. Plánujeme propojení webových portálů www.branadocech.cz a www.ceskojede.cz,
přičemž by byla využita orientace na společné typy cílových skupin, pro něž jsou připraveny cyklomarketingové produkty,“ sdělil ke
spolupráci na projektu radní pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka a pokračuje: „Projektu jsme vyslovili podporu i hejtmanským dopisem senátnímu výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jemuž byl projekt představen na podzim
roku 2011. V dopise vyjadřujeme naši vůli ke
spolupráci.“

„V první fázi připravíme pro projekt, respektive pro jeho webové stránky, nabídky čtyř páteřních cyklotras Ústeckého kraje, tj. Labské
stezky, Cyklostezek Ohře a Ploučnice a Krušnohorské magistrály,“ dodal Vonka.
Půjde o představení cyklotras jako tipů pro
dálkové cyklisty či pro návštěvníky regionu,
a to třeba i s malými dětmi. V nabídce cyklotras se zájemce dozví o jejich délce, průběhu, povrchu, náročnosti. Stranou nezůstane
ani informace o zajímavostech, informačních
centrech a lákat k návštěvě budou propagační fotografie z konkrétní cyklotrasy.
První přehledy cyklotras pro www.ceskojede.cz
byly zpracovány v lednu 2012.
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Stop prach pokračuje
30. LISTOPADU A 1. PROSINCE 2011 PROBĚHLY V DUCHCOVĚ
A BRAŇANECH ZÁBAVNÉ I POUČNÉ UKÁZKY URČENÉ PRO DĚTI
ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL A RODIČE S NÁZVEM JAK
SPRÁVNĚ (NE)TOPIT.
TEXT: JAROSLAVA ŠŤOVÍČKOVÁ
FOTO: JIŘÍ HORÁK

Akce byla uspořádána v rámci společné
aktivity obcí a měst pod horou Bořeň a Severočeských dolů STOP PRACH, která je
zaměřená na problematiku stavu ovzduší,
mimo jiné i z lokálního vytápění. Jednalo
se o pilotní akci, na které spolupracovali
zástupci obce Braňany, města Duchcova, ředitelé ZŠ, společnost Ascend, odbor
strategie Severočeských dolů. V rámci projektu STOP PRACH budeme v této aktivitě
v roce 2012 pokračovat i v dalších městech
a obcích.
V Braňanech a Duchcově byly navštíveny
základní školy, kde v dopoledních hodinách proběhla s žáky neformální beseda
v rámci učebních osnov o vytápění domů,
energiích apod. Pracovníci Výzkumného
energetického centra z Ostravy připravili na
odpoledne pro děti a jejich rodiče zábavné
i poučné ukázky týkající se správného topení v rodinných domech (viz fotograﬁe).
Nejdříve probíhala příprava zapojení krbových kamen a měřicí techniky, následovalo
spalování kvalitního dřeva a odpadu. Děti
se zábavnou formou seznámily s úskalími
správného topení, samy si mohly vyzkoušet
měření škodlivých látek jdoucích z komína,
měření teploty plamene pomocí termočlánku a měření teplot pomocí termokamery.
Aktuální hodnoty emisních látek byly zobrazeny na monitoru. Děti viděly, jaký je rozdíl
v množství vypouštěných škodlivých látek
z komína při spalování kvalitního suchého
dřeva v porovnání se spalováním odpadů.
Velkým lákadlem pro děti bylo rozdělávání
ohně pomocí křesadla. Jako součást ukázek byl připraven znalostní kvíz s vyhodnocením a odměnami pro děti a dospělé. Dále
byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti,
která bude vyhodnocena 20. ledna 2012.
Obrázky mohli účastníci odevzdat na úřadech v Braňanech a Duchcově v průběhu
měsíce ledna 2012.
(PI)
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STARO NOVÁ HALA
PO 15MĚSÍČNÍ REKONSTRUKCI SE DO MOSTECKÉ SPORTOVNÍ HALY OPĚT VRÁTILI SPORTOVCI.
NEJVĚTŠÍ MÍSTNÍ SPORTOVNÍ STÁNEK PROŠEL
ROZSÁHLOU A NÁKLADNOU REKONSTRUKCÍ ZA
ZHRUBA ČTVRT MILIARDY KORUN.
TEXT A FOTO: ALENA SEDLÁČKOVÁ, MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU

Víte, že v hale...
...
...
...
...
...
...
...

je položeno 1 400 m2 dlažby
je 1 400 m2 obkladů
leží 300 m2 koberců
leží 2 560 m2 lina
je 200 dveří
53 toalet
je 530 m2 skleněných tabulí

Sporty provozované v hale:
• šerm
• volejbal
• házená národní
i mezinárodní
• box, kickbox
• basketbal
• stolní tenis
• badminton
• fotbal

•
•
•
•
•
•
•
•

ﬂorbal
futsal
gymnastika
karate
střelba
šachy
šipky
tenis

V původní mostecké sportovní hale nezůstal
prakticky kámen na kameni. Rekonstrukcí
prošla velká i malá sportovní hala, jejich obvodové pláště, střechy, vyměněny byly všechny prosklené obvodové stěny, inženýrské sítě,
nové je veškeré zázemí pro sportovce, diváky
i zaměstnance.Díky moderní technologii, která je oproti původní výrazně menší, vznikly
i nové prostory využitelné pro další sportovce.
Stavbu zkomplikovala havárie střechy nad
malou halou a odpady pod celým objektem
sportovní haly. Naštěstí se projevily už na začátku prací, takže nijak výrazně neovlivnily
časový harmonogram rekonstrukce.
Bylo třeba také ochránit umělecká díla. Unikátní bylo například ošetření a ochrana osvětlovacích těles ve vstupní části velké haly, které
vyvolaly mediální zájem. „Lustry“, které vytvořili čeští skláři z Kamenického Šenova, bylo
třeba snést od stropu a skrýt je do speciálního

sarkofágu kvůli ochraně před možným poškozením. Vzhledem k jejich charakteru a velikosti je nebylo možné odvézt ze staveniště.
Dnes jsou repasované a na svém původním
místě, protože k mostecké sportovní hale od
jejího původního otevření v 70. letech minulého století jednoznačně patří.
Umělecká díla v hale
Autorem návrhu unikátního osvětlovacího
tělesa v předsálí sportovní haly je Vladimír
Procházka, přední český umělec zabývající
se sklem a jeho funkcí v architektuře. Ve foyeru provozního vstupu se nachází bronzová
socha Pozdrav vítězi. Plastika pochází z dílny
sochaře Jaroslava Bejčka a vznikla v letech
1973-1976.
Něco málo z historie haly
Sportovní hala Most byla postavena v letech
1975 až 1977 podle návrhu architekta Josefa
Rotyky. Podle předpokladů měla její výstavba

stát 28 milionů Kčs, skutečné náklady se ale
vyšplhaly až na 50 milionů Kčs.
Majitelem a provozovatelem sportovní haly
byla TJ Baník Most, která dostávala na provoz
dotace od ČSTV. V roce 1994 převzala provoz Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Most. Po likvidaci Správy potom Technické služby města Mostu a od roku 1998
Baník Most, s. r. o. Na přání města vznikla
v roce 1999 akciová společnost Sportovní
hala Most.
Za více než třicet let svého provozu hala utrpěla mnoho šrámů, technologie byly zastaralé a zabíraly v komplexu obrovské místo.
Poničená byla sportoviště, sociální zařízení
i šatny, nevyhovovaly ani společné prostory.
Navštivte mosteckou sportovní halu a vyzkoušejte její zázemí nebo se přijeďte podívat na
některý ze zápasů mezinárodní házené. (PI)
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VELKÝ TŘESK
nás bude doprovázet průlom v občanských právech i povinnostech
MINISTR SPRAVEDLNOSTI JIŘÍ POSPÍŠIL DOVEDL OBČANSKÝ ZÁKONÍK AŽ KE KONEČNÉMU
PODPISU PREZIDENTA. PRŮLOMOVÁ NOVELA
SLIBUJE MNOHO ZMĚN. PO PŮL STOLETÍ JE
ZÁSADNĚ PŘEPRACOVÁNA NORMA, KTERÁ
SE STANE SOUČÁSTÍ NAŠICH ŽIVOTŮ. PŘINÁŠÍ NEJEN VĚTŠÍ SVOBODY PRO OBČANY, ALE
I MENŠÍ VLIV REGULACE STÁTU NA SOUKROMÉ PRÁVO JAKO TAKOVÉ. V POČÁTCÍCH NA
VÝZNAMNÉM KODEXU PRACOVAL DNES JIŽ ZESNULÝ OMBUDSMAN A EXMINISTR SPRAVEDLNOSTI OTAKAR MOTEJL. HOUŽEVNATÝ POSPÍŠIL SE SVÝM TÝMEM DOKÁZAL NASMĚROVAT
PŘEDCHOZÍ ZASTARALÝ ZÁKON K ZÁPADNĚ
ORIENTOVANÝM HODNOTÁM. NAVÍC - A TO
JE POTŘEBA OCENIT - JE PŘEDLOHA POCTIVĚ
PRODISKUTOVÁNA CELÝM POLITICKÝM SPEKTREM, VČETNĚ ODBORNÍKŮ I LAIKŮ ZE ŠIROKÉ
VEŘEJNOSTI. „VEDLE TRESTNÍHO ZÁKONÍKU
JE TO NEJKLÍČOVĚJŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS, KTERÝ
SVÝM OBSAHEM OVLIVNÍ ŽIVOT KAŽDÉHO
OBČANA V PODSTATĚ OD NAROZENÍ AŽ PO
ÚMRTÍ,“ ZDŮRAZNIL MINISTR.
TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
FOTO: ARCHIV AMB

• VÝMĚNEK PRO SENIORY

• ZVÍŘE NENÍ VĚC

Rodina, dědictví, odškodné, majetek a spousta
dalších norem přinese občanům nové jistoty.
Například institut výměnku, ten odstraňuje budoucí křivdy, když rodiče či prarodiče převedou svůj majetek na své děti a ty je bez váhání
umístí do domova důchodců. To již nebude
možné, naopak – důchodce si nově může zajistit nejen doživotní pobyt v takto převedených
nemovitostech, ale navíc ještě podmínit dalšími službami. Třeba pravidelnou donáškou jídla, praním prádla a různými typy péče.

Konečně se změní pohled zákona na zvířata.
Až doposud bylo živé zvíře vnímáno jako věc.
Podle toho se také někteří sociopati k živým
tvorům chovali. Nebude možné, aby si zvířata
kupovala osoba mladší patnácti let. Alespoň
částečně se tak zamezí neodpovědnému zacházení se zvířaty, kterého se dopouštějí mladiství. Zmizí i ten článek zákona, který přikazoval, že škoda při záchraně zvířecího života
nesmí přesáhnout cenu samotného zachraňovaného zvířete. Přitom kdo zvířata chová a má
k nim citový vztah, je ochoten za svého miláčka

obětovat cokoli, jenom aby zmírnil utrpení či
odvrátil jeho smrt. Novela jasně říká, že život
zvířete má přednost před majetkem.

