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Dvacet let poté...

Česko chtělo slavit a někde za humny se i slavilo. Změna 
režimu, změna mnohých osudů, ideologií, hodnot. Svobo-
da! Odkaz sedmnáctého listopadu 1989 vyznívá u drtivé 
většiny obyvatel ČR jaksi nepatřičně, vyčpěle. Odcizeně. 
Rozporuplně. Bedlivě jsem v nudě svátečního dne  poslou-
chal projevy dvou prezidentů. Jeden hovořil o „divném pří-
nosu i vývoji“ pro naši společnost i zemi a druhý o „tisíceru 
a jednom pozitivu dnešní doby“. Hovořili po našem, přes-
to každý jinak. Na venkovském obecním úřadě plandala 
vlhká ušmudlaná vlajka. Ulice vyprázdněné jako žaludek 
bezdomovce. Česká televize, masírujíc uši i duši, znova 
a znova ukazujíc záběry bitky na Národní třídě, vsouvala 
minulost pod nehty přítomnosti. Až to zabolelo!

Jistým barometrem stavu národa může být epizoda, která 
se udála při kladení věnců. Jeden prezident byl vypískán, 
druhému přáli lidé hodně zdraví. Asi tak, jako jsou humán-
ně i ideově rozdílní Václav Klaus a Václav Havel - tak je roz-
dělená naše společnost. Stejně a nebo ještě víc.  Netuším. 
Kde se stala chyba, že Češi ztratili smysl pro humor, že se 
lidé uzavírají do svých ulit. Možnou příčinou je skutečnost, 
že z vedení státu zmizel vděčný otloukánek a tuto „ztrátu“  
nenahradil nikdo jiný. Lidé nemají vyprofi lovaného nepří-
tele. Všechno se to nějak slilo do jednoho žlábku. Dobro 
i zlo, čistota a špína. Čest a bezcharakternost.

Naštěstí tu jsou svátky. Rozezní se koledy, kluci na sídlišti 
budou pouštět petardy a národ bude na několik dní a týd-
nů detoxikovat pomalu odcházející rok 2009. Na Nový rok 
pak zacinkají sklenky s nadějí na lepší rok 2010. Přejeme 
všem našim čtenářům a laskavým sponzorům časopisu 
AMB jenom to dobré. Děkujeme za podporu i oporu a na 
oplátku slibujeme, že v dalších vydáních bude převládat  
pozitivní žurnalistika. Budeme přinášet témata, která spo-
jují, která pohladí. Všehomíra. Vyváženost – to je to, co 
lidé potřebují nejvíc.  Užívejme dne.

Lubomír Šlapka,
ředitel vydavatelství AMB
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ROZHOVOR ROZHOVOR

David Kozlok, kluk z města 
s duší cirkusáka

Je mu patnáct let, je z Mostu a miluje vše, co se 
týká cirkusu, akrobacie, kouzel. Je dětským prin-
cipálem Cirkusu Mini z Mostu, který v příštím roce 
oslaví pětiletou existenci. Na tom by nebylo ještě 
nic zvláštního – koneckonců cirkusovými stany se 
to čas od času hemží v každém městě a děti cirku-
sáků logicky navazují na tradice cirkusáckých kla-
nů. To ale není případ Davida. V jeho rodině žádné 
geny artistů a klaunů nejsou. Jako by však byly – 
alespoň tak vypadá umění, které předvádí se svý-
mi vrstevníky veřejnosti. Naposledy svůj program 
předvedli v Mostě na charitativním vystoupení pro 
Linku duševní tísně, které pořádala Střední škola 
diplomacie a veřejné správy Most, kde se David 
rozhodl po absolvování základní školy studovat.

Měli bychom asi začít od počátku: Z jakého popu-
du vlastně vznikl Cirkus Mini?
Myšlenka vlastního cirkusu se u mě objevila v roce 
2001, kdy do našeho města přijel cirkus Humberto. 
Mně tenkrát bylo sedm let. Byl jsem unešený a přál 
jsem si jednou také něco takového dělat. Rodiče 
to samozřejmě tehdy vůbec nebrali vážně. – To se 
naštěstí změnilo. Dnes mě velmi podporují v mých 
snahách. Tehdy jsem zatím jen snil. V roce 2005 
jsme s kamarády založili malý amatérský cirkus, ten 
se ale po půlroce bohužel rozpadl. Ale já jsem se 
nevzdal a cirkus, který má dnes za sebou i hodně 
cest mimo Mostecko, jsem založil znovu, se svou 
sestrou Klárou a postupně dalšími kamarády.

Jaký jste na začátku měli program?
Bylo nás celkem pět. Program trval dvacet minut 
a vystupovali v něm artista, klaun, kouzelník 
a tanečnice. Když se dnes podívám zpátky, tak to 
bylo opravdu hrozné. Jako v nejhorším snu! Místo 
opony byla v té době dokonce ošklivá, zelená plach-
ta. Kdybych to v dnešní době někde viděl, upřímně 
se zasměji. Na druhou stranu můžeme být za to 
i rádi. Kdybychom to tenkrát takto nezaložili, nemu-
seli bychom vůbec existovat. 

Co se od té doby změnilo?
Hodně! Dnes máme sedmdesátiminutový program. 
Je v něm k vidění moderní žonglérská show, akroba-
cie na pohyblivých válcích, tanec s kruhy Hulla-hop, 
kouzelnické představení, gymnastická podívaná, 
veselý klaun Lumpíno, taneční vystoupení, břišní 
tanečnice a další překvapení. Máme nové kostýmy. 
Obměňujeme rekvizity. Už nás natáčela i televize 
a párkrát se o nás také psalo v novinách. Lidé, kteří 
si tím neprošli, tak nechápou, ale za ty čtyři roky, co 
máme za sebou, je to ohromná proměna. To se ani 
nedá popsat slovy. Z dětského snu se stala realita 
a já děkuji všem, co mi věřili a vynaložili úsilí, aby 
mi pomohli.

Prý máte i cvičená zvířátka?
Nejdřív jsme měli králíčka Kubinku. Ten ale utekl 
a už se nevrátil. Teď máme zakrslého králíčka Lucin-

ku, kterého jsem naučil skákat přes překážky, přes 
obruč, přelézat přes schůdky nebo prolézat válcem. 
Za pamlsek udělá téměř cokoliv. Do programu šel 
po třech měsících tréninku. Nejdřív účinkoval v čísle 
zvaném COWBOY, nyní máme zcela novou choreo-
grafi i inspirovanou slavným fi lmem Piráti z Karibiku. 
Také nesmím zapomenout na morčátko ve sporťá-
ku, to je nový člen týmu. Vystupuje s klaunem jako 
„Elvis“.

Zmínil jsi i kouzla – jak ke kouzelnickým trikům 
přijdete? Dají se kouzla koupit? 
Ano, kouzla jsou obchod. Kdo má peníze, může mít 
i nejlepší kouzla, nejlepší kouzelnickou show. My 
jsme si profesionální kouzla také zakoupili. To nej-
cennější stálo 1700 korun. Diváky čeká opravdová 
profesionální iluze, kterou předvádí i takové kapaci-
ty jako například Pavel Kožíšek.

Zapojujete do představení i diváky?
V programu máme trik probodnutí mečem. Na ten si 
vybírám člověka z řad diváků. Nikdo neví dopředu, co 
se bude dít. Většinou se bojí. Zvláště když dotyčného 
začnu přivazovat k židli a on netuší, o co půjde. Když 

vystupujeme ve školkách, skoro vždycky to vyjde na 
paní učitelku. Děti moc nechtějí, ale spousta učite-
lek už má od nás „probodnutý krk“… Zatím se niko-
mu nic nestalo… Na charitativním vystoupení, které 
pořádala naše Střední škola diplomacie a veřejné 
správy v Mostě polovině listopadu v Centru volného 
času, jsem si pro tento trik z publika vybral náměst-
kyni mosteckého primátora Hanu Jeníčkovou.

Kde jinak bereš inspiraci? Kdo celý program 
vymýšlí?
Program vymýšlím já. Většinou se inspiruji buď 
nějakými videi na internetu a pak pokaždé, když 
přijede cirkus, tak do něj samozřejmě zajdu. Něco 
okoukám a pak si to předělám a dovymyslím podle 
svého. Dnes už používáme profesionální aparaturu, 
máme reprobednu, mixážní pult, mikrofony a také 
máme novou oponu. Jednotlivá čísla jsou už nároč-
nější a propracovanější. Sestra, která má například 
číslo s obručemi, jich dnes umí na těle roztočit deset 
najednou. V příštím roce přidá dalších pět. Já pro 
změnu například žongluji s kuželkami. Zatím se tře-
mi. K Vánocům si přeji čtvrtou. Jedna totiž stojí pět 
set korun, takže je to nákladné.

Kdo bývají tvoji první diváci?
No vlastně, když trénuji, tak jsem sám sobě divá-
kem. Trénuji totiž před zrcadlem, abych viděl chyby, 
co kde nemá být a podobně. 

Dojde i na úrazy nebo na rozbité zrcadlo a podob-
ně?
Úrazy se mi naštěstí vyhýbají, zatím žádná zlomeni-
na. A že bychom rozbili něco hodně drahého, to asi 
také ne. Spíš nějaké sošky a podobné drobnosti.

Máš nějaký cirkusový vzor? Co je tvým snem do 
budoucna?
Mým vzorem jsou v životě rodiče, v cirkusové branži 
potom principál Jaromír Joo z cirkusu Joo, který je 
specialista na kočkovité šelmy. Já osobně bych jed-
nou chtěl dělat volný výcvik dvanácti arabských koní 
v cirkuse, to je můj sen. Potom mám ještě jedno 
přání. Chtěl bych totiž chovat americké pumy, kte-
ré právě vlastní můj oblíbený cirkus Joo. Zatím vše 
okoukávám. Kdykoliv přijede cirkus, snažím se ales-
poň pomáhat stavět šapitó. Bavím se s lidmi, s prin-
cipálem, abych co nejvíce pochytil.

Ty jsi dnes pro veřejnost zajímavý právě proto, že 
jsi dětský principál. Za pár let ti ale bude osmnáct 
a to už moc dítětem nebudeš. Dětský cirkus je 
proto tedy opravdu jen krátkodobou záležitostí, 
věku neutečeš. Není ti to líto? Přemýšlíš, co budeš 
dělat potom?
Jednou chci mít opravdu svůj cirkus. Ale u nás je 
tradice, že všechny cirkusy se dědí – Humberto, 
Berouskovi, cirkus Joo a podobně. Kdo není z cirku-
sáckého rodu, tak si nedovolí založit cirkus. Věřím 
ale, že si založím opravdový velký cirkus. I pak, i když 
budu dospělý, to stále bude zvláštnost. Protože bych 
byl prvním, kdo si v této republice založí cirkus, aniž 
by byl z cirkusového klanu. Tedy pokud mě do té 
doby někdo náhodou nepředběhne. Proto jsem se 
i rozhodl studovat obor ekonomika na Střední škole 
diplomacie a veřejné správy v Mostě. Mohl jsem jít 
třeba do artistické školy do Vídně a zdokonalovat se. 
Nebo do Moskvy. Ovšem artistická čísla se mohu 

učit jako samouk. Jenže až budu vést svůj cirkusový 
podnik, potřebuji znát ekonomiku a základy podni-
kání, abych to vše zvládl. Proto je teď pro mě studi-
um střední školy prioritou.

Na zdokonalování a vystoupení ale stále čas 
máš….
Trénujeme pravidelně, v bytě. Dokonce jsme se loni 
začali více rozjíždět mimo region. Nejdál jsme byli 
asi v Plzni. Také jsme vystupovali v Teplicích, Děčíně, 
v České Lípě a v dalších městech. Poslední vystou-
pení, které jsme udělali právě pod hlavičkou školy, 
kde studuji, bylo teď v listopadu v Centru volného 
času v Mostě. Pozvána byla široká veřejnost, včetně 
vedení města. Výtěžek z dobrovolného vstupného 
poputuje na Linku duševní tísně v Mostě. Jsem rád, 
že jsme veřejnosti mohli předvést celou naši cirku-
sovou show. Teď již připravujeme úplně nový pro-
gram na příští rok, ale to je zatím překvapení. Určitě 
bychom s ním chtěli uspět například i ve školkách, 
ale rádi bychom se stali poptávaným cirkusem i na 
různé veřejné akce, ať už v sálech, tak i venku, jako 
tomu bylo například, když jsme vystupovali na Dět-
ském dnu Hitrádia FM. Na základní škole ke mně 
byli vstřícní, stejně tak i teď na střední, kde jsem od 
září. Když si plním své povinnosti, povolí mi uvolnit 
se případně i z vyučování. Poděkovat také musím 
svým rodičům a mému dědovi, kteří mi věří, podpo-
rují mě a velký dík patří i mé sestře. Hodně celému 
cirkusu pomáhají a bez jejich pomoci by se naše 
vystoupení v podstatě vůbec nemohla konat.

Děkuji za rozhovor.
Text a foto: Lucie Bartoš

Studenti v čele s Davidem Kozlokem předali Lince duševní tísně celkem 
3 678 korun, které se vybraly jako dobrovolné vstupné na charitativní vystou-
pení. Šlo o představení Cirkusu Mini, které se v listopadu konalo jako druhý 
počin v rámci fi lantropní aktivity „Středoškoláci DĚTEM“, který se studenty 
realizuje profesorka předmětu „public relations“ Lucie Bartoš. První z aktivit 
byla pomoc Azylovému domu pro ženy s dětmi v září, kdy studenti posbírali 
doma nepotřebné věci a především školní pomůcky, které předali maminkám 
a jejich dětem. K akci se tehdy připojili i někteří představitelé města Mostu 
či podnikatelské sféry. 

Na snímku: Po podpisu dárcovské smlouvy v občanském sdružení Most k nadě-
ji, které provozuje Linku duševní tísně, předal David Kozlok spolu s ředitelkou 
Vladimírou Ilievovou (druhá zprava) „peněžní dáreček“ řediteli Mostu k naději 
(vlevo) a vedoucí Linky duševní tísně Jiřině Venclíčkové (první zprava). 

(red)

David Kozlok s ředitelkou 
Vladimírou Ilievovou pře-
dali „peněžní dáreček“ 
řediteli Mostu k naději.

Členy souboru jsou 
zakrslý králíček Lucinka 

a morčátko Elvis.

Mým vzorem jsou v životě 
rodiče, v cirkusové branži 

potom principál Jaromír 
Joo z cirkusu Joo.

Při vystoupení Cirkusu 
Mini není nouze o drama-
tické scény.
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Město v horách

Historie
Konkrétní písemné zprávy o osídlení území, které 
patří dnes do katastru města Vejprty, jsou od počát-
ku 15. století. Nejstarší zpráva uvádí, že na hranič-
ním potoce, východně od dnešního hraničního pře-
chodu, založila rodina Weiberg ze saské Míšně hamr 
na zpracování železné rudy. Zprávy o něm pokračují 
i v následujících stoletích, kdy panství patřilo Lobko-
vicům. Starší usedlosti s hamrem ale určitě existo-
valy v místě brodu obchodní cesty z Čech do Míšeň-
ska již ve 14. století, v místě zvaném Blechhamer. 
K roku 1550 se váže příběh větrem vyvrácené jedle 
v dnešním Novém Zvolání, v jejíchž kořenech byla 
objevena stříbrná žíla. Zde vznikl první doložený 
stříbrný důl „Johann in der Wüste – Jan na pouš-
ti“, kolem kterého vznikla osada. Kolem štoly pak 
vznikla hornická osada Neugeschrei (Nové Zvolání). 
Rychlý rozvoj hornictví přispěl k vydání dekretu, jímž 
povolil císař Rudolf II. (1607) všem havířům a řeme-
slníkům v osadě svobodně zacházet se svým majet-
kem. Povolil také každému obyvateli provozovat 
řemeslo, zřízení váhy a lázní. Další majestát Rudolfa 
II. (1609), zaručující v českém království nábožen-
skou svobodu, přilákal do hor velký počet němec-
kých horníků. Za císaře Matyáše získaly Vejprty 
spolu s Přísečnicí, Výsluním a Horou Sv. Šebestiána 
1. prosince 1617 společný výsadní list o vykoupení 
se z poddanství (Freikaufsbrief), a tím povýšení na 
královské horní město. Z té doby pochází pravděpo-
dobně i městský znak. Za vlády Ferdinanda II. začaly 
pro nekatolické obyvatele země zlé časy - obracení 
na katolickou víru. Havíři se však své víry nezřekli, 
a tak od roku 1628 začalo velké stěhování do Sas-
ka. Zemědělství a řemeslná výroba se pro špatné 
podmínky tedy nemohly stát základnou dalšího 
ekonomického rozvoje Vejprt. Město začalo vzkvé-
tat až od devadesátých let sedmnáctého století. Na 
počátku roku 1914 se zdálo, že ve Vejprtech nemo-

hou být klidný život a prosperita lidí ničím narušeny. 
K první velké změně dochází 5. prosince 1945. Toho 
dne bylo defi nitivně přerušeno železniční spojení se 
Saskem. Jaké důsledky měla 2. světová válka pro 
vejprtskou ekonomiku, spolehlivě nevíme. Jisté je, 
že Vejprty se staly z města kvetoucího a prosperu-
jícího městem se značnými potížemi. Přes všechny 
těžkosti a potíže se přece jen státním a samospráv-
ním orgánům dařilo poměry ve městě konsolidovat 
a postupně i rozvíjet. 