• CENA ZVLÁŠTNÍ OBLIBY
Pokud vám vandal, nebo třeba zloděj poničí
věc, která má pro vás citovou hodnotu, ale její
finanční hodnota je nízká, například fotografii,
památeční předmět, anebo pokud nepřejícný
soused nakopne vašeho psa, budete mít nárok
na odškodnění i přesto, že věc samotná je jinak

V KODEXU!
bezcenná. Spálení svatebního alba ve vzteku
tak může přijít na pěkných pár desítek tisíc korun. Je zaveden paragraf „ceny zvláštní obliby“.
Tuto cenu určí soud.

• ODŠKODNÉ
Kdo z nás věděl, že starý občanský zákoník určoval podle pevně stanovených tabulek cenu
života, respektive cenu jeho předčasného konce. Například za tragickou smrt manžela mohla vdova dostat maximálně 240 tisíc korun odškodného. Nyní budou soudy moci rozhodovat
individuálně a soudci nebudou již vázáni žádnými tabulkami. Při násilném úmrtí, například
při autonehodě spáchané jinou osobou, mají
pozůstalí daleko větší šanci na „přiměřenou“
náhradu za ztrátu na životech svých blízkých.
Týká se to i vražd a smrti při pracovním úrazu.
Očekává se, že odškodné v těchto případech
bude podstatně vyšší, než tomu bylo až doposud.

• SMLOUVY
Různí vychytralci už nebudou moc zaměňovat
a účelově zneužívat smlouvu kupní či smlouvu
o dílu podle dvojího zákona, obchodního a občanského. Novela sjednocuje tento druh smluv
a odstraňuje rozdíl, zda smlouvu uzavírají fyzické, či obchodní osoby. Občas totiž docházelo
ke sporům právě v těch případech, kdy smlouva byla uzavřená podle obchodního práva,
a řídila se tudíž jím a znevýhodňovala druhou
smluvní stranu, které by více vyhovovalo právo
občanské.

• MŮJ POZEMEK, MŮJ DŮM
Odstraňuje se paradox, kdy nemovitost stojící
na cizím pozemku byla fakticky neprodejná,
i když hodnotu měla. Zanikající občanský zákoník totiž tuto anomálii umožňoval. Jak se asi
cítili lidé, kteří měli svůj majetek, jenž nelze
jenom tak vzít a přemístit – když zjistili, že stojí na cizím pozemku a majitel pozemku žádal
odstranění stavby, nebo chtěl nepřiměřené nájemné? Konečně je legislativně zakotveno, že
na čím pozemku stojí dům, stodola či garáž,
toho jsou i nemovitosti. Bohužel naše zákony

nejsou retroaktivní, takže ti, co podobný problém už mají, budou muset nechat zapeklitou
věc řešit soudy.

jakých splnitelných podmínek bude majetek
převeden, a co hrozí, pokud poslední vůle nebude řádně naplněna.

• VZTAHY NÁJEMNÍ

• POCTIVĚ KOUPENÁ,
UKRADENÁ VĚC Z BAZARU

Dělo se to dříve a děje se to i dnes. Zneužívání zákonů. Neplatič si nastěhuje do nájemního
bytu svého příbuzného, zpravidla také neplatiče a ten sdílí automaticky nájemní byt. V případě smrti či odstěhování původního nájemce na
něj přechází i užívací právo. Novela občanského zákoníku to již umožňovat nebude. Nájemník bude mít povinnost nahlásit majiteli bytu
i dlouhodobou návštěvu a bez souhlasu vlastníka nebude možné dožadovat se pokračování
nájemní smlouvy a užívání nájemního bytu bez
právního důvodu.

Dvojí nespravedlnost – i tak by se dalo nazvat
to, co umožňoval předchozí občanský zákoník. V dobré víře jste si koupili v autobazaru
vůz a za pár týdnů vám ho policie bez nároku
zabavila, neboť se zjistilo, že bylo kradené.
Novela občanského zákoníku tuto nespravedlnost odstraňuje. Pokud si koupíte v dobré víře
vozidlo a později se zjistí, že bylo kradené, už
vám jej nikdo nesebere. Povinnost odškodnit
okradeného zůstává na autobazaru, anebo na
zloději. Toto ustanovení se nevztahuje pouze na
autobazary, ale na všechny bazary. Norma by
měla přispět k tomu, aby obchodníci s použitým zbožím daleko víc zkoumali původ zboží,
které pak následně dál prodávají, protože svou
nedbalost jinak zaplatí ze svého.

• VLIV I ZE ZÁHROBÍ
Přibližujeme se konečně ke starému, dobrému
anglickému právu, když nám nový občanský
zákoník umožňuje rozšíření dědiců ze zákona.
Přihlásit se o dědictví mohou nově i bratranci
a sestřenice zesnulého, stejně tak i jeho praprarodiče. Dříve v těchto případech propadal
majetek státu. Ještě důležitější normou pak je
zákonem daná možnost, aby dědická smlouva či závěť stanovovala dědice i mimo okruh
zákonných dědiců. Občan, který je například
nespokojen s tím, jak se k němu chová jeho
rodina, může odkázat svůj majetek i cizí osobě, aniž by tak obdarovanému „cizímu“ dědici
přivodil letité soudní spory s rodinou zemřelého. Norma tím vlastně i předchází nechutným
sporům institutu vydědění. Kdo by se chtěl na
sklonku svého života soudit s vlastními dětmi?
Nyní zákon dává možnost velmi elegantního řešení. Zavedeno také bude zřeknutí se dědictví.
Bohatý, úspěšný bratr se může ještě za svého
života zříct svého dědického nároku ve prospěch nemajetné sestry. Bratr nebude mít starosti v dědickém řízení a sestra si může polepšit. Až doposud nebylo možné, aby se potomek
mohl zříci svého dědického práva na majetek
po rodičích. Ještě jedna zajímavost k tomuto
tématu, zákoník umožní i podmínit dědictví.
Například v poslední vůli můžeme stanovit, za

• ADOPTOVAT MŮŽETE
I DOSPĚLÉHO
I tuto možnost nám dává právní norma. Děti,
kterým předčasně zemřeli rodiče, lze adoptovat i přesto, že jedno z nich je již dospělé.
Zákonodárce tím umožňuje vytvořit celistvost
nové rodiny. Tento paragraf je velmi humánní
a podporuje soudržnost nově vytvořených rodinných vazeb.

• CO SE DO OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU NEVEŠLO
Solidně zpracovaná norma jakoby se chtěla
vyhnout společensky citlivým tématům. Například nijak v ní není řešeno soužití stejnopohlavních párů. A je to škoda. Zákon o registrovaném partnerství mohl být její nedílnou součástí
a nevyčnívat mimo tuto normu. V zákoně chybí
také větší akcent na ochranu chudých osob.
Vymahatelnost práva u sociálně slabých lidí
je velmi nízká. Vzniká nebezpečná nerovnost,
která chrání bohaté a chudé nechává bez
ochrany. Horšího právního postavení si všímají
i střední vrstvy. Budiž to ministrovi odpuštěno, neboť je za ním vidět kus vesměs užitečné
a pro nás občany i přínosné práce. Občanský
zákoník má celkem 3020 paragrafů.
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ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO
SLUNCE (1.)
JAPONSKO (NIHON-KOKU)
ZNAMENÁ DOSLOVNĚ ZEMĚ
VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE. JAPONSKO JE SOUOSTROVÍ VE
VÝCHODNÍ ASII TÁHNOUCÍ SE ZE SEVERU NA JIH
V DÉLCE PŘIBLIŽNĚ 2 500
KM. SKLÁDÁ SE ZE ČTYŘ
HLAVNÍCH OSTROVŮ – OD
SEVERU K JIHU TO JSOU:
HOKKAIDÓ, HONŠÚ, ŠIKOKU
A KJÚŠÚ A ASI TISÍCE MENŠÍCH OSTRŮVKŮ. JAPONSKO
MÁ ČTYŘI HLAVNÍ OSTROVY,
KTERÉ TVOŘÍ 98 % POVRCHU
ZEMĚ A ŽIJE ZDE VELKÁ
VĚTŠINA OBYVATEL. HUSTOTA OSÍDLENÍ JE OBROVSKÁ
– JAPONSKO MÁ 127 MIL.
OBYVATEL (Z TOHO 8,2 MIL.
ŽIJE V HLAVNÍM MĚSTĚ TOKIO) A CELKOVÁ HUSTOTA
OSÍDLENÍ JE 30. NEJVĚTŠÍ
NA SVĚTĚ. JAPONSKO TAK
PATŘÍ MEZI NEJROZVINUTĚJŠÍ ASIJSKÉ STÁTY.
TEXT: RADEK STEIGER
FOTO: ARCHIV AMB

Celé Japonsko je velmi hornatá země. Státem
se táhne složitý systém hor a pohoří. Od severu se středem táhne pohoří Óu a pohoří
Kitami a dále pak Japonské Alpy na ostrově
Honšú. Poblíž města Tokio se tyčí samostatná
sopka Fudži, která je se svou výškou 3776 m
nejvyšší horou Japonska. Celý povrch země
je převážně sopečného původu, což je způsobeno umístěním na hranici tří tektonických
desek. Díky tomu je Japonsko často zmítáno
slabšími zemětřeseními. Několikrát za století však přijdou i silnější zemětřesení, která
jsou doprovázena vlnou tsunami. Nejničivějším zemětřesením v minulém století bylo
to z roku 1923, které zasáhlo Tokio silou 8,3
stupně Richterovy škály. Japonsko má každoročně 800 až 1000 zemětřesení.

Tradiční Japonsko
Podle tradiční japonské mytologie bylo Japonsko založeno v 7. století původním císařem
Jimmu. Během 5. a 6. století bylo zavedeno
čínské písmo a buddhismus spolu s ostatními
aspekty čínské kultury nejprve prostřednictvím Korejského poloostrova a později přímo
z Číny. Císařové byli formálními vládci, nicméně skutečná moc byla obvykle v rukou mocné
dvorské šlechty, regentů nebo šógunů (vojenských správců).
Původní politická struktura zajišťovala, že
když byla válka mezi rivaly skončena, vítězný
šógun se přesunul do hlavního města Heian
(plný název je Heiankjóto, ‚kjóto‘, což znamená hlavní město a plný název je zkrácen
jen na příponu, dnešní Kjóto), kde z milosti

císaře (s jeho formálním souhlasem) vládl.
V roce 1185 generál Minamoto no Joritomo
jako první porušil tuto tradici, odmítl se přesunout a následně vládl z Kamakury na jih
od dnešní Jokohamy. Šógunát Kamakura byl
poměrně stabilní, nicméně Japonsko poměrně záhy upadlo do sporů mezi jednotlivými
frakcemi a následné období je známo jako
období Sengoku neboli „období válčících států“. V roce 1600 v bitvě u Sekigahary šógun
Tokugawa Iejasu buď porazil, nebo přijal za
spojence všechny své nepřátele a zformoval
šógunát Tokugawa v malé rybářské vesničce
Edo (původně přepisováno též jako „Jeddo“),
která je dnes známá jako Tokio (východní
hlavní město).
Od druhé poloviny 16. století přijížděli do
Japonska obchodníci a křesťanští misionáři
z Portugalska, Španělska, Nizozemí a Anglie.
V první polovině 17. století podezříval japonský šógunát katolické misionáře, že jsou předvojem ozbrojené iberské invaze a okamžitě
zakázal veškeré styky s Evropany s výjimkou
významně omezených kontaktů s protestantskými nizozemskými obchodníky na umělém
ostrůvku Dedžima (také Dešima) u Nagasaki.
Čínským lodím bylo nadále povoleno vjíždět
do Nagasaki a korejští vyslanci měli přístup
do hlavního města. Tato izolace trvala 251 let,
dokud si komodor Matthew Perry nevynutil
otevření japonských přístavů pro americké
obchodníky v roce 1854 na konferenci v Kanagawě. Následně došlo k podpisu obdobných smluv (Ansejské dohody) i s evropskými
mocnostmi.