Památky
Nejstarší vejprtskou památkou je hřbitovní kostel 
svatého Martina, stojící na stráni nad městem. Byl 
postaven v gotickém slohu v polovině 16. století. 
Další významnou památkou je farní kostel Všech 
svatých. Byl postaven na místě staršího hrázděného 
kostela s dřevěnou věží uprostřed střechy. Původně 
pozdně barokní stavba je jednolodní, obdélníková, 

s trojboce uzavřeným presbytářem a přestavěnou 
hranolovou věží. Interiér je převážně rokokový, 
z konce 18. století. V novém zvolání stojí od roku 
1899 kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Kostel je 
postaven v neogotickém slohu, je jednolodní s věží 
v ose kostela. Před kostelem Všech svatých, po jeho 
východní straně, stojí původní vejprtská barokní 
plastika z roku 1717 – kamenný oltář Svatého kříže. 
Před východní stranu děkanského kostela, poblíž 
Kalvárie, byla roku 1972 umístěna další plastika, 
přenesená sem ze zrušené obce Přísečnice – Nej-
světější Trojice z roku 1714. Na jižní stranu kostela 
byla roku 1971 přenesena také z Přísečnice barokní 
plastika sv. Floriána z roku 1723. Dvoustranné sou-
soší sv. Rodiny – sv. Anny a Josefa s dítětem z roku 
1771, které stávalo v Přísečnické ulici na Kadaňské 
ulici, bylo přeneseno do středu vejprtského lesního 
hřbitova. K vejprtským památkám patří také orna-
mentální kříž z roku 1776, stojící nedaleko mostu 
přes železnici. Dalším křížem je tzv. lesní kříž poblíž 
bývalé hájovny. Byl postaven roku 1935 na památku 
usmrcení 23letého mladíka, kterého zasáhla vět-
rem zlomená špička stromu. Nejstarším vejprtským 
objektem nesakrálního charakteru je barokní dům 
č.p.309 z roku 1787. K zajímavostem Vejprt patří 
bezesporu i lesní hřbitov, který byl otevřen 1. října 
1908. Areál hřbitova tvoří dokonalý soulad hřbitovní 
architektury.

Turistika
Městem prochází jak turistické trasy pro pěší, tak 
cyklotrasy. Ty město propojují s Horou Sv. Šebes-
tiána, Kláštercem nad Ohří, Perštejnem a Božím 
Darem a příhraničními oblastmi Saska. Přes hornatý 
krajinný reliéf v okolí města jsou Vejprty vzhledem 
ke kvalitnímu přírodnímu a krajinnému potenciálu 
vyhledávaným místem i pro vyznavače cykloturisti-
ky. Město je výchozím bodem několika značených 
turistických tras. Jihovýchodním směrem se nachází 
obec Měděnec, která leží pod horou Mědník(910 
m.n.m.). Jižním směrem obec Kovářská, kde najde-
me muzeum Letecké bitvy a zajímavou technickou 
památku - starou huť. Jihozápadním směrem z měs-
ta je dolní stanice lanovky, která vyveze návštěvníky 
na Klínovec. Na Klínovci najdete různé hotely, pen-
ziony a horské chaty. Rekreační možnosti jsou tedy 
překvapivě bohaté, neboť město obklopují četné 
lesy.

Současnost
V současné době je město přirozeným centrem hor-
ské oblasti Vejprtska, nachází se zde automobilový, 
pěší a cyklistický hraniční přechod do Německa. 
Město Vejprty nabízí možnost aktivního odpočin-
ku po celý rok, letní i zimní turistiku a samozřejmě 
i dostatek kvalitních ubytovacích zařízení. Nyní jsou 
zde budovány nové cyklotrasy, lyžařské trasy, a to 
na straně české i německé. Naleznete zde také 
zajímavé objekty bývalých továren na výrobu texti-
lu, prýmek a pušek. Dále sjezdovka, běžecké stopy, 
tenisové kurty. Městské kulturní a společenské stře-
disko je pořadatelem rozmanitých akcí, například 
Staročeské máje. Ve městě jsou také soukromými 
subjekty provozovány galerie, které připravují růz-

né výstavy a sympozia s mezinárodní účastí. V roce 
2006 zde dokonce natáčel Jiří Menzel fi lm „Obslu-
hoval jsem anglického krále“, který získal ocenění 
Český lev jako nejlepší fi lm roku 2006.

Město Vejprty pod vedením starostky paní Jitky 
Gavdunové úspěšně realizuje své letošní investiční 
akce. Koncem měsíce října byla úspěšně ukončena 
úprava a rekonstrukce prostranství před budovou 
městského úřadu. Na konci listopadu letošního 
roku byla úspěšně dokončena rekonstrukce ulice 
Myslbekova včetně revitalizace veřejného prostran-
ství vybudováním sportovního a dětského hřiště, 

v příštím roce pak bude dokončena rekonstrukce 
ulice Boženy Němcové rovněž s vybudováním hřiště, 
které ve městě dosud chybí a doplní škálu sportov-
ních aktivit (např. hřiště pro streetball, horolezecká 
stěna apod.). Na obě zmíněné ulice město získalo 
dotace z EU, konkrétně z Regionálního operačního 
programu Severozápad. Třetí akcí, podpořenou rov-
něž dotací z uvedeného operačního programu, je 
rekonstrukce objektu chirurgie ve Vrchlického ulici 
a objektu ubytovny v ulici Vysoká na objekty s chrá-
něným bydlením a internetovou kavárnou. V ulici 
Maxima Gorkého je dokončena rekonstrukce chod-
níků s bezbariérovou úpravou, podpořená příspěv-
kem ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pro 
příští rok bude město Vejprty hledat podporu, aby 
mohla být tato akce dokončena rovněž rekonstrukcí 
vozovky.

Vejprty a Silvestr
Město Vejprty vás srdečně zve na oslavu Silves-
tra 2009, která se bude konat 31. prosince 2009 
v kulturním domě MěKaSS ve Vejprtech. Začátek 
od 20:00 ve velkém sále. Připraven je i doprovodný 
program pro všechny věkové kategorie se skupinou 
Country a Folk spojené s diskotékou Jana Volhejna. 
Ve 22:15 Super Fireshow Teplice. Prodej vstupenek 
od 1. 12. 2009 za 110,-Kč. Budeme rádi, pokud při-
jmete naše pozvání.

Pozvání
Zastavte se ve Vejprtech a vychutnejte si podma-
nivou přírodu, kulturu a ojedinělou krásu místních 
památek. Naleznete zde jedinečné přírodní podmín-
ky regionu a Krušných hor.

Text: MÚ Vejprty, čerpáno z knihy Zdeny Binterové 
„Historie Vejprt“

MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE
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Vejprty opticky tvoří jeden 
celek s německou obcí 

Bärenstein.

Přes všechny těžkosti 
a potíže se přece jen 

státním a samosprávním 
orgánům dařilo poměry 
ve městě konsolidovat 

a postupně i rozvíjet.

V okolí města i na 
německé straně jsou 
budovány nové cyk-
lotrasy i lyžařské trasy.

Město Vejprty nabízí především poznávání, a to 
doslova všemi smysly. Pro mnohé je důvodem 
k jeho návštěvě především historie města a pří-
roda, ale město a jeho okolí osloví všechny hos-
ty i svým aktivním přístupem k životu. Zejména 
sportovně založení návštěvníci si zde přijdou 
na své. Vejprty jsou městem Ústeckého kraje, 
ležící v Krušných horách v nadmořské výšce 
od 760 metrů. V současnosti mají 3 314 oby-
vatel a s německou obcí Bärenstein opticky 
tvoří jeden celek, rozdělený pouze hraničním 
potokem Polava. Východním a jižním směrem 
od města se zvedají zalesněné stráně vrcholků 
Krušných hor, východním směrem od města je 
vybudovaná vodní nádrž Přísečnice, která slouží 
jako rezervoár vody. Jihozápadním směrem od 
města se nachází vyhledávané středisko lyžař-
ských sportů v Krušných horách – Klínovec 
(1244 m.n.m.). 
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Litvínov představil kalendář 
pro příští rok

Starosta Litvínova Daniel Volák představil veřej-
nosti při vernisáži vánoční výstavy v prostorách 
městské Galerie Radniční sklípek nový kalendář 
města na rok 2010. Kalendář nese název Galerie 
pod širým nebem a obsahuje fotografi e plastik 
umístěných po městě. Autorem snímků je Ibra 
Ibrahimovič. Ke kalendáři během začátku příští-
ho roku přibude ještě Průvodce galerií pod širým 
nebem. Ten bude rozšířen o plastiky staršího cha-
rakteru.