Kultura
Velmi známé je japonské umění krásného
písma - kaligrafie, komiksy - manga (čtou se,
jak je pro Japonsko typické, zprava doleva),
origami (skládačky z papíru), ikebana (umění
aranžování květin) a čajové obřady.
Významným symbolem Japonska je i kimono
(tradiční japonský oděv), mnohdy viděný na
umělkyních zvaných gejša (společnice, které
baví tradičními tanci, hrou na hudební nástroje, příjemnou konverzací apod.); třebaže se
jako běžný oděv již téměř nenosí, často (v rodinách či u osob ctících tradici) je používán
při významných příležitostech (svatba ap.).
Tradiční japonské divadlo nó a japonské divadlo kjógen byla vyhlášena jako světové nemateriální kulturní dědictví UNESCO.

Náboženství
Hlavními japonskými náboženstvími jsou šintoismus a buddhismus. Specifikou Japonska
je, že většina lidí se hlásí k oběma hlavním náboženstvím. Běžně se uvádí údaje cca 70 %
šintoisté, 30 % buddhisté. Tyto údaje je však
třeba považovat za zavádějící, jelikož většina
Japonců pouze udržuje některé národní zvyky, tradice a pověry (lze srovnat s tím, když
český ateista slaví Vánoce). Běžně je v šintoistické svatyni koutek pro buddhisty a naopak.
Ke křesťanství se hlásí 1 % obyvatel (podle jiných údajů až 6 %). V zemi také působí mnoho sekt, které tato náboženství kombinují.

Japonsko skrývá mnohá tajemství
a překvapení
Jedním z nich je to, jakým způsobem se tato
země stala jednou z nejvyspělejších zemí světa. Dalo by se rovněž říci, že je to celý systém
určitých vazeb a pravidel. Na prvním místě
zcela nepochybně stojí dokonalý pořádek
a přesnost ve všem, co dělají. Ten je dosažen
přísnou výchovou. Od této výchovy se odvíjí další vlastnosti, jako je poctivost a uctivost.
Další hnací silou Japonska je touha po soběstačnosti, tj. nespoléhat se na okolní svět, proto Japonsko importuje pouze to, co země nezbytně potřebuje. Dostat se na japonský trh
není pro západní společnosti snadné. Mnoho
exportéru ze Západu narazí na tvrdou konkurenci či velké dovozní přirážky vztahující
se na vybrané produkty. Tím Japonsko velmi
rázně prosazuje konzumaci svých vlastních
produktů. Japonci se určitým způsobem považují více za celý národ nežli za samostatné
jedince.
Chování a vlastnosti všech Japonců
jsou velmi podobné
Jsou uctiví, přátelští a velmi zdvořilí. Zcela
ojediněle můžete potkat někoho, kdo je arogantní či nezdvořilý, i když své city ve společnosti jen stěží projevují. Příkladem může být,

že líbání na ulicích či veřejných místech je stále ještě považováno za velmi neslušné.

Muži a ženy
Tradiční rolí ženy bylo starat se o dům, rodinu
a dohlížet na rodinné finance. V dnešní době
sice stále některé ženy volí kratší vzdělání
a staví se do této role, ale čím dál víc se jich
snaží jít za svými ambicemi a cestou kariéry.
Každá žena se tedy sama musí rozhodnout
buď pro rodinu, nebo pro kariéru. Ve společnosti jsou ženy stále jaksi diskriminovány.
Mnoho firem a podniků nechce ženy, které
chtějí budovat perspektivní kariéru a raději je
vidí v rolích hospodyněk. Tento názor mnohdy sdílí i samotní muži. Nechtějí ženy, které
staví kariéru na první místo.

Bezpečnost
Kriminalita v Japonsku je na velmi nízké úrovni. To, že by vám někdo ukradl kabelku či
peněženku, je téměř nemožné. Zajímavostí
je i to, že potkat opilé lidi, kteří nekontrolují
své chování, je velmi neobvyklé. Neznamená to, že by lidé nekonzumovali alkohol, spíš
to, že se Japonci snaží na sebe co nejméně
upoutávat pozornost. Také bezdomovců je
v Japonsku k vidění mnohem méně než v ji-

ných západních zemích. Každopádně se v Japonsku každý může cítit
bezpečně.

Vzdělání
Co se týká vzdělání, je naprosto nezbytné a prioritní pro každého člena společnosti. Vzdělání zde zcela určuje budoucnost každého. Japonci již od útlého věku podstupují tvrdý trénink, jenž třídí slabší od
silnějších. Tvrdá konkurence až do univerzitních přijímacích zkoušek
nenechává téměř žádný prostor pro jiné činnosti. Během přípravy na
zkoušky je zcela běžné, že studenti spí jen pár hodin denně. Každý si
je velmi dobře vědom, že pouze nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání
je cestou k úspěšné kariéře. Kariéra sama o sobě zastává mnohdy důležitější místo než rodina.
Zaměstnání v Japonsku má velmi vysokou prioritu
Lidé jsou zvyklí pracovat přesčas, a pokud se ocitnou bez zaměstnání,
jsou ochotni vykonávat téměř jakoukoliv práci, i když není jejich profesí. Nezaměstnanost je zde stále velice nízká. Bohužel zůstává složité hledání práce i pro samotné Japonce. Nikdo zde práci nezíská ze
dne na den, ba naopak. Je to otázkou spíše měsíců či roků. Japonci
jsou vůči svým zaměstnavatelům velmi loajální a migrace pracovních
sil není až tak velká jako třeba v západním světě. Lidé jsou zde zvyklí pracovat až do vysokého věku, pracovat až do 70 let není neobvyklé. Imigrace lidí ze zahraničí do Japonska je téměř nulová. Je to
dáno velmi složitou imigrační politikou. Není divu, že cizinců žijících
v Japonsku je velmi málo. Méně než procento z celé populace. Toto
procento zahrnuje nejvíce Korejců a Číňanů, kteří jsou shodou okolností na příčce nejnižší popularity mezi Japonci vůbec. Vše pramení
z historie a válek těchto zemí. Pokud se zeptáte lidí mladší generace,
není tato nesnášenlivost až tak silná, spíše vám třeba odpoví, že proti

Korejcům nic nemají. Rozpoznat Korejce od Japonců lze dle určitých
rysů v obličeji a dalším vodítkem může být i to, že Korejci jsou zpravidla vyšší postavy. Avšak ani sami Japonci si nejsou mnohdy zcela jistí.
Ve velkých městech můžete ojediněle potkat zahraniční zaměstnance
velkých společností, které mají v Japonsku své filiálky. Dalšími cizinci,
na které v Japonsku můžete narazit, jsou zahraniční učitelé angličtiny,
případně dalších jazyků, např. němčiny. V současné době je pro mladé
Japonce znalost zejména angličtiny nezbytný standard. Nenechte se
ale mýlit, neznamená to vůbec, že všichni anglicky hovoří. Situace je
taková, že například univerzitní student stráví 10 let studia angličtiny.
Avšak jeho znalost se bude spíše podobat studentovi v ČR, který má
za sebou první dva roky učení se tomuto jazyku. Pro samotné Japonce
je výuka angličtiny zaměřená spíše na výuku gramatiky atd., konverzace je velmi omezená, všechny školy nemají možnost zaměstnávat
zahraniční lektory. Japonci jsou také velmi stydliví a raději nepromluví,
než aby řekli něco špatně.
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SKUTEČNÁ
HISTORIE ČECHŮ
EXISTUJÍ MNOHÉ ZNEPOKOJUJÍCÍ OTÁZKY VZTAHUJÍCÍ SE K RANÝM DĚJINÁM NAŠEHO NÁRODA. ČÍM TO JE, ŽE GERMÁNSKÝ ŽIVEL ZATLAČIL A POHLTIL SLOVANSKÉ
KMENY ŽIJÍCÍ JIŽNĚ, ZÁPADNĚ I SEVERNĚ OD NÁS, ALE POUZE ČEŠI ODOLÁVALI GERMÁNSKÉMU PŘÍBOJI JAKO TVRDÁ ROSTLÁ SKÁLA? CO JE PŘÍČINOU, ŽE NÁŠ NÁROD
DÁVÁ SVĚTU TOLIK LIDÍ OBDAŘENÝCH NEOBVYKLE VYSOKOU PSYCHOTRONICKOU
A LÉČITELSKOU AKTIVITOU? CO PROSLULÁ KRÁSA NAŠICH ŽEN, DOVEDNOST MUŽŮ
A MOUDROST FILOZOFŮ? PROČ MÁME TOLIK SPOLEČNÉHO S KELTY, KTEŘÍ NEMĚLI
V LÁSCE BOJ, ALE DONUCENI K NĚMU PŘEVYŠOVALI NEPŘÍTELE STATEČNOSTÍ, URPUTNOU ODVAHOU A BOJOVOU CHYTROSTÍ? CO PŘEDCHÁZELO PŘÍCHODU ČECHŮ
A ODKUD VLASTNĚ PŘIŠLI?
TEXT: RADEK STEIGER
FOTO: ARCHIV AMB

V současné době je přijímána teze, že Češi se
v české kotlině objevili někdy kolem poloviny
6. století jako jedna z vln slovanských Vindů
(Venedů), přicházející z prostoru Povislí. Nic
určitějšího historie nezná a příchod Čechů
a události s tím spojené jsou řazeny k mýtům
Představa nejstarších dějin naší země v povědomí většiny z nás vychází z podání Aloise

Jiráska ve Starých pověstech českých. O příchodu slovanského praotce Čecha se tam
hovoří zcela jasně, o prvních vládcích z rodu
Přemyslovců také. Odkud Alois Jirásek znal
tyto skutečnosti? Jsou to především dva prameny.
Prvním z nich je dílo „Kronika česká“ Václava
Hájka z Libočan z roku 1541, které se sice tváří
jako historické svědectví, avšak už v Jiráskově

době bylo známo, že Hájek z Libočan byl spíše
velký fabulátor nežli faktograf a jeho dílo je spíše jakýsi soubor dobrodružných historických
příběhů. Výmysly Václava Hájka byly omluvitelné právě jeho láskou k domácím tradicím.
Druhý pramen, tentokrát však považovaný za
seriózní, jsou tři knihy „Chronicum Bohemorum“, čili Kronika česká, jejichž autorem byl
vzdělaný mnich Kosmas (1045 – 1125). Bohužel tato první souhrnná zpráva o naší nejstarší
historii, která vznikla někdy mezi roky 1119
a 1125, se v originále nedochovala. Známe
ji pouze ze třinácti dochovaných opisů, které se však od sebe víceméně liší. Novodobé
vydání Kosmovy kroniky je spíše rekonstrukcí
těchto textů a tedy výsledkem kritického bádání i kompilací různých variant textu. Sám
Kosmas také nijak netrvá na věrné autenticitě, neboť tam, kde hovoří o našich nejstarších
dějinách, tvrdí, že „zachytil jen bájivého vyprávění starců …“
Obraťme se nyní k první z cyklu našich národních pověstí, která hovoří o příchodu praotce
Čecha a jeho lidu do naší země. Podle Jiráskova vyprávění (na rozdíl od Kosmy) se vydali
na cestu dva bratři, Čech a Lech, a přivedli
svůj lid do kraje pod Řípem. O tři dny později dává Lech pokračující v cestě kouřovým
signálem najevo, že se usadil a založil město
Kouřim, aby se pak o kus cesty vrátil a usadil v dnešním Polsku. V Kosmově vyprávění
se tato část nevyskytuje a je pravděpodobné,
že Jirásek ji do svého vyprávění zařadil proto,

že se ze středověkých kronik dozvěděl o existenci dávného slovanského hradiště u Kouřimi, které patřilo Zličanům.
Jaké byly skutečné historické okolnosti příchodu prvních Slovanů do českých zemí, se
už pravděpodobně nedozvíme. Jedno je však
jisté. Slované nepřicházeli do země liduprázdné jako první obyvatelé. Přicházeli a usazovali
se především v místech dávných keltských
hradišť a oppid (např. i na Závisti). Jejich příchod zcela určitě neměl charakter organizované polovojenské výpravy, ani masového
přesídlení celého kmene. O ničem takovém
archeologické nálezy nehovoří, šlo totiž o postupnou migraci a prolínání obyvatel, které
(kupodivu) neprovázely žádné vojenské střety, což svědčí o tom, že mezi původním (keltským či keltskogermánským) obyvatelstvem
a novousedlíky nedocházelo k velkým náboženským nebo majetkovým sporům. O čem
tedy vyprávěli bájiví starci Kosmovi?
Vysvětlení nacházíme ve spisu mnohem starším. Je jím rozsáhlé dílo „Ab urbe condita
libri“ (Od založení města) římského historika
Tita Livia (59 př. n. l. – 17 n. l.). Livius zde líčí
historii starší téměř o tisíc let, než byl příchod
prvních Slovanů, avšak jeho tvrzení souhlasí
i s tím, co nám říkají archeologové. Popisuje
se zde událost z doby, kdy v Římě vládl král
Tarquinius Superbus (534 – 508 př. n. l.).
V té době žil v Galii mocný král kmene Biturgiů – Ambigatos (což pravděpodobně vychá-

zí ze jména Ambicatos, v keltštině znamenající
„ten, který neustoupí v žádné bitvě“). Biturgiové tehdy ovládali asi třetinu území, známého
Římanům jako Galie, a zřejmě tvořili jakousi
velkou konfederaci s dalšími keltskými kmeny
jako např. Arverny, Haeduy, Senony, Ambarry, Karnuty a Aulerky. Jejich země byla bohatá

Nás však více zajímá tažení Bellovesova bratra Segovesa. Tomu los a přízeň bohů určily cestu na východ, do srdce Evropy. Které
všechny kmeny se zúčastnily tohoto tažení,
není známo. Víme jen o kmenech, které se
ve své nové domovině nakonec usadily; byli
to Kotinové, Volkové-Tektoságové a opět

které prameny však vycházejí z toho, že kmen
Bójů, známý i z jiných míst Evropy, patřil k těm
starobylejším a v Čechách byl nositelem mohylové kultury právě on. Buď jak buď, o Bójích v naší zemi se dozvídáme i z pozdějších
dobových kronik – roku 113 př. n. l. například
Bójové statečně odrazili útok germánských

a prosperující, avšak velmi přelidněná. Ambigatos byl již starší muž a podle svých slov
přál si ulevit svému království od toho davu
lidí, neboť bylo těžké vládnout tak početnému lidu. I rozhodl se, že vyšle dvě skupiny novoosadníků hledat nové kraje do míst, která
mu zjeví bohové svými znameními. Vedením
těchto výprav pověřil dva syny své sestry –
Bellovesa a Segovesa, kteří si mohli s sebou
povolat tolik lidí, kolik jen chtějí.

Bójové. Titus Livius cituje pověst, podle které keltské kmeny překročily hory a ocitly se
v Hercynském lese.

Kimbrů, kteří je napadli od severozápadu.
Kimbry Bójové z naší země vyhnali, ti se pokusili ještě napadnout území Volků-Tektoságů, kteří sídlili na Moravě, ale dopadli stejně.
Nakonec Kimbrové vpadli na území Taurisků
do Norika (dnešní Rakousko) a tam se dostali
do vleklého konfliktu s Římany.

Došlo pak k obřadům věštění, hlavní slovo
zde měli druidové. Let ptáků, vítr unášející
kouř z posvátných ohňů a další znamení ukázala oběma družinám směr pochodu, los pak
rozhodl, kdo se kterou cestou vydá. Družina
Bellovesa se vydala na jihovýchod a v několika vlnách překročila Alpy. Podle tvrzení Livia
dorazili do Pádské nížiny – nejprve Belloves
s kmenem Insubrů, po něm dorazili Cenomani
s náčelníkem Elitoviem, dále přišli Libiové, Salyové, Lingoni, Senonové a – Bójové. Ano, jde
o stejný kmen Bójů, který dal i naší zemi jméno.
Liviovo tvrzení je velmi dobře doloženo archeologickými nálezy v okolí Bologni a oblasti jižně od Pádu jsou četná keltská pohřebiště
z 5. a 4. st. př. Kr. Také z ostatních historických
pramenů se o této osidlovací vlně Keltů dozvídáme, neboť krátce po příchodu Bellovesa se
Keltové dostali do konfliktu s Etrusky. Později
však s nimi byl uzavřen mír, neboť se objevil
jiný mocný nepřítel, na kterého nejprve Etruskové a později i Keltové doplatili – a tím byla
rozpínající se Římská říše.

Řecký astronom Claudios Ptolemaios (asi 100
– 178 n. l.) ve svém díle „Geógrafiké hyfégésis“, mapujícím tehdejší znalosti o evropském
kontinentu a jeho nejbližším okolí, uvádí velké množství místních i osobních jmen, která
nám osvětlují i mnohé z tehdejších názvů našich geografických útvarů. Hercynský les je
jednoznačně identifikován jako česká kotlina.
Názvy našich hor, řek i sídel byly tehdy keltské
a v některých zní keltský jazyk dodnes. Není
třeba pochybovat o tom, kam podle pověsti
dorazily kmeny pod vedením Segovesa. Po
překročení pohoří Gabréty totiž šly údolím
řeky Ogary, až stanuly pod horou Riph. Gabréta znamenala v keltštině „pohoří kozorožců“ a šlo o dnešní Šumavu a Český les, Ogara
(z keltského agara – bystrá voda) byl název
Ohře. O původu názvu hory ani nemusíme
moc spekulovat, zcela jasně totiž pochází
z keltského slova „rip nebo ripa“ – kopec,
hora, vyvýšenina. Vítej, praotče, jsi doma!
Mimochodem – Kosmas nenazýval našeho
praotce Čechem, nýbrž jej pojmenoval Bohemus. Keltský kmen Bójů dal totiž naší zemi
její prastarý název – Boiaimon, čili země Bójů,
v latinské podobě znělo toto jméno Boiohaemum, odtud Bohemia. Bójové se rychle
smísili s původním obyvatelstvem, které bylo
samozřejmě také keltské (šlo zejména o mohylovou kulturu středních a jižních Čech). Ně-

Dále se Bójích v naší zemi dozvídáme ze
zpráv o další bitvě, kterou kolem roku 60
př. n. l. vedl bójský král Kritasir proti Dákům,
vedených králem Burebistou. Nešťastnou bitvu Bójové prohráli. V našich zemích se Keltové ocitli sevřeni v železných kleštích mezi
Římany, Dáky a hlavně Germány. Velká část
keltských obyvatel (asi 32 000) tehdy odešla
v masovém exodu z naší země a připojila se
ke kmeni Helvétiů v dnešním Rakousku a Švýcarsku. Zbytek Bójů se statečně bránil germánským nájezdům od severu až do přelomu
letopočtu. Germánští Markomané však nakonec marný odpor zbytků keltských kmenů
zlomili. Podle pověstí i archeologických nálezů se zřejmě část Bójů před Germány uchýlila do Panonie, kde nacházíme jejich stopy
v okolí dnešní Bratislavy a na Děvíně.
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SPOLEČNĚ V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
NA SAMÉM ZAČÁTKU BYLY OBYČEJNÉ, PŘÁTELSKÉ, ALE
I PRACOVNÍ KONTAKTY MEZI MĚSTSKÝM ÚSTAVEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
A WOHN - UND PFLEGEZENTRUM ANNABERG - BUCHHOLZ
GMBH. SETKÁVÁNÍ PŘEVÁŽNĚ NA SPOLEČENSKÉ ÚROVNI
PŘEROSTLO V ZÁMĚR PŘEDÁVAT SI PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI, VYMĚŇOVAT POZNATKY, A VZÁJEMNĚ TAK PŘISPĚT
K PROFESNÍMU RŮSTU.
TEXT A FOTO: SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHOMUTOV

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013, konkrétně Cíl 3 Ahoj
sousede, byl tou cestou, která umožnila oběma partnerům rozvinout spolupráci na zamýšlené úrovni. V průběhu roku 2011 každý
z partnerů realizoval 5 výjezdů k druhé straně, kde se zaměstnanci zapojili do běžného
pracovního procesu.
Prvotní ostych a jazyková bariéra byly velmi rychle odstraněny a snadno se zjistilo, že
péče o klienty je na obou stranách hranice

stejně náročná a vyžaduje především lidský
přístup s velkou dávkou profesionality. Tyto
vlastnosti jsou nezbytnou podmínkou pro
lidi, kteří si zvolí nelehkou profesi - pracovat
v sociálních službách, a také projekt ukázal,
že všichni zaměstnanci na obou stranách hranice tuto podmínku splňují beze zbytku.
Prosincový závěrečný workshop se již nesl ve
vánočním duchu a potěšil i poučil všechny
zainteresované. Jedním z výsledků spolupráce byla dvojjazyčná brožura, jejímž cílem je
pomoc zájemcům z obou stran hranice při

pracovním uplatnění v některé profesi ze
sociální oblasti, nebo se alespoň v této problematice lépe orientovat. Rovněž nabízí alespoň minimální jazykovou výbavu pro použití
v prostředí sociálních služeb. Představitelé
obou organizací zhodnotili celkový dosavadní přínos projektu a zástupci statutárního
města Chomutova, náměstek primátora Martin Klouda a vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Bc. Kamila Faiglová, ocenili
práci všech zúčastněných a popřáli mnoho
úspěchů v druhé fázi spolupráce.
(PI)
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BRÁNA
DO ČECH
NA ZAČÁTKU LEDNA PŘEVZAL
RADNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CESTOVNÍ RUCH RADEK VONKA NA
BRNĚNSKÉM VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU REGIONTOUR 2012
Z RUKOU NÁMĚSTKA MINISTRA
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MICHALA
JANEBY CENU ZA 1. MÍSTO V SOUTĚŽI VELKÁ CENA CESTOVNÍHO
RUCHU V KATEGORII NEJLEPŠÍ
JEDNOTNÁ KAMPAŇ.
TEXT: MGR. PETRA LUDWIGOVÁ, ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A CESTOVNÍHO RUCHU ÚSTECKÉHO KRAJE
FOTO: ARCHIV AMB