Občané i návštěvníci města se tak dozvědí název 
sochy, autora, materiál, umístění a rok vzniku. 
Kalendář i průvodce jsou hrazeny z dotace na akci 
Litvínov – město v pohybu. 
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Dotaci ve výši 1 688 780 Kč získal Litvínov v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Seve-
rozápad pro období 2007 – 2013, oblast Podpory 
marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního 
ruchu.  Cílem projektu je zlepšení marketingu města 
Litvínova a jeho okolí za účelem zvýšení turistické 
atraktivnosti města, a tím následného zvýšení počtu 
turistů. Celkové náklady projektu činí 1 986 800 Kč, 
z toho požadovaná dotace 1 688 780 Kč a vlastní 
podíl města 298 020 Kč. V rámci projektu bude 
z dotace ještě hrazena například kniha Krušno-
horské dřevo a jeho využití, dvojjazyčný turistický 
průvodce, brožura jazz festivalu a další propagační 
materiály. (PR)
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PŘEDSTAVUJEME PŘEDSTAVUJEME

Spojenectví přináší obcím v Krušných 
horách fi nance z Evropské unie

Svazek obcí v regionu Krušných hor vznikl 1. červ-
na 2001 na základě Smlouvy o vytvoření dobrovol-
ného svazku obcí uzavřené mezi jedenácti obcemi 
v regionu Krušnohoří. Mezi jeho členy patří Litví-
nov, Meziboří, Lom, Horní Jiřetín, Louka u Litvíno-
va, Mariánské Radčice, Klíny, Český Jiřetín, Bran-
dov, Hora Svaté Kateřiny a Nová Ves v Horách.  
Hlavním cílem SORKH je společný postup při napl-
nění úkolů ve všech  oblastech veřejného života 
obcí. Mimo jiné v oblasti vzdělávání, sociální péče, 
zdravotnictví, kultury, systémů veřejné osobní 
dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného 
území a dalších.  Předsedou SORKH je místosta-
rosta Litvínova Martin Klika.

Co vedlo jedenáct obcí Krušných hor ke spojení?
Hlavním důvodem vzniku SORKH je nalezení společ-
ných zájmů jednotlivých členských obcí a vyhledá-
vání vhodných dotačních titulů pro jejich realizaci. 
Svazek má daleko větší šanci dosáhnout na dotační 
peníze z Evropské unie, než by měly jednotlivé obce 
samostatně. Především menší obce získávají dota-
ce složitě. Příkladem úspěšnosti spojení krušnohor-
ských obcí je projekt „Nastartování aktivní politiky 
zaměstnanosti v mikroregionu Krušných hor“ v rámci 
operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů“ spolu-
fi nancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropské-
ho sociálního fondu, kterého se účastnily obce Bran-
dov, Hora Sv. Kateřiny a Nová Ves v Horách. Projekt 
byl zahájen 1. 5. 2006 a dokončen v květnu loňské-
ho roku. Dotace byla poskytnuta v celkové výši 6 mil.
Kč. Obdobným projektem, který si klade rovněž za 
cíl zvýšit zaměstnanost v odlehlých oblastech mos-
teckého regionu, tedy především v horských obcích, 
je projekt Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří 
kvalifi kovaným. Zhoršená dopravní obslužnost těch-
to obcí a jejich odloučenost je považována za znevý-
hodnění žadatelů o práci stejně, jako například jiné 
osobní a sociální handicapy. SORKH se stal partne-

rem projektu. Žadatelem o dotaci je v tomto případě 
mostecký úřad práce. Do projektu bude postupně 
zapojeno 330 klientů z cílových skupin.

Při vyhledávání dotačních projektů se zaměřujete 
především na lidské zdroje, nebo se SORKH zabý-
vá i dalšími možnostmi?
Cílem SORKH je spolupracovat ve všech oblastech 
společného zájmu. Tím může být i zatraktivnění celé 
oblasti pro turismus. SORKH se proto stal partne-
rem projektu „Stará solná stezka“. Prezentace pro-
jektu proběhla ve spolupráci Partnerského spolku 
Litvínov a spolku Heimatverein Mortelgrund – Alte 
Salzstraße, Sayda. Cílem projektu je rozšiřovat a při-
spívat k zatraktivnění celého regionu Krušnohoří 
jak na německé, tak na české straně. Projekt bude 
ukončen v roce 2011 a náklady na něj dosahují 450 
tisíc eur. Kryty budou z fi nanční dotace ze zdrojů 
veřejnoprávní a soukromá partnerství, ESF/LOS, 
ILE/Leader+ atd.

S rozvojem turismu souvisí také například síť mís-
topisného značení a turistických informačních 
tabulí, které jsou dílem SORKH. SORKH se podílel 
rovněž na vybudování Krušnohorského automobilo-
vého okruhu dlouhého 92 km, během kterého jsou 
autoturisté upozorňováni na historické a přírodní 

Předsedou SORKH je 
místostarosta Litvínova 

Martin Klika.

Cílem SORKH je spolupra-
covat ve všech oblastech 

společného zájmu, tím 
může být i zatraktivnění 

celé oblasti pro turismus.

SORKH má řadu význam-
ných partnerů, mezi které 
patří Severočeské doly, 
a.s., Litvínovská uhelná, 
a.s. nebo Unipetrol RPA, 
s.r.o.

Jiří Matoušek, 
starosta obce Klíny
„Jsem spokojen s tím, co SORKH 
pro své členy dělá. V rámci Svazku 
máme šanci dosáhnout na podpo-
ru z fondů Evropské unie, což je pro 
nás, jako malou obec, jinak velmi 
obtížné.“ 

Vlasta Tůmová, 
starostka obce Mariánské Radčice
„Věřím, že členství ve SORKH je pro nás 
přínosné. Domnívám se jen, že by se čle-
nové Svazku měli více aktivovat a usilovat 
o více fi nanční podpory z Evropské unie pro 
všechny obce Svazku.“

Řekli o členství ve Svazku obcí regionu Krušných hor

Josef Nétek, 
starosta města Lom
„Členství ve Svazku je pro mnohé 
menší obce jedinou možností, jak 
dosáhnout na dotace. Dnes je tako-
vá doba, že řada vypisovatelů dota-
cí chce, aby nežádali jednotlivci, ale 
větší celky.“ 

Eva Horáková, starostka 
obce Hora Svaté Kateřiny
„SORKH je platný v získávání zkušeností, 
informací i fi nanční podpory pro všechny 
své členy, tedy i pro Horu Svaté Kateřiny.“

zajímavosti. Rozvoji turismu přispívá například i cyk-
lotrasa z Mariánských Radčic, přes Klíny, Novou Ves 
v Horách do Hory Svaté Kateřiny, která vznikla také 
díky SORKH.

Své projekty realizuje SORKH výhradně z dotací 
Evropské unie?
SORKH má řadu významných partnerů. Patří k nim 
především Severočeské doly, a.s., Litvínovská uhel-
ná, a.s. nebo Unipetrol RPA, s.r.o. Podpora regionál-
ních společností je pro nás důležitá a my si jí vážíme. 
Finanční prostředky takto získané využíváme nejen 
na chod Svazku, ale především při realizaci projektů 
SORKH, díky níž je rozvíjen informační a místopisný 
systém v turistickém ruchu mikroregionu Krušných 
hor. Svazek se ale nezabývá pouze získáváním dota-

cí a rozvojem turismu v Krušných horách. V loňském 
roce jsme vyzvali poslance a senátory Parlamentu 
ČR napříč politickým spektrem k podpoře novely 
zákona o rozpočtovém určení daní jako dočasného 
řešení nespravedlivého systému rozpočtového urče-
ní daní pro obce. 

Kde se mohou obyvatelé Krušnohorska o činnosti 
SORKH informovat?
V loňském roce byly založeny webové stránky www.
litvinovsko.eu, kde zájemci najdou veškeré infor-
mace o činnosti Svazku a projektech, na kterých se 
Svazek podílí. (PR)

Text a fota: Svazek obcí v regionu Krušných hor
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VOLNÝ ČAS KULTURA

Zázračný koncert: Ve slitině 
sedmi kovů levituje hladina

Biotronik Tomáš Pfeiffer sám sebe 
nazývá mimo jiné umělcem. Je 
objevitelem starobylého nástro-
je – vodnářského zvonu, na který 
sám hraje. Je zřejmé, že rozezvučet 
nezvyklý nástroj a dokázat „vzbou-
ření“ hladiny vody v jeho útrobách, 
které obecenstvu předvádí, určitě 
uměním je. Zda dokáže i zázra-
ky, to už by na sobě měl ovšem 
ohodnotit každý sám. Turné, které 
zrovna absolvuje po republice, má 
název Společná věc.

Ona věc vypadá tajuplně. Jako kovový zvon 
s držadly. Uvnitř je voda. Jde o starodávný 
nástroj zvaný vodnářský zvon, na který se 
hraje mokrou rukou. Biotronik Tomáš Pfeif-
fer s ním vystupuje po celé republice. Zná 
prý jeho tajemství a přesvědčuje o tom lidi 
v rámci představení, které je symbiózou 
živé hudby a monstrózní vizuální projekce. 

Vodnářský zvon pochází nejspíše z oblas-
tí Číny nebo možná Tibetu. Jde o dávno 
zapomenutý nástroj, a proto není snadné 
najít originál. Podle Tomáše Pfeiffera exis-
tuje nespočet bezcenných kopií, které ne-
jsou k ničemu. „Můj nástroj je také kopie, 
ovšem velmi kvalitní,“ předbíhá pochyb-
nostem léčitel. Vyroben je jako slitina sed-
mi planetárních kovů – zlata, stříbra, mědi, 
rtuti, železa, olova a cínu.

Nástroj má zvláštní účinky. Již na první 
pohled se v něm děje cosi zvláštního - 
voda uvnitř při určitém způsobu hraní levi-
tuje nad hladinou. Díky vibracím vznikají 
i různé obrazce závislé na hloubce a výšce 
tónů. Ve fortissimu dochází až k levitaci 
kapek vody do výše několika centimetrů. 
Podle tradice těch, co znali sílu nástroje, 
pronikají jeho tóny celým tělem, pozitivně 
působí na každou buňku a celkově harmo-
nizují člověka i jeho okolí. Tóny zvonu jsou 
vnímavě doplněny právě obrazovou pro-
jekcí, která není náhodná. Doplňuje zvuk 
vizuálním zážitkem. „Existují jevy, které 
nedokážeme zatím vysvětlit a ony přesto 
jsou,“ říká Tomáš Pfeiffer, který koncertuje 
proto, aby předal lidem jakousi všelidskou 

společnou věc. „Chtěl bych připomenout 
krásu tvoření, kdy každý díl světa je jedi-
nečný, a přesto vše do sebe zapadá. Uká-
zat podobu světa, jak ji možná neznáme,“ 
objasňuje své myšlenky.

Koncert nese každým rokem název Společ-
ná věc, obsahově se však liší. Skládá se 
z několika skladeb, které jsou mezi sebou 
propojeny centrální myšlenkou vzájem-
nosti. „Každá doba a každá země má své 
symboly, které hrají v životě lidí významnou 
roli. Proto je první skladba věnována Praze 
a nezapomenutelným osobnostem našich 
dějin. Druhá oslovuje návštěvníky přede-
vším unikátními záběry z přírody,“ vysvětlu-
je Tomáš Pfeiffer. Na Prahu navazuje oddíl 
zvaný Hledání Boha, kde jsou zachycena 
nejen některá výjimečná místa jako Lurdy, 
Medžugorie, ale i přírodní chrámy, které 
byly navštěvované lidmi od nepaměti. Oddíl 
Lidé srdce představuje výjimečné bytosti, 
které byly schopny dělat zázraky, ale pře-
devším velmi pomáhat ostatním, jako jsou 
například padre Pio, Tereza Neumannová. 
Cyklus uzavírá Harmonia Mundi, kde jsou 
ukázány nové a mnohdy neznámé snímky 
vesmíru z Hubbleova teleskopu. 

Zda má zvon a jeho „režisér“ i schopnos-
ti, které nejsou vidět, ale dokáží navodit 
duchovní pohodu nebo dokonce fyzické 
zdraví, to asi těžko exaktně změříme. „Ve 
chvílích souznění s hudbou Vodnářského 
zvonu i s promítanými obrazy mohou lidé 
zažít a vnímat snad hlouběji sílu vibrace 
a rezonance,“ tvrdí Tomáš Pfeiffer. Své Fo

to
: a

rc
hi

v 
T.

 P
fe

iff
er

a

Dramaturgický plán MDM 
na sezonu 2010

životní pochybení. Je především namířena 
na pokryteckou morálku příslušníků vyso-
ké společnosti té doby, na jejich osobní 
intriky i snahu ovlivňovat politické dění ve 
vlastní prospěch. Není to však hra mravo-
učná ani kazatelská. Autor všechny tyto 
problémy řeší s humorem sobě vlastním, 
s velkou mírou nadsázky, v níž dominu-
je ironie a sebeironie. Je to konverzační 
komedie, jejíž vtip a kritický pohled na spo-
lečnost a morálku nezestárl ani po více jak 
stu letech od jejího vzniku a znovu a znovu 
baví divadelní publikum.
Premiéra: 18. června 2010 
na Velké scéně

Vlastimil Novák, dramaturg 

zkušenosti mohou lidé psát do diskusní 
sekce na stránkách Pfeifferovy univerzity. 
Kromě těch pochvalných, kdy lidé dokon-
ce popisují zázračné zlepšení zdravotních 
stavů, někteří komentují svou zkušenost 
z relaxační hudby i se sklíčenými pocity. 
Na svých stránkách představuje biotronik 
i projekty biotronických domů s kruhovým 
půdorysem, které nejsou plné zákeřných 
ostrých hran a rohů.

Tomáš Pfeiffer je původním povoláním 
letecký konstruktér. Jednoho dne se z niče-
ho nic začal zabývat léčitelstvím a biotro-
nikou. Po třech letech vyléčil prvního paci-
enta a opustil zcela svou původní profesi. 
Považuje se za žáka a pokračovatele již 
zesnulého léčitele a fi lozofa Josefa Zezul-
ky. V první polovině 90. let minulého století 
se proslavil díky pořadu Seance na televiz-
ní stanici Nova. V Praze založil Biotronic-
ké centrum sociální pomoci. Vede rovněž 
takzvanou Duchovní univerzitu Bytí (DUB). 
Pořádá pravidelná setkání a přednášky, 
které se zabývají lidstvím, vědou o živo-
tě. Zaměřuje se při nich na osud, otázky 
po bytí, hledání životní fi lozofi e. Pozornost 
věnuje i problémům zdraví. Vstupné na tyto 
aktivity bývá dobrovolné. Na závěr před-
nášky se zájemci mohou přiladit k biotro-
nickému působení.

V prosinci budou moci vodnářský zvon 
obdivovat lidé na koncertech v Blansku 
(1.12.), ve Znojmě (2. 12.),  v Hodoníně (3. 
12.),  v Pardubicích (8. 12.)  a 11. prosince 
ještě i v Praze. 

Text: Lucie Bartoš
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této velmi úspěšné komedie bude mít v 
překladu Jiřího Žáka v činohře Městského 
divadla v Mostě českou premiéru.
Základní situace komedie Chlap na zabi-
tí je jednoduchá. Ve stejném hotelu a v 
sousedících pokojích se ubytují dva muži 
naprosto rozdílných záměrů a charakterů. 
Nájemný vrah sem přišel čekat na svoji 
oběť, zatímco jeho soused tu hodlá spá-
chat sebevraždu. Tyto dva záměry se ukáží 
jako společně naprosto neproveditelné, 
stejně tak jako se zdají být neslučitelné 
osudy obou mužů. Z jejich vzájemné kon-
frontace vyplývá neotřelý situační i slovní 
humor této komedie, končící překvapivou, 
leč lidsky sympatickou pointou.
Premiéra: 16. dubna 2010 
na Velké scéně

3. Axell Hellestenius
E L L I N G   A   K J E L L

aneb CHVÁLA  BLÁZNOVSTVÍ
Režie:  Věra  H e r a j t o v á 

Silně jímavá a zdravě optimistická kome-
die napsaná na motivy románu Ingvara 
Ambjorsena Pokrevní bratři. Dva dospělí 
pacienti psychiatrické léčebny jsou nastě-
hováni do společného bytu, kde je jim 
jako součást terapie naordinován běžný 
společný život se všemi jeho radostmi i 
povinnostmi. A oba se snaží jej žít. Panic 
Kjell se neustále rozhlíží po ženách a jíd-
le, zatímco sociální demokrat Elling začne 
psát poezii…

Do svého svérázného společenství přijmou 
těhotnou sousedku a pečují o ni až do 
porodu. Narození zdravé holčičky a první 
básnické úspěchy Ellinga vítají jako naději 
do dalšího života.

Elling a Kjell je komedie jak pro zasmání, 
tak také pro zamyšlení a pohlazení, které 
by mělo vycházet z vědomí, že přátelství, 
zájem o druhého a vřelý cit dokážou překo-
nat nejeden životní nezdar a handicap.
Premiéra: 4. června 2010 na Komorní 
scéně

4. Oscar Wilde
I D E Á L N Í   M A N Ž E L

(Ad Ideal Husband)
Režie:  Milan  S ch e j b a l 

Wildeova hra v sobě v lehkém a pro Wildea 
typicky sarkastickém tónu nese závažné 
téma osobní cti a důsledků, které přináší 

V prvním pololetí sezony 2010 uvede čino-
hra Městského divadla v Mostě na svých 
dvou scénách (Velké scéně a Komorní 
scéně) celkem osm premiérových titulů, 
z nichž sedm je určeno pro mládežnické 
a dospělé publikum a bude zařazeno do 
systému předplatného a jeden titul – tzv. 
volný – je určen pro dětského diváka ve 
věku od šesti do dvanácti let. Tímto titu-
lem činohra Městského divadla v Mostě 
pokračuje v úspěšně založené tradici 
inscenování klasických pohádek na Vel-
ké scéně. 