Více než roční práce byla zúročena. Projekt
na podporu cestovního ruchu v Ústeckém
kraji s dnes již tolik známým názvem Brána
do Čech dosáhl na nejvyšší metu, kterou je
první místo za jednotnou kampaň.
Za dílčí materiály sbíral ceny v loňském roce,
když zprovoznil jako součást projektu interaktivní webový turistický portál www.branadocech.cz. Hned po spuštění v polovině ledna
2011 přišel první ze série úspěchů, portál vyhrál na veletrhu cestovního ruchu RegionTour
v Brně nejvyšší ocenění - první místo v kategorii Nejlepší turistický portál! Za soubor turistických map si Ústecký kraj v dubnu odvezl
hlavní výhru z veletrhu Tourmap 2011, v září
ocenění za mimořádný projekt v cestovním
ruchu od odborného časopisu COT business
a poslední úspěch je z října 2011. Na veletrhu
cestovního ruchu ITEP Plzeň 2011 v soutěži
propagačních materiálů z celé České republiky získal Ústecký kraj ve 4 kategoriích dvě
první místa a jedno třetí. První místa patří do
kategorie Mapy, ve které zvítězila „Mapa Ústeckého kraje“ připravená v rámci projektu
Brána do Čech a v kategorii Info materiály,
kde porota ocenila „Průvodce Ústeckým krajem“, také z líhně Brány do Čech. Třetí místo
pak kraj vybojoval v kategorii Brožury-průvodce, tematické stezky.
Hlavní cena za jednotnou kampaň, tedy
komplexní nabídku marketingových produktů, například za průvodce, propagační letáky, mapy, venkovní reklamu na city lightech,

billboardech, turistickém webovém portálu
a jiné, jde ruku v ruce s nárůstem turistické
návštěvnosti. Ústecký kraj ve třetím čtvrtletí
2011 zaznamenal nejvyšší nárůst počtu příjezdů turistů v České republice a ubytoval
o 20,8 procent více hostů. Ani dvě předchozí
čtvrtletí na tom nejsou jinak. V prvním čtvrtletí byl s 25procentním nárůstem příjezdů jasný
favorit a ve druhém čtvrtletí skončil druhý za
Prahou.
„Právě proto, že jsme v loňském roce byli statisticky kraj s nejvyšším nárůstem návštěvnosti,
byla naše Brána do Čech, která svou pestrou
nabídkou vytváří přívětivou image Ústeckého kraje a nalákala do kraje řadu návštěvníků, vyhodnocena jako nejlepší,“ ohodnotil
úspěch radní Ústeckého kraje a především
spoluautor projektu Brána do Čech Radek
Vonka a dodává: „Pro tento rok připravujeme
nové materiály. Konečně představíme DVD
film o krásách Ústeckého kraje, reprezentativní knihu a atraktivní turistický magazín. To
vše v novém kabátě, neboť grafická podoba
a obsahová náplň produktů prochází aktualizacemi.“
Turisty do Ústeckého kraje přivádějí i další
úspěšné projekty. Památná místa, kde se rodily dějiny České republiky, mapuje projekt
Po stopách praotce Čecha aneb Staré pověsti české v Ústeckém kraji. Ve stejném duchu
proběhla i výstava k tomuto projektu v Národním muzeu v Praze. Další z řady projektů je Kulturně turistické značení na dálnicích

a silnicích Ústeckého kraje, který přinesl známé hnědé cedule informující o památkách
a zajímavostech v regionu a skončil osazováním poslední z nich na začátku roku 2011. Na
území Ústeckého kraje bylo osazeno podle
smlouvy s firmou Značky Praha s.r.o. celkem
393 kulturně turistických značek, které označují 52 turistických cílů, financování projektu
bylo realizováno na základě dotačních titulů
z fondů EU v celkové výši cca 7,7 milionu Kč.
Že turistice Ústecký kraj rozumí, potvrdilo
i třetí místo ve stejné kategorii pro destinaci České Švýcarsko. Destinace s desetiletou
zkušeností nabízí mimo jiné i turistické balíčky s programem. „Destinační agentura České
Švýcarsko vznikla v Ústeckém kraji jako první
a dnes předává zkušenosti dalším třem agenturám, které se zabývají rozvojem cestovního
ruchu v Českém středohoří, Krušných horách
a Dolním Poohří. Všechny čtyři destinace,
kde Ústecký kraj je jedním ze zřizovatelů, již
pracují naplno,“ dodává Radek Vonka.
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LOSOSOVÝ
KOMIKS
SICE VŮBEC NENÍ K SMÍCHU, ŽE LOSOSI JIŽ NEJSOU PŘIROZENÝM OBYVATELEM NAŠICH ŘEK A MUSEJÍ SE
ZDE CÍLENĚ „VYSAZOVAT“, PŘESTO SE DĚTEM Z ÚSTECKÉHO KRAJE PODAŘILO S ÚSMĚVEM ZVLÁDNOUT,
VYMYSLET A NAKRESLIT VESELÝ KOMIKS NA TOTO TÉMA. SEZNÁMILY SE S PŘÍBĚHEM „DOBRODRUŽSTVÍ
LOSOSA LUKÁŠE“, ŘÍDILY SE POKYNY O JEHO PUTOVÁNÍ ČESKOU A POTÉ NĚMECKOU CESTOU ŘEKY LABE
A JEHO PŘÍBĚH DOTVOŘILY DO PODOBY PLAKÁTŮ. NEJLÉPE SE DAŘILO VARNSDORFSKÝM. NEOTŘELOU
SOUTĚŽ, KTERÁ ZÁBAVNĚ MLADÉ GENERACI PŘEDESTÍRÁ EKOLOGICKÉ DOPADY NA DŘÍVE BĚŽNÉ OBYVATELE ZDEJŠÍCH ŘEK, ZAŠTÍTILA HEJTMANKA ÚSTECKÉHO KRAJE JANA VAŇHOVÁ.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: ARCHIV AMB A SČVK

Za sedmero horami a sedmero lesy se v malém německém městečku narodil v lososí líhni
losos Lukáš. A jeho kamarád Max. A spousta
dalších lososích miminek. Když rybky trochu
povyrostly, byly převezeny do České republiky a vypuštěny do řek, kde kdysi žili jejich
lososí předci…

BYLO, NEBYLO
Proč se vůbec musejí lososi do řek vysazovat
uměle? Už zde nežijí přirozeně? O tom, že
tyto dravé tažné ryby, které se jinak v dospělosti vracejí do řeky, v níž se narodily, dříve
žily v českých a německých řekách - a konkrétně i v Labi, se dozvídají školáci na obou
stranách hranice díky zábavně-ekologickému projektu „Dobrodružství s lososem Lukášem“. Kromě toho, že už dnes tuší, že to
jsou zejména stavby vodních přehrad, velké
znečištění Labe a nadměrný lov jejich populace, co se stalo důvodem jejich úplného
vymýcení. Přesto: Se smutným osudem lososů se ale nehodlali smířit rybářští odborníci
z některých organizací v Německu a České
republice a rozhodli se lososa do vybraných
řek vrátit. Každoročně tedy nakupují plůdky
lososa ze specializovaných lososích líhní, které vypouštějí do německých i českých říček.
Jednou z vypuštěných rybek, alespoň v příběhu, který pro žáky připravily Severočeské
vodovody a kanalizace, byl i losos Lukáš.
V příběhu se o něm dále říká, že žil spokojeně
se svými sourozenci a kamarády v chladných

vodách říčky Kamenice. Dva roky brázdil
vody sem a tam a tam a sem, hrál si s ostatními na schovávanou, vyváděl neplechy se
svými kamarády Maxem a Katkou a plnými
doušky si užíval život mladého bezstarostného lososa. Až jednoho jarního dne se všechno změnilo… Jeho kamarád Max náhle zmizel. Dokonce i Katka byla fuč! Lukáš je hledal
všude, plaval i proti proudu, koukal do každé
štěrbiny, ploutví odstrkával kameny a větve
a nakonec se celý vyčerpaný a skleslý vrátil
domů. Lámal si dál hlavu a vůbec netušil, že
Max ani Katka nezmizeli jen tak a že i on sám
se brzy vydá na nejdelší a nejdobrodružnější
cestu svého života. A zde nastupují na řadu
děti z Ústeckého kraje se svou fantazií a kreslícími potřebami!

NÁCTILETÍ TVŮRCI KOMIKSŮ
Přírodopis a učivo o životním prostředí v této
podobě se jim více než zamlouvá. „Dozvěděl
jsem se o soutěži od paní učitelky na hodině
přírodopisu. Přihlásil jsem se, protože mě baví
kreslení a myslím si, že mám dobrou fantazii,
kterou jsem při soutěži hodně využil,“ potvrzuje to vyjádření Jakuba Lachnita z mostecké
8. základní školy v ulici Vítězslava Nezvala,
který si na základě inspirace od pedagožky
Lenky Gromanové prý přečetl příběh o lososovi Lukášovi a podle příběhu vymyslel začátek. Pak už pomohli kamarádi a nápady se jen
hrnuly. „Byli jsme šťastní, že jsme se dostali na
vyhlášení a dostali ceny. Bylo to moc pěkné.
Prohlédli jsme si ostatní práce a dostali jsme
moc hezké ceny. Nejvíce nás zaujaly termosky, které využiji na výlety,“ říká žák, který se
řídí heslem, že není nutné vyhrát, ale zúčastnit

se. Mostecká škola sice byla vybrána mezi pět
nejlepších v Ústeckém kraji, vítězství severočeského kola si ale nakonec odnesli školáci
Základní školy Edisonova Varnsdorf.

VÝKRESY ZHODNOTILA
HEJTMANKA
Všichni soutěžící získávali pokyny přes internetové stránky. Po ztvárnění putování lososa
českými žáky přišel čas pro žáky německých
škol a jejich doprovod lososa až do Severního moře. Pro obě země platily povinné prvky,
které se do komiksu musely vpracovat a podle toho byly komiksy též hodnoceny. Výstupem byl komiks o jedné až dvou čtvrtkách
velikosti A3 s popisem dobrodružství lososa
Lukáše. Technika mohla být libovolná, podmínkou byla komiksová forma.