1. Terrence McNally – David Yazbek
D O N A H A

(The Full Monty)
Režie a choreografi e: Radek  B a l a š

Dnes už světoznámý muzikál autorů Ter-
rence McNallyho (autor libreta) a Davida 
Yazbeka (autor hudby a písňových tex-
tů) vychází z neradostné situace skupiny 
nezaměstnaných ocelářských dělníků, 
jejich přátel a rodin v americkém Buffalu. 
Ze závažných existenčních potíží hledají 
východisko v založení a provozování pán-
ského striptýzového souboru. Během pří-
prav na své první veřejné vystoupení řeší 
osobní i rodinné problémy, čímž odhalují 
své charaktery a konají tak první striptýz. 
Své opravdové striptýzové vystoupení přes 
mnohé peripetie, různá protivenství a vel-
ké rozpaky nakonec uskuteční a sklidí před 
početným dámským publikem zasloužený 
úspěch.

V muzikálu Donaha se vyváženě střída-
jí komické situace se situacemi vážný-
mi. Libreto a písňové texty jsou napsány 
svěžím, vtipným a nekomplikovaným jazy-
kem a celý muzikál je nesen v duchu jas-
ného poselství – člověk se nesmí vzdát, 
byť i za cenu, že udělá osobní i opravdový 
striptýz…
Premiéra: 26. února 2010
na Velké scéně

2. Francis Veber
CH L A P   N A   Z A B I T Í

(L´emmerdeur)
Režie: Nikolaj  P e n e v

Francouzská komedie Chlap na zabití je 
českým divákům známá především ve své 
fi lmové podobě z roku 1973, v níž hlavní roli 
vytvořil Lino Ventura a roli jeho nežádoucí-
ho partnera Jacques Brell. Divadelní verze 
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Vraždící bestie, nebo chyba 
v charakteru majitele?

Příběhů o napadení člověka psem bylo už tolik, 
že je s podivem, proč se ještě naši zákonodárci 
nerozhoupali a nepřijali takovou novelu zákona, 
která by jednak daleko víc postihovala majitele 
útočných, bojových či jinak nebezpečných plemen 
a zároveň redukovala počty problémových plemen 
psů v ČR. Ukazuje se, že podobná plemena zvířat 
si obstarávají lidé s malým či vážně poškozeným 
sebevědomím.  Lidé s nějakou duševní deprivací, 
většinou primitivové, nevyzrálé osoby anebo zlo-
činci. Jenom nepatrná část chovatelů a profesio-
nálů přistupuje k držení těchto zvířat odpovědně. 
Normální člověk by podobného „nejlepšího příte-
le“ nechtěl, protože do psí duše nevidí a neví, kdy 
ten nebohý tvor zaútočí na svého majitele či na 
jeho nejbližší, včetně dětí. Následky jsou pak vět-
šinou katastrofální. Nejen obě komory parlamentu 
by měly hájit bezpečnost svých občanů, ale také 
města a obce by měly přitvrdit. Vybírání poplatků 
a hlídkování u psích exkrementů je nedostatečná, 
umolousaná aktivita, která problém ochrany zdra-
ví i životů občanů neřeší.

Minuty hrůzy si prožila asi třicetiletá žena, kterou 
napadl v jedné z obcí na Českokrumlovsku naprosto 
neovladatelný kříženec dogy a rotvajlera. Pokousal ji 
na noze, ruce a na zádech. 4. listopadu 2009

Tříletého chlapce pokousal pes, poranil mu oko. 
S vážným poraněním oka skončil ve čtvrtek odpoled-
ne v brněnské nemocnici Černá Pole tříletý chlapec 
z Třeště na Jihlavsku. Zranění mu způsobil německý 
ovčák. 10. září 2009

Rozzuřený pitbullteriér roztrhal ve středu v centru 
Brna jezevčíka. Napadený pes bezprostředně po 
útoku žil. Utrpěl však vážná zranění, silně krvácel 
a měl vyhřezlé některé vnitřní orgány. Útočící pes 
skončil v městském útulku a jeho 23letá majitelka 
na policii, kde policisté zjistili, že je po ženě vyhláše-
no celostátní pátrání. 14. srpna 2009

Psi napadli na Nymbursku ženu a malé dítě. Na 
dvou různých místech Nymburska napadl ve středu 
pes člověka. Zranění utrpěla dospělá žena a dvou-
letá holčička. Obě musely být se svými zraněními 
převezeny do nemocnice, informovala mluvčí stře-
dočeských záchranářů Tereza Janečková. 3. června 
2009

Americký staford skočil na záda ženě, která chráni-
la svého pejska. Volně pobíhající americký staford 
napadl v neděli odpoledne v Havířově ženu, která 
v místní části Šumbark venčila svého malého psa. 
Zvíře bez náhubku pak obrátilo svou agresi na malé-
ho kolegu. Řádění staforda ukončil až výstřel poli-
cisty.
27. dubna 2009

Rozzuření psi vážně zranili matku se synem. Z náv-
štěvy od babičky ze Slatiňan se v sobotu již do chru-

dimského bydliště nevrátili 38letá Iveta Bednářová 
s 12letým synem Jirkou. Na kraji Chrudimi zvané 
Píšťoly je napadli a těžce potrhali rotvajler s dobr-
manem. Po prvním ošetření v chrudimské nemoc-
nici byli šokovaná matka se synem předáni do péče 
lékařů Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 5. led-
na 2003

Pes zabiják rozdělil vesnici na dva tábory. Na dva 
znepřátelené tábory se rozdělili obyvatelé Svatoňo-
vic na Opavsku, kde německý ovčák Rocky minulý 
týden na povel svého pána zabil čtyřiačtyřicetileté-
ho muže. Část obyvatel se zvířete zastává. Mnohem 
silnější skupina požaduje, aby pes nežil ve vesnici. 
Někteří dokonce chtějí, aby byl utracen. 28. ledna 
2003

Důchodkyně zemřela po útoku vlastního psa. Šesti-
letý německý ovčák způsobil smrt své dvaaosmde-
sátileté majitelky z Havířova na Karvinsku. Tělo našli 
příbuzní v předsíni jejího domku s prokousnutým 
hrdlem. Pitva potvrdila, že důchodkyně vykrvácela 
z poraněné krční tepny.  13. ledna 2003

Obviněn majitel psů, kteří roztrhali hlídače. Severo-
čeští kriminalisté obvinili z ublížení na zdraví majite-
le psů, kteří roztrhali v Nížebohách na Litoměřicku 
hlídače. Muži hrozí za nezabezpečení zvířat dva roky 
vězení, řekla severočeská policejní mluvčí. Psi jsou 
zatím v útulku, o jejich osudu zřejmě rozhodne soud. 
24. června 2004

V Austrálii, Velké Británii, ale také v SRN i v dal-
ších rozvinutých zemích již zákonodárci pochopili, 
že držení bojových a velkých plemen psů může ve 
stále hustěji obydlených sídlech způsobit tragédii. 
Přijetím poměrně přísných norem alespoň omezují 
rizika. Obhájci bojových plemen psů naopak tvrdí, že 
za agresivitu zvířete může majitel, nikoli zvíře samo. 
To má být omluva? To má být argument? Jak vyzrálá 
je asi osobnost, která si do panelákového bytu 1:1 
vezme dogu vážící 20 - 30 kg. Co je to za lidi, když 
jdou venčit neposlušného rotvajlera k dětskému 
hřišti, na volno, bez obojku a bez náhubku. To jsou 
otázky, na které by naše legislativa měla urychleně 
reagovat, nebo – hezky po česku počkáme, až se 
stane nějaké velké, tragické, monstrózní neštěstí?

Text: PaLuba
Foto: Archiv AMB
Zdroj informací: Novinky.cz a ČTK

Velcí herci zpívají 
a kreslí malým dětem

Velcí herci malým dětem je název veselé knížky 
pro děti i pro pomoc potřebným. Objevila se jako 
pozoruhodná novinka na předvánočním knižním 
trhu. Známí čeští herci pro ni připravili ilustrace 
a také svými hlasy nazpívali písně.

Kreslená knížka včetně své audiovizuální verze 
originálním způsobem spojuje dvě bohulibé myš-
lenky: jednak jde o publikace s vloženým CD plným 
veselých písniček o zvířátkách. Zároveň jde o chari-
tativní pomoc občanskému sdružení LymfomHelp, 
které od roku 2005 pomáhá pacientům s maligním 
lymfomem, tedy zhoubným onemocněním jednoho 
druhu bílých krvinek zvaných lymfocyty, které jsou 
v lidském těle zodpovědné za imunitu. Na účet Lym-
fomHelpu půjde čtvrtina zisku z prodeje knihy. 