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová,
která soutěž zaštítila, vybrala společně se
zástupci provozovatele vodohospodářských
služeb Základní školu Edisonovu ve Varnsdorfu, která postupuje do celostátního kola.
Lososa Lukáše doprovázeli a formou komiksu jeho putování v řece Labi až do Severního
moře ztvárnili žáci z celkem 34 severočeských škol z České Lípy, Chabařovic, Mostu,
Štětí, Ústí nad Labem, Varnsdorfu, Duchcova,
Chomutova, Jestřebí, Litvínova, Loun, Roudnice nad Labem, Teplic a Třebenic.
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DROGY NA SCÉNĚ!
Naštěstí jen na té divadelní
NARKOMANKA METR OD DĚTÍ? NIC ŠPATNÉHO, POKUD JI ZTVÁRŇUJE HERECKÁ PROTAGONISTKA. MONODRAMA Z DROGOVÉ SCÉNY SE OBJEVILO V LISTOPADOVÉM PROGRAMU MĚSTSKÉHO DIVADLA V MOSTĚ. V TITULU PRO JEDNOHO HERCE EXCELUJE
VERONIKA VALEŠOVÁ. NOVINKOU, KTERÁ BYLA PŘEDSTAVENA PRÁVĚ S PREMIÉROU
TÉTO INSCENACE, JE OTEVŘENÍ NOVÉHO DIVADELNÍHO PROSTORU POD TOČNOU.
BULVÁRNÍ TÉMA DROG SE ZDE PREZENTUJE JAKO PŘÍBĚH NIKOLI ZTROSKOTANCE NA
OKRAJI SPOLEČNOSTI, ALE NA ŽENĚ OD RODINY, ABY UKÁZAL, ŽE I BĚŽNÝ ČLOVĚK
SE MŮŽE UCHYTIT V OSIDLECH JAKÉKOLIV ZÁVISLOSTI.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: LUBOŠ PITÍN A LUCIE BARTOŠ

Mostecké divadelní prostory disponují od
podzimu třetím hracím prostorem, a to scénou Pod točnou. Prvním pokusným králíkem
na ní se stala Veronika Valešová, která se objevuje nově například i v nedávno uvedené
premiéře muzikálu Noc na Karlštejně v roli
Elišky. Nyní ji režisér Radoslav Tcherniradev
nominoval do hlavní a jediné role prvního
českého uvedení monodramatu Kai Hensela
„Droga?!“, jinak také titulovaného otázkou
„Která droga mi sedí?“.

který německý autor ve svém dramaticky působivém textu řeší.

Pod velkým jevištěm, kde je ukryta konstrukce
velké i malé točny a orchestřiště, se nachází
místo využitelné pro pouhých několik desítek
diváků. „Vejde se sem kolem padesáti až šedesáti diváků,“ říká ředitel divadla Jiří Rumpík.
Místo pod točnou má velmi nevšední technicistní atmosféru. Po Velké a Komorní scéně
je to v budově divadla třetí prostor, v němž
je možné hrát – v tomto případě netradičním
způsobem – divadlo. „Je to trošku industriální
scéna, variabilní,“ zhodnotil Jiří Rumpík.

Příběh, ve kterém celou hodinu exceluje jediná interpretka, a to pouhý jeden metr od prvního diváka, pojednává o mladé, vdané ženě
Haně. Ta řeší svou osobní stresovou situaci
konzumací drog. Přechází postupně od drogy
lehké k těm těžkým a jejich vliv na život vlastní i na životy svých blízkých - syna a manžela
- komentuje tím, že má drogy pod kontrolou.
To se samozřejmě ukáže jako sebeklamná iluze. „Bylo zajímavé, jak Veronice někteří žáci
v podstatě napovídali, když vznesla řečnickou otázku o drogách,“ poukazuje na blízkost mezi publikem a hercem ve „stísněném“
koutu pod točnou překladatel Ladislav Kocián. „Jaké to je hrát v monodramatu? Člověk
je na jevišti úplně sám. Může mu ale pomoci
divák. To je ten hlavní partner,“ říká herečka
Veronika Valešová, podle které by si tento typ
divadla jednoho herce měl vyzkoušet každý,
kdo chce hereckou kariérou projít. „Začnete
si totiž mnohem víc vážit svých kolegů na jevišti,“ zdůvodnila. „To ano, naučí se pak pracovat sám se sebou,“ dodal Kocián.

Vrátíme-li se k otázce v titulu, která se ptá,
jaká droga je ta vhodná, chtělo by se odpovědět, že žádná. Ale to by podle inscenátorů
bylo příliš jednoduchým řešením problému,

Scéna Pod točnou může zaujmout diváky
jak vlastním umístěním, tak především cíleně volenou dramaturgií. To vše má směřovat
k jedinému – k rozšíření repertoárové nabíd-

Nejblíž, jak to jde

ky mostecké činohry a k reflektování současných témat. Jedním z těch aktuálních je například drogová realita mosteckých ulic.
Reprízy inscenace Droga?! jsou specifické
i tím, že po každém představení následuje
beseda s pracovníky mosteckého K-centra.
„I dospěláci si mohou uvědomit, kde udělali
ve svém konání chybu. Náš příběh spojený
s besedami to obnažuje až na dřeň,“ říká ředitel divadla.

Herečka: Na vlastní kůži to
neznám
Činohra Městského divadla v Mostě se v krátké době vrací k závažnému společenskému
tématu, zpracovanému Kai Henselem, už
podruhé. Po školní šikaně v monodramatu
Prudilova válka jsou to nyní drogy a jejich vliv
na utváření lidské osobnosti. „Přestože je hra
určena především pro mládež, není její téma
ani jevištní zpracování nezajímavé pro diváky střední a starší generace“, říká dramaturg
Vlastimil Novák, který původní text, jenž od
svého vzniku mírně zestárl, upravil. „Sáhli
jsme k titulu Droga?! proto, že máme pocit,
že bychom se také měli vyjadřovat k problémům lidí takzvaně nedospělých, teenagerů,“
podotkl ředitel Jiří Rumpík. Nově připravovaná inscenace Která droga mi sedí? se z pro-

středí učeben, kam byla situována Prudilova
válka, přenesla do dosud nevyužívaného
divadelního prostoru – právě pod velkou jevištní točnou. „Zvolili jsme způsob, který není
obvyklý. Není to přednáška. Určitě provokuje
k diskuzi,“ míní Jiří Rumpík. „Rozhodně jsem
neabsolvovala nějakou speciální přípravu někde v drogových centrech. Spíš tak různě, co
člověk okouká z ulice, filmu nebo si dokáže
udělat nějakou představu. A to, o čem se v té
hře hovoří, jsem rozhodně nevyzkoušela na
vlastní kůži,“ uvedla dále herečka, která zdůraznila, že příběh je o jakékoliv závislosti, nikoli je o omamných látkách, které v tomto případě ale velmi nestandardně propadla matka
od rodiny. Zrovna tak ale mnohý i dospělý
člověk přece propadá závislosti na lécích či
alkoholu. To vše rovněž ohrozí vztahy, manželství – droga je jen prostředek, který to vše
naruší. „Dříve se sice režiséři třeba nechali zavřít do vězení, aby věděli, jaké to je, ale toto
nebyl náš příklad,“ doplnil ještě její slova o inscenační přípravě režisér Tcherniradev, který
kvůli práci také drogu nepozřel, ale pozoroval
narkomany, a to například i na nádražích, jak
se chovají a jak na co reagují. „K naší autorské
práci patří fantazie,“ zdůraznil však.

O HEREČCE A REŽISÉROVI
RADOSLAV TCHERNIRADEV
Radoslav Tcherniradev se v činohře Městského divadla v Mostě nenápadně, ale
důsledně a úspěšně etabloval jako režisér
současných, tematicky závažných titulů.
Začínal tu v roce 2007, kdy na Komorní
scéně realizoval divadelní zpracování scénáře úspěšného filmu dánského režiséra
Thomase Vinterberga Rodinná slavnost.
Už tato inscenace nesla jeho osobitý režijní rukopis, který spočívá v citlivé práci
s hercem na psychologii postav, v použití
stylově čistých postupů a v důsledném
vytváření působivé atmosféry a koloritu
příběhu.
Po Rodinné slavnosti následovalo Henselovo monodrama Prudilova válka /premiéra 29. 1. 2008/, dále americká tragikomedie Nejstarší řemeslo /premiéra 10. 4.
2009/ a pak divadelní verze filmového
dramatu Larse von Triera Prolomit vlny
/premiéra 5. 11. 2010/. Pátým Tcherniradevovým v Mostě realizovaným titulem
je Droga?!
VERONIKA VALEŠOVÁ
Veronika Valešová nastoupila do angažmá v mostecké činohře po absolvování
katedry herectví na divadelní fakultě
pražské AMU v roce 2004 ještě pod
dívčím příjmením Týcová.
Od samého počátku svého působení
v Mostě se projevuje jako přemýšlivý typ
herečky tíhnoucí k závažnějším rolím.
Zároveň ale vládne i nemalým talentem
komickým, což jí umožňuje, aby vytvářela
postavy rozmanitého charakteru – od
postav dramatických /např. Miranda
v Shakespearově Bouři/ až po postavy
komické /např. Checca v Goldoniho
Poprasku na laguně/. Kromě působení
v profesionálním divadle je výraznou
osobností divadla amatérského: v Rádobydivadle Klapý se vedle herecké práce
podílí na utváření dramaturgicko-inscenačního profilu této vyspělé a úspěšné
scény.
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TAM, KDE MRTVÍ OTVÍRAJÍ OČI ŽIVÝM
Příběh čtvrtý: Nalezený poklad
NA PODZIM ROKU 1977 SE ZAČALO TEHDY OKRESNÍ MUZEUM V MOSTĚ PŘIPRAVOVAT NA SVÉ PRVNÍ A NEJNÁROČNĚJŠÍ STĚHOVÁNÍ Z BUDOVY BÝVALÉHO PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA VE ŠVERMOVĚ ULICI DO PROVIZORNÍCH
PROSTOR V BLOKU 59 V DNEŠNÍ ULICI J. SEIFERTA (V TÉ
DOBĚ VÍTĚZNÉHO ÚNORA). VLASTNÍ STĚHOVÁNÍ BYLO
ZAHÁJENO ZAČÁTKEM ROKU 1978 A TRVALO NĚKOLIK
STRASTIPLNÝCH MĚSÍCŮ.
TEXT: ALENA KVAPILOVÁ
FOTO: EVA HLADKÁ,
OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Muzeum zůstalo v oblasti Mírového náměstí ke konci své existence ve starém Mostě již
zcela osamoceno. Šachta se přiblížila tak blízko, že detonace při odstřelech otřásaly celou
budovou. Po jednom takovém silném otřesu,
kdy spadlo i několik skříní, musel být na žádost muzea snížen kalibr náloží. Prořídlým
řadám pracovníků muzea pomáhali se stěhováním nejtěžších kusů sbírkových předmětů
a nábytku brigádníci z řad kulisáků Divadla
pracujících v Mostě, muži zaměstnaní v Chemických závodech v Záluží a na šachtách.
Dlažba v okolí již byla rozebrána, takže se
velmi často stávalo, že pronajatá malá dodávka, která nepřetržitě převážela sbírky a ostatní
vybavení muzea menších rozměrů do nové
budovy, zapadla do bláta. Tehdy byla vysílána
knihovnice, v té době nejmladší z pracovnic
muzea, aby obměkčila řidiče nákladních aut
na šachtě k pomoci při jejím vyproštění. Ne-

zapomenutelné byly okamžiky při stěhování
geologické sbírky z takzvaného „domečku“,
do kterého předtím vnikli neznámí vandalové
a domnívajíce se, že se v úhledně zabalených
balíčcích nalézají nějaké vzácnosti, vysypali
je včetně lokačních lístků, takže se z této do
té doby vzácné a rozsáhlé sbírky stala rázem
hromada neurčeného kamení. Zoufalství padlo na pracovníky muzea. Doslova v sutinách
se povalovaly vyházené, v několika případech
světově proslulé paleontologické nálezy
či vrty z geologických průzkumů, mnohdy
ušpiněné lidskými výkaly. V depozitáři byl již
odstřižen elektrický proud, takže za třeskutého mrazu, potmě, holýma rukama a nakonec
i lopatami byla větší část původní sbírky naložena. Z oken protilehlého domu nevěřícně
zírali sovětští vojáci, kteří pomáhali s vyklízením budov připravených k likvidaci. Nemohli
pochopit, proč se tak ti lidé dřou s obyčejným

Nálezce Petr Novák

kamením a pro ně s jistě neskutečným haraburdím.
Jednoho dne stěhování přišly na řadu i nejtěžší kusy historického nábytku z depozitáře
a z chodeb muzea. Jejich obsahy byly předem
vyklizeny až na jeden dvoudílný barokní sekretář pocházející ze sakristie zámecké kaple v obci Stránce. Ke třem zámkům v horní
části nebyly nalezeny klíče a nebyl čas shánět
zámečníka. Tak se dva zdatní muži chopili
nástavce, jak to již učinili před tím u několika jiných kusů nábytku, a chtěli jej sundat na
zem. Avšak nohy se jim pod nenadálou tíhou
„zkudrnatěly“ a s výkřiky: „Proboha, co v tom
je?“, ho za pomoci dalších dvou kolegů, kteří
jim přispěchali na pomoc, konečně sejmuli
ze spodní komody. „Tam jsou snad kameny“,
supěli, když nástavec nakládali do stěhováku.
S náměty, co vše by mohlo být v sekretáři

ukryto, se ještě žertovalo při vykládání v nové
budově a znovu po několika letech při druhém stěhování do budovy bývalé průmyslové
školy.
V lednu roku 1989 nastoupil do muzea umělecký truhlář a restaurátor Petr Novák, který
se stal zároveň kurátorem sbírky historického
nábytku. S neobyčejným zápalem a pracovitostí se pustil do restaurování nejvzácnějších
kusů, nového uspořádání a zpracování celého depozitáře. Velice záhy si povšiml krásně
intarzovaného sekretáře, který chtěl rovněž
zrestaurovat. Poté, co zjistil, že jej nelze odemknout, začal pátrat a ve svém snažení byl
úspěšný. Mezi množstvím nalezených klíčů
se mu podařilo objevit ty pravé. To, co se mu
zjevilo, když zámky dne 9. března roku 1989
odemkl, mu vyrazilo dech. Byl to opravdový poklad. Na policích se nacházelo celkem
9 kusů vzácných starých tisků (tisky do roku
1800). Přivolaná knihovnice zjistila, že sedm
z nich bylo zaevidováno ve staré německé
přírůstkové knize již koncem 19. století. Zda
byly do sekretáře uloženy před rokem 1945
ještě pracovníky německého městského
muzea či v poválečných letech zaměstnanci
českého muzea před vybudováním knihovny
v prvním patře budovy, již nezjistíme. Z původního katalogu knihovny zbylo jen torzo
nalezené až v devadesátých letech dvacátého
století. Těsně po válce byla část knih a časopisů vyřazena, v padesátých letech se potom
knihovna rozdělila na dvě části mezi muzeum
a nově vzniklý městský archiv, takže nikdo
knihy nepostrádal.
Sekretář (sign. H/N b 28) byl Petrem Novákem zrestaurován a je vystaven ve stálé expozici Oblastního muzea v Mostě nazvané:
„Historický nábytek 17. - 19. století“.
Nejvzácnějším kusem z nalezených knih je
„Postilla aneb Kázání evangelické pravdy“ Jo-

hanna Féra, vytištěná roku 1575 v Praze Jiřím
Melantrichem z Aventýna (1511-1580). Autor
(vlastním jménem Johann Wild,1494-1554)
byl členem františkánského řádu a proslul
jako úspěšný kazatel v Mohuči. V knize se
nachází větší množství dřevorytů, signet samotného věhlasného pražského tiskaře a vyobrazení znaku Viléma z Rožmberka s rodovým heslem: „Festina lente“, což v doslovném
překladu znamená: „Pospíchej zvolna“, ve
významu: „Věnuj práci potřebný čas“ nebo:
„Co děláš, čiň s rozvahou“. Kniha je opatřena
renesanční vazbou bohatě zdobenou figurálními ornamenty. Muzeum ji stejně jako většinu z nalezených tisků získalo darem krátce po
jeho vzniku. Je jedinou knihou z devíti nalezených, jejíž text je tištěn v českém jazyce a náleží do tzv. bohemik, jež jsou perlami a doslova mateřídouškou knihoven naší země.
Dalším nalezeným tiskem je Bible v německém překladu Kašpara Ulenberka vydaná
roku 1705 v Bamberku. Je možno si stejné vydání kompletně prohlédnout v digitalizované
formě na stránkách „Die Bayerische Staatsbibliothek München“. Knihu muzeum zakoupilo dne 6. 10. 1889 za 2 florény a 50 krejcarů
od starožitníka Israele Schwarze v Mostě. Doplňkem je v mosteckém vydání velké množství německých rukopisných záznamů české
provenience na několika listech zadní i přední
předsádky datované od 1. poloviny 18. století
do roku 1863. Zajímavostí jsou například geografické hádanky a odpovědi z 1. poloviny
18. století nebo různé návody na zhotovení
rozličných prostředků.
Náboženská tematika se ještě nachází v knihách: „Die ganze heilige Schrift des alten und
neuen Testaments“, vydané roku 1781 v Praze; 4 díly „Die Tugend-Schule der Christen“
od Yves de Paris (1588-1678), Praha, 1715,
která byla poškozena spolu s dalšími tisky
při opravě střechy muzea, kdy při přívalo-

vých deštích v červenci roku 1991 zateklo do
depozitáře historických fondů. Stejný osud
postihl novější vazbu knihy: Christopha Weigela (1654-1725) „Sacra skriptura loquens in
imaginibus. Die durch Bildnussen redende
Heilige Schrift, Alt-und Neuen Testaments“,
vydanou v Norimberku roku (1693-1697).
Jedná se o Bibli v obrazech.
V pořadí šestým svazkem jsou dva svázané
díly různých vydání titulu: „Der Kluge Beamte
oder Informatorium juridicum officiale“ Philoparcha Germania, vydané v Norimberku
v letech 1710 a 1716. Knihy právních předpisů
a zákonů jsou určeny pro potřeby „chytrých“
úředníků. Knihu získalo muzeum darem od
Andrease Riedla z Mostu dne 27. 8. 1890.
Vše, co by měl znát schopný tajemník, obsahuje zajímavý titul vydaný roku 1681 v Norimberku: „Teutsche SekretariatKunst“, sestavený Kašparem von Stielerem (1632-1707).
Škoda, že mezi nalezenými knihami byl pouze první díl výborného geografického a místopisného slovníku: „Allgemeinnütziges
Geschicht-und Staaten-Wörterbuch“, který
vyšel ve druhém vydání roku 1793 ve Vídni.
Celou řadu devíti nalezených starých tisků
uzavírá jediná, v latinském jazyce vytištěná
právnická kniha Andrease Gaila (1526-1587):
„Practicarum observationum“, vydaná v Kolíně nad Rýnem v pro naši zemi tak tragickém
roce 1621.
Pod slovem „poklad“ si každý člověk představuje zajisté něco jiného, možná atraktivnějšího. Historické fondy knihoven ale právem
náleží mezi klenoty lidské kultury, vzdělanosti
a řemeslné zručnosti, které je nutno uchovávat nejen pro budoucí generace, ale i pro
poučení těch současných. Jako takové jsou
součástí paměti lidstva.

Znak Jiřího Melantricha z Aventýna
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GOLEM V KULISÁCH
BĚHEM ŠESTNÁCTI MĚSÍCŮ NA
PÁR MINUT ZPÁTKY DO HISTORIE! V PROJEKTU „KULTURA
A UMĚNÍ OD PRVNÍ TŘÍDY“ SE
PŘINÁŠÍ HISTORIE A UMĚNÍ
MEZI MLÁDEŽ A KONECKONCŮ SE JIM POMÁHAJÍ OTEVŘÍT
DVEŘE DO SVĚTA DIVADLA
A UMĚNÍ OBECNĚ. ŽÁCI NA VYBRANÝCH DVANÁCTI ŠKOLÁCH
V ÚSTECKÉM KRAJI DOSTÁVAJÍ
PŘÍLEŽITOST SI ZAHRÁT POD
ODBORNÝM VEDENÍM DIVADELNÍKŮ VE DVANÁCTI PŘÍBĚZÍCH,
KTERÉ ZOBRAZUJÍ VÝZNAMNÉ
ETAPY VE VÝVOJI ČESKÝCH
DĚJIN. NA POČÍTAČI SI PAK
DOKONCE MOHOU ZAHRÁT
ATRAKTIVNÍ DĚJEPISNOU POČÍTAČOVOU HRU.

Fotograﬁe na této dvoustraně
zobrazují výjevy z představení Jan
Hus a Přemysl Oráč. Na snímcích
jsou žáci základních škol v Meziboří a Chomutově s hercem Pavlem
Trojanem.

TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: FRANTIŠEK MAŠEK

Blaničtí rytíři, Golem, Jan Hus, Přemysl Oráč nebo Svatý Prokop se v poslední
době „naživo“ objevují v některých školních třídách. Realizátoři vzdělávacího a zároveň kulturního projektu Kultura a umění
od první třídy si totiž dali za cíl, že nejmenším školákům představí dějepisný výukový
materiál formou hry.
Záměr je určen žákům prvního stupně základních škol Ústeckého kraje, pro jejichž
představení se vyrobilo osmdesát dětských
kostýmů, kulisy a rekvizity. Textaři napsali divadelní historické scénáře a hudebníci
složili scénickou dobovou hudbu. „Každá
divadelní hra je zkoušena a má svou generální zkoušku před obecenstvem,“ podotýká Gabriela Králová, vedoucí projektu

do kterého se aktivně zapojili žáci a učitelé
z tuctu základních škol, a to jak ze Strupčic, Ploskovic, Mostu, Chomutova, Meziboří, Klášterce nad Ohří, Šluknova, Velkého
Března, Brné či Ústí nad Labem. V žádném
případě nejsou jen diváky. Divadelní hru
sami nacvičují a následně odehrají celé divadelní představení. „Představení nacvičují
učitelky se svými žáky. Je o ně velký zájem.
Účastní se žáci celé školy, učitelky i rodiče dětí“, doplnila vedoucí Gabriela Králová.
Každá škola má možnost si vybrat dvě až tři
témata z celkem šesti historických období korespondujících s osnovami na prvním
stupni škol. Pedagogem vybraní žáci, kterých je osm až deset na jednu scénu, dle
těchto vybraných témat ztvárňují historické
postavy z dějin českého národa. Prostřed-

nictvím scénáře si žáci mohou vyzkoušet
své dovednosti a znalosti v oblasti historie a kultury. „Každé představení je časově odhadnuto na 15 až 20 minut,“ dodává
vedoucí projektu. Hranou formou se pro něj
děti seznamují s náplní scény, se scénářem, ostatními postavami, kostýmy a rekvizitami.