Kniha je vytvořena zábavným způsobem. Je plná pís-
niček, notiček, básniček a kresbiček. Cédéčko, kte-
ré ji doplňuje, obsahuje dvacítku písniček nazpíva-
ných oblíbenými herci. Jde o Jiřího Bartošku, Zuzanu 
Dřízhalovou, Gabrielu Osvaldovou, Ivanu Chýlkovou, 
Jakuba Prachaře, Marthu Issovou, Martina Dejdara, 

Jiřího Macháčka, Jiřího Lábuse, Táňu Vilhelmovou 
a Mojmíra Maděriče. Ti také zčásti ilustrovali samot-
nou knížku. Každý z nich totiž ke „své“ písni připojil 
originální kresbičku. „S obrázky jsem neměla pro-
blém, ráda maluji dětem a stačí mi, když poznají, co 
to mělo být,“ říká Gabriela Osvaldová, která na CD 
nazpívala píseň „Žába“ a „Straka“. Mnohem horší 
to prý bylo s texty. „Nemám ráda, když se zvířatům 
podsouvají lidské vlastnosti, navíc negativní. Proč 
pěstovat v dětech dojem, že ropucha je hnusná 
a nenažraná, brouček je roztomilý chudinka a straka 
je potměšilý lupič?“ říká s přímočarostí sobě vlastní. 
„Každé zvíře je svým způsobem krásné a žije takový 
život, pro jaký bylo určeno, pokud mu do toho člověk 
nezasahuje,“ vysvětluje. Celkově ale známá textařka 
hodnotí celý hromadný výtvor českých umělců výbor-
ně. „Některé písničky jsou moc povedené. Navíc je 
zpívají i herci, které ke zpěvu hned tak někdo nedo-
nutí,“ shrnula Gabriela Osvaldová. 

Mírné potíže s kreslením obrázku přiznala herečka 

Zuzana Dřízhalová, známá především ze seriálu 
Velmi křehké vztahy. „Upletla jsem si na sebe bič, 
když jsem se rozhodla malovat akrylovými barvami 
na plátno. Po několika dnech úsilí jsem nakonec 
svědomitě obarvila celé plátno, tak snad někoho 
mé obrázky potěší,“ směje se.  Zuzana Dřízhalová je 
navíc patronkou sdružení LymfomHelp, což byl také 
jeden z důvodů, proč ráda kývla na nabídku spolu-
podílet se. „Lákala mě spolupráce s Ondřejem Sou-
kupem, v jehož studiu se písničky nahrávaly. Mys-
lím, že pro děti je nejlepší, když si společně s rodiči 
povídají, zpívají a vyprávějí pohádky. Tato knížka je 
k tomu může přivést,“ myslí si. Knížka začíná příbě-
hem nemocné holčičky, která spolu s tóny kouzelné 
píšťalky vyfoukla z těla i zlou nemoc. 

Velcí herci malým dětem jsou českou verzí charitativ-
ního projektu, který v roce 2000 na Slovensku vytvo-
řilo občanské sdružení Šance dětem. Producent-
kou celého projektu v České republice je herečka 
a zpěvačka Lucia Šoralová.  „Vždycky jsem si přála 
spolupracovat na něčem hezkém a současně smys-
luplném, takže když mě oslovili mí slovenští přáte-

lé, zda bych zkusila využít svých kontaktů a pomoci 
s vydáním knížky Velcí herci malým dětem v České 
republice, neváhala jsem. Je to má první producent-
ská zkušenost, a když bude důvod a možnosti, tak 
budu pokračovat dál,“ uvedla Lucia Šoralová.

Každoročně je nově diagnostikováno kolem jednoho 
a půl tisíce lidí s maligním lymfomem. Mezi veřej-
ností je toto onkologické onemocnění málo známé 
a bývá často i pozdě diagnostikováno. Tyto skuteč-
nosti přispívají k tomu, že nemálo pacientů přichází 
k lékaři v pokročilé fázi onemocnění, čímž výrazně 
klesá jejich naděje na úplné vyléčení. To umí moder-
ní medicína zajistit pouze v případě, kdy je maligní 
lymfom včas odhalen.

Slavnostní křest knížky s charitativním účelem se 
konal za účasti několika „spoluautorů“ na začátku 
listopadu v pražské Galerii Louvre. 

Text: Lucie Bartoš
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Stop prach!
Nevracet se k petrolejovým lampám, ale na dru-
hou stranu nestrkat hlavu do písku, přesně defi no-
vat problémy, monitorovat aktuální stav ovzduší, 
změnit postoje a myšlení všech lidí i průmyslo-
vých společností, zlepšit výrobně-technologickou 
kázeň – to jsou jen některé ze zbraní, kterými se 
dá porazit zákeřný a v některých případech nevidi-
telný nepřítel – prach. Všechny tyto pojmy zazněly 
na úvodní konferenci s názvem STOP PRACH, kte-
rou hostilo nedávno otevřené informační centrum 
přímo v areálu Elektrárny Ledvice. Zazněly nejen 
z úst špičkových odborníků, představitelů Seve-
ročeských dolů Chomutov, a.s., ale i zástupců 
měst a obcí Bílinska, společenských organizací 
a v neposlední řadě hejtmanky Ústeckého kraje, 
paní Jany Vaňhové. Složení odborníků i diskutují-
cích bylo opravdu neobvykle různorodé, má však 
svoje logické opodstatnění. Prach se týká životní-
ho prostředí, zdravotnictví, meteorologů, hejtma-
nů, starostů i docela obyčejných lidí – dýcháme 
jej přece všichni!

Proč prach?
Dříve se v blízkosti dolů vyskytovaly v mnohem větší 
míře škodliviny, vznikající hořením uhelných sklá-
dek nebo provozních záparů v povrchových dolech. 
Komíny elektráren a spaloven zároveň do ovzduší 
chrlily oblaka sirnatého dýmu obsahujícího zplodiny 
zapříčiňující vznik kyselých dešťů, devastaci lesů, 
přírody i lidského zdraví. Nejhorší stav ovzduší se 
v našich krajích datuje do 80. let 20. století, zlom 
k dobrému začal na začátku 90. let. Na konci 20. 
století došlo přísným odsířením elektráren a dra-
matickým snížením emisí, vypouštěných veškerými 
spalovacími provozy, k celkovému ozdravění ovzduší 
v okolí dolů, uhelných elektráren, tepláren a prů-
myslových zařízení. Tento pozitivní trend, způsobený 
rozvojem mnohdy státem nákladně dotované ply-
nofi kace a ekologických projektů, však trval pouze 
do roku 1999. Od tohoto roku stav úrovně znečis-
tění ovzduší nejen stagnuje, ale jsou překračovány 
povolené koncentrace prachových částic v ovzdu-
ší.  O prachu se v minulosti moc nemluvilo, neboť 

se nejevil jako největší zlo a daň za průmyslovou 
prosperitu nejen severozápadních Čech, ale i celé 
republiky. Slovo prach v sobě žádnou hrozbu neskrý-
valo. O prachu se nemluvilo ani nejednalo, neboť 
obyvatele průmyslových regionů a velkých měst trá-
pily fyzicky i psychicky všudypřítomné mlhy a nedý-
chatelný vzduch. Doba se změnila, města netrápí 
velké smogové kalamity, zlepšil se systém sledování 
klimatických změn a stavu ovzduší, který však čím 
dál tím více odhaluje nebezpečí všeho negativního, 
co s prachem souvisí.

Co je to prach?
Laicky a velmi jednoduše lze říci, že prach tvoří čás-
tice různé velikosti, složení, skupenství a původu. 
Z hlediska zdravotníků se jedná o velice rizikový 
faktor pro lidské zdraví, mající velký vliv na nárůst 
onemocnění srdce, cév a plicního systému a celko-
vou předčasnou úmrtnost. Kromě toho, že nejmen-
ší prachové částice vnikají až do plicních sklípků, 
mají několik dalších negativních vlastností. Nejhor-
ší z nich je skutečnost, že jsou nositeli škodlivých 
látek, infekcí, pylů, virů a bakterií, které se díky malé 
hmotnosti některých prachových částic mohou vět-
rem dostat až na velikou vzdálenost od místa půvo-
du. Prach také obsahuje i některé druhy uhlovodí-
ků, organické nebo kovové páry, mající mutagenní 
a rakovinotvorné účinky.  