Ve ﬁlmu i v PC světě
Z každého představení je navíc pořízen videozáznam, který pak mohou zájemci sledovat na internetových stránkách projektu.
V závěru projektu se nakonec vyrobí výukové moduly obsahující všechny divadelní scénáře, notový zápis scénické hudby,
fotograﬁe kostýmů a rekvizit. Tato tištěná
publikace bude obsahovat také DVD s vi-

deozáznamem divadelních vystoupení na
všech dvanácti školách, fotograﬁe z vystoupení a scénickou hudbu ve formátech
wma a mp3. Pedagogové tak i do budoucna budou mít k dispozici vysoce kreativní
učební pomůcky. Zábavnou a zároveň metodickou podporou je jim i počítačová hra,
kterou lze rovněž spustit přímo z webových
stránek www.kopt.cz. „Jako součást výukového materiálu je koncipována interaktivní webová stránka spolu s ﬂash hrou
a kvízem, kde si žáci budou moci kreativně ověřit své znalosti,“ potvrzuje Gabriela
Králová.
Prostřednictvím projektu se dospěláci
s dětmi nakonec doberou k tomu, jakým
způsobem nás kultura ovlivňuje, formuje

a jak je pro náš život nezbytná. „Kladný
vztah k umění a kultuře pozitivně ovlivňuje
vnímání dětí a zaručuje tak rozvoj morálně
lidských hodnot. Rovněž v dětech rozvíjí
tvořivost, vlastní iniciativu a ukazuje jim, jak
komplexně je potřeba vnímat svět,“ shrnula Gabriela Králová a dodala: „Snažíme se
rovněž o propojení klasické výukové metody a netradičního pojetí ve vztahu ke kultuře a umění ve všech směrech.“ Právě děti
ve věku od 7 do 12 let si v sobě hodnotový
systém utvářejí, jsou velice vnímavé a nejvíce ovlivnitelné. K nápadu se realizačně připojila umělecká agentura Morpheus
Art, s.r.o. talentovaného klavíristy Michala
Maška.
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V loňském ročníku
soutěže zvítězilo
město Most
v kategorii Nejlepší
elektronická služba.

ZLATÝ ERB
I V LETOŠNÍM ROCE SE MOHOU OBCE
A MĚSTA PŘIHLÁSIT DO SOUTĚŽE, KTERÁ
SE ZAMĚŘUJE NA KVALITU WEBOVÝCH
STRÁNEK A DALŠÍCH POSKYTOVANÝCH
ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB ÚŘADŮ A MAGISTRÁTŮ, JEJICHŽ HLAVNÍM CÍLEM JE
USNADŇOVAT ŽIVOT SVÝM OBČANŮM.
PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE MOHOU ZÁJEMCI
JIŽ POSÍLAT.
TEXT: MGR. ALENA TICHÁ, ODDĚLENÍ TISKOVÝCH INFORMACÍ, KANCELÁŘ
HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE
FOTO: ARCHIV AMB

Sdružení Zlatý erb vyhlásilo na začátku ledna 14. ročník soutěže Zlatý
erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Nad
cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné
správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných
občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu
a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života
ve městech, obcích a krajích České republiky.
Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webových stránkách
soutěže www.zlatyerb.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 obecních stránek. Mohou dát svůj hlas do tzv. ceny veřejnosti například své
obci. Pokyny zájemci naleznou na stránkách soutěže. Hlasovat mohou
všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou emailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro
jedno město nebo obec.
V loňském ročníku soutěže bodovali hned dva zástupci Ústeckého kraje. Město Most zvítězilo s TV Most Expres v kategorii Nejlepší elektronická služba, Libochovany si mezi obcemi zasloužily stříbrnou příčku.
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stalo nebo mělo stát. Následuje i vysvětlení,
tedy teoretické zdůvodnění, proč se tak stalo. „Pokud se rozhodnete výstavu IQ Parku
navštívit, nenechte si ujít prohlídku mechanického betlému. Tento unikát vyrobený v letech 2006 až 2011 skýtá celkem 255 figurek
postav a zvířat, 93 figurek je pohyblivých,“
doporučuje Jitka Viziová. Postavy vykonávají
činnosti běžné pro život v první polovině 20.
století, mezi zvířaty nechybí koně, psi, ovce,
kozy, volci, ale ani lama nebo papoušek. Návštěvníci žijící v okolí jistě poznají domy, které
jsou součástí betlému. Spolu s betlémem je
možná prohlídka historického okruhu s průvodcem.

KLAMY
A HLAVOLAMY
DOTKNOUT SE VĚDY, A TO
SKUTEČNĚ ZÁBAVNĚ A NEOTŘELE, MOHLY DĚTI I DOSPĚLÍ DO KONCE ÚNORA
NA ČERVENÉM HRÁDKU
V JIRKOVĚ NA CHOMUTOVSKU. ZÁMECKÝ MANAGEMENT SEM TOTIŽ NECHAL
NAINSTALOVAT IQ PARK
NEBOLI MIMOŘÁDNOU
VÝSTAVU INTERAKTIVNÍCH,
HRAVÝCH I POUČNÝCH EXPONÁTŮ Z NEJRŮZNĚJŠÍCH
OBLASTÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: ARCHIV AMB

Výstava, pro kterou artefakty zapůjčil IQ Park
libereckého Babylonu, se zde koná do 26.
února. Dočasné zábavně-naučné centrum
zahrnuje na šedesát interaktivních exponátů,
které jsou doplněny informacemi zaměřenými na příslušný jev. Tyto exponáty jsou v maximálně možné míře názorné, tedy poměrně
jednoduché, umožňují zapojení návštěvníka
do jejich fungování. Bezesporu oplývají atraktivitou proto, že demonstrují příslušný jev zajímavou formou, zároveň přitom umožňují pochopení jevu včetně jeho příčin a důsledků.
„Exponáty jsou rámcově členěné do prolínajících se tematických okruhů Člověk, Prostředí,
Hry, Zajímavosti,“ zmínila Jitka Viziová z propagačního oddělení. Zvědavci si mohou prohlédnout kromě jiného předměty používané
v domácnostech našich předků, leccos z anatomie a smyslového vnímání o člověku a nechybí nespočet testů, rébusů, kvízů, her a hlavolamů. Na své si přijdou i milovníci přírody,
a to u části expozice věnované demonstracím
přírodních jevů a zákonů. „Návody u jednotlivých exponátů jsou vícejazyčné,“ podotkla
Jitka Viziová, proč je výstava lákadlem například i pro zahraniční turisty. Pokyny se skládají zpravidla jednak ze zadání úkolu, co se má
udělat; poté je nastíněno řešení, tedy co se

Zábavu i poučení nabízí v těchto dnech Červený Hrádek všem věkovým kategoriím nejrůznějších zájmů. Výstava Hry a klamy aneb
Dotkni se vědy je umístěna v prohlídkovém
okruhu zámku Červený Hrádek a pro veřejnost je otevřena každý den do 17 hodin,
ve všední dny od 9 hodin, o víkendu od 10
hodin. Vstupné činí od 30 do 60 korun podle počtu osob a věku. Rodinné vstupné pro
maximálně dvě osoby a 3 děti je ve výši 150
korun. V IQ Shopu si pak mohou nadšenci zakoupit hlavolamy, rébusy a hry.
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BUDEME
TOPIT JINAK!
NEJEN NOVÁ DOBA, STÁLE MODERNĚJŠÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE, ALE I ZMĚNY V MYŠLENÍ OBYVATEL A JEJICH VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ VEDOU V SOUČASNÉ DOBĚ K VÝMĚNĚ KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA V RODINNÝCH DOMCÍCH. PŘESTO VŠECHNO ZAJÍMÁ
OBYVATELE V PRVNÍ ŘADĚ FINANČNÍ STRÁNKA VĚCI. PŘEDEVŠÍM SE JEDNÁ O PROVOZNÍ
NÁKLADY, NEBOŤ KOTEL POŘIZOVÁN MINIMÁLNĚ NA 10 LET. POŘIZOVACÍ CENA KOTLŮ
NENÍ DNES PŘÍLIŠ VYSOKÁ A DÍKY NOVÉ GENERACI AUTOMATICKÝCH KOTLŮ S ÚČINNÝM SPALOVÁNÍM KLESÁ SPOTŘEBA PALIVA, A TÍM I NÁKLADY NA NÁKUP KVALITNÍHO
HNĚDÉHO UHLÍ. PŘIPOČTEME-LI K TOMU I VYSOKÝ KOMFORT SAMOTNÉ OBSLUHY - ZATÁPĚNÍ, PŘIKLÁDÁNÍ, KONTROLU HOŘENÍ, KTERÝ JE NESROVNATELNÝ S PROVOZOVÁNÍM
KOTLŮ ZASTARALÝCH TYPŮ A EFEKTIVNÍ PROVOZ, ZBÝVÁ JIŽ JEN JEDINÉ – NOVÝ KOTEL
KOUPIT.
TEXT A FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

V severozápadních Čechách je problematika
negativního vlivu lokálních topenišť na kvalitu
ovzduší ještě citlivější, neboť patří mezi oblasti se zhoršeným životním prostředím. Studie Severočeských dolů a. s. s názvem STOP
PRACH prokázala reprezentativním měřením
rozhodující podíl nedokonalého spalování různých druhů paliv v kotlích rodinných
domů na objemu prašných částic v ovzduší.
Jednou z obcí, kde je tato problematika zásadní, je i obec Braňany u Mostu.
Braňany byly od začátku do projektu STOP
PRACH zapojeny a společně s odborníky byly
hledány cesty, jak výskyt a přítomnost prachu
v ovzduší omezit a trvale snížit. Protiprašný

val, úklid komunikací speciálními čistícími automobily a modernizace kotelny centrálního
vytápění pro část obce byly doplněny projektem využití moderních kotlů v rodinných
domech, spalujících kvalitní hnědé uhlí s lepší
účinností a vyššími ekologickými parametry.
Pilotním projektem bude výměna starého nevyhovujícího kotle v rodinném domě č. p. 52.
Zde je v únoru 2012 naplánována instalace
kotle EKOEFEKT 24 na hnědé uhlí s regulovatelným výkonem 5-24 kW. Výrobek společnosti EKOEFEKT a. s. Třebívlice využívá automatické regulace teploty, je možné do něj
přikládat pouze jednou za několik dní a mezi
jeho přednosti patří jednoduché čištění a dostatečný, řízený přívod vzduchu. Právě ideální

množství vzduchu dokáže spálit všechny látky
obsažené v palivu. V kotli se zatápí jednou za
sezonu, systém umožňuje automatické spuštění provozu kotle i po výpadku elektrického
proudu a účinnost kotle dosahuje až 80% při
spotřebě 1 – 6 kg hnědého uhlí za hodinu
provozu.
Dodání i instalaci kotle nabídli obci v rámci
spolupráce s obcí Braňany a Severočeskými
doly a. s. v rámci projektu STOP PRACH zástupci společnosti EKOEFEKT a. s. Třebívlice.
Zastupitelstvo obce poté schválilo, aby nový
kotel využívali právě Látovi, majitelé rodinného domu č. p. 52 v Braňanech.
(PI)