Jak vzniká prach?
Prach vzniká v podstatě dvojím způsobem, označo-
vaným jako primární a sekundární. První skupinu 
tvoří prach vzniklý hořením a spalováním tuhých 
paliv v průmyslu, dopravě, jak při průmyslové činnos-
ti a výrobě, tak i při vytápění lidských obydlí. Méně 
známými příčinami vzniku je např. sopečná činnost, 
kosmický spad, bioaerosoly. Tou druhou, sekundár-
ní, jsou částice uvolňované do ovzduší chemickými, 
mechanickými a fyzikálními procesy, zviřování pra-
chu dopravou, větrem a dalšími meteorologickými 
a klimatickými jevy. Je zajímavé, jak podstatně se 
podílí například počasí na imisní zátěži ovzduší, jak 
nesmyslně rozdílnými výsledky se někdy projevuje. 
Způsobuje tak nelogické poměry monitorování např. 
primárních částic označovaných PM10 ve stejně 
zatížené oblasti, jak tomu bylo v letech 2006-2007, 
které prokázalo, že nejzatíženějšími oblastmi České 
republiky je sice standardně Ostravsko, Ústecko, 
město Brno a Praha, ale v jiných absolutních číslech 
v rozmezí jednoho roku. Podle zdroje ČHMÚ z roku 
2005 se na počtu emisí těchto prachových částic 
překvapivě podílejí největší měrou vytápění domác-
ností a doprava. Průmyslová, veřejná energetika, 
průmysl a ostatní vlivy znamenají pouze zlomek cel-

kového znečistění ovzduší prachem. Všem, kteří tvr-
dí, že největšími původci znečistění ovzduší suspen-
dovanými částicemi PM10 jsou průmyslové podniky, 
odporuje graf společnosti Ascend s.r.o., vycházející 
z údajů ČHMÚ, jež na základě současného stavu 
ovzduší předpokládá vývoj prašnosti v letech 2011–
2030. Zatímco si většina lidí mylně myslí, že největ-
šími znečišťovateli vzduchu jsou elektrárny a jejich 
vysoké zdaleka viditelné komíny a povrchové uhelné 
doly, tak ve skutečnosti největším nebezpečím je 
drobounký prach, který vzniká při spalování zejmé-
na v dieselových motorech a při lokálním vytápění 
nekvalitními palivy. Jasně to řekl RNDr. Josef Keder, 
CSc. z ČHMÚ, když zdůraznil, že „…prach z dolů vět-
šinou pro velkou velikost zrna v dole zůstává a mimo 
areál uniká jen velmi malá část, která navíc není 
tak nebezpečná, protože lidské tělo je schopno se 
tohoto druhu prachu bez problémů zbavit, protože 
na tento typ prašnosti je člověk po tisíciletí adapto-
ván. Elektrárny zase rozptylují své emise do velké 
výšky a prostoru. Ale automobily a komíny lokálního 
topení, ty uvolňují částice prachu přímo do dýchací 
zóny lidí a je to většinou právě prach velikostí PM 10 
a PM 2,5, tedy ten nejhorší. Proto je iniciativa STOP 
PRACH tak záslužná, protože jednak ukazuje, který 
prach musí být pro řešení prašnosti prioritou a dále 
navrhne opatření, která pomohou obcím stav ovzdu-
ší v blízkém časovém horizontu zlepšit.“

Jak s prachem bojovat?
Jak zaznělo na úvodní konferenci, největší devizou je 
chuť s tímto problémem něco dělat. STOP PRACH je 
iniciativou Severočeských dolů Chomutov, a.s., pro-
vozovatelů Lomu Bílina a nově i Elektrárny Ledvice, 
ale bez pomoci státních institucí, měst, obcí a všech 
občanů bude vše daleko náročnější, nákladnější 
a delší. Měst a obcí nejvíce dotčených těžbou této 
společnosti je několik: Bílina, Chotějovice, Ledvice, 
Duchcov, Osek, Lom, Mariánské Radčice a Braňany, 
zájem o spolupráci a partnerství na projektu STOP 
PRACH projevilo i statutární město Most. Minima-
lizace vlivu těžby a provozu Lomu Bílina a ochran-
ná opatření zahrnující například protiprašné stěny, 
překládky komunikací, vodních toků, zalesňování 
a rekultivace ploch budou stát několik miliard korun. 
Problematikou snižování ostatních zdrojů uvedených 
v tzv. pozadí se žádná soukromá ani státní organi-
zace cíleně a komplexně nezabývá. Na konferenci 

z úst pracovníka ministerstva životního prostředí 
zaznělo, jak potřebná a vítaná je tato iniciativa, kte-
rá má velikou naději stát se pilotní nejen pro část 
severozápadních Čech, ale má význam pro další 
rozšíření této myšlenky do dalších rizikových oblas-
tí, což se zatím na úrovni péče o životní prostředí 
v tomto směru nikomu z vládních orgánů a minister-
stev nepodařilo.

Cíl projektu STOP PRACH
Tato iniciativa měst a obcí Bílinska si, v rámci pro-
bíhajícího projednávání vlivu Lomu Bílina na životní 
prostředí (EIA), klade za cíl několik základních cílů:
–  Informovat obecní, městské zastupitele a všech-

ny občany o problematice znečištění ovzduší 
prachovými částicemi

–  Určit největší původce znečistění ovzduší pri-
márními částicemi v okolí Lomu Bílina

–  Identifi kovat proveditelná a nákladově efektiv-
ní opatření snížení úrovně znečistění ovzduší 
v okolí Lomu Bílina

–  Nalézt shodu nad akčními plány ke snížení úrov-
ně znečistění ovzduší prachovými částicemi pro 
jednotlivé lokality

Diskuze
Součástí konference byla i panelová diskuse k dané 
problematice, jíž se zúčastnili odborníci, veřej-
nost, starostové i zástupci Ústeckého kraje v čele 
s hejtmankou Janou Vaňhovou. (PR)

Text a foto: archiv AMB
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Zima klepe na dveře
Trasy v Krušných horách slouží v letních 
měsících pěším turistům a cyklistům, 
v zimě je pak hojně využívána především 
amatérskými běžkaři. Běžecká magistrá-
la spojuje Komáří vížku s hraničním pře-
chodem v Hoře Svaté Kateřiny a vede po 
hřebenech Krušných hor. Je dobře znače-
na a udržována a na její trase se nachází 
i několik míst, umožňujících i přechod do 
sousedního Německa s možností využití 
tamních cyklotras a upravených běžec-
kých stop.

Na trase běžeckých tras najdeme několik 
zajímavých míst - Cínovec, Nové Město 
v Krušných horách, Moldavu, Český Jiřetín, 
Klíny, Mníšek a Novou Ves v Horách, které 
poskytují společně s pobytem v zajímavé 
přírodě i slušnou síť služeb v oborech stra-
vování a ubytování. Využívat možností zim-
ní turistiky milovníky běžek i sjezdového 
lyžování je možné z kteréhokoli místa, kam 
je zajištěna doprava linkovými autobusy, 
speciálními skibusy, vlakem Most - Molda-
va nebo použít osobní dopravu po místních 
komunikacích. Vhodným a oblíbeným způ-
sobem dopravy na hřeben Krušných hor 
je sedačková lanovka z Krupky na Komáří 
vížku, která přepravuje turisty i lyže. V oko-
lí běžeckých okruhů lze najít celou řadu 
překrásných, méně frekventovaných tratí. 

Mezi nejhezčí patří oblast Grünnwaldské-
ho rašeliniště u Nového Města a Cínovec-
ké rašeliniště, okolí Flájské přehrady, Čes-
kého Jiřetína a Klínů. Na všech místech 
najdete tratě s nenáročnými profi ly vhod-
nými pro turistiku. A jelikož i v sousedním 
Německu lze nalézt řadu upravených stop, 
můžete využít pěší turistické přechody na 
Cínovci, Moldavě nebo Českém Jiřetíně, 
navštívit třeba moderní biatlonový areál na 
Zinnwaldu nebo se projet po opuštěném 
železničním náspu od nádraží Moldava do 
Holzhau. Vyznavačům sjezdového lyžování 
je připraveno posloužit několik lyžařských 
areálů s dobrou dopravní dostupností.

Sjezdové lyžování
V Krušných horách od Teplicka, Mostecka 
až po Chomutovsko vám nabízí svoje služ-
by několik lyžařských areálů, vzdálených 
od Mostu jen několik málo desítek kilo-
metrů. V téměř všech areálech je možné 
absolvovat lyžařský výcvik pro dospělé 
i děti a využít stravovací a ubytovací služby. 
Některé z areálů nabízejí možnost celo-
ročního ubytování, relaxace a poskytování 
náhradního programu v případě nepřízně 
počasí nebo špatných sněhových podmí-
nek, včetně sportovního servisu a zapůjče-
ní sportovního nářadí.

Celé Krušné hory jsou od nepaměti prople-
tené několika stovkami kilometrů udržo-
vaných i neudržovaných běžeckých tras 
a svoji krásou se vyrovnají ostatním horám 
v České republice. V posledních letech se 
daří jejích počty a délku rozšiřovat, stejně 
jako síť ubytovacích, stravovacích a servis-
ních zařízení. Běžecké okruhy na Teplicku 
a Mostecku jsou součástí tzv. Krušnohor-
ské bílé stopy. V rámci tohoto projektu 
byly propojeny celé severovýchodní Kruš-
né hory (tj. Lesná, Klíny, Dlouhá Louka, 
Bouřňák, Fojtovice a Telnice) jednotným 
systémem udržovaných běžeckých tratí 
o celkové délce 250 km. Svoji kvalitou, 
délkou a rozmanitou náročností se dnes 
vyrovnávají tratím v sousedním Německu. 
V letech 2008 a 2009 byla od Ústeckého 
kraje získána částka ve výši 1 000 000 Kč 
na údržbu běžeckých tratí v rámci Kruš-
nohorské bílé stopy, která byla rozdělena 
dle počtu kilometrů mezi 6 výše uvede-
ných středisek. Stopy upravuje 19 rolba-
řů od Lesné po Telnici a během poslední 
zimní sezóny 2008/2009 upravili sněž-
nými skútry a čtyřkolkami stopy v celkové 
délce přes 4 000 km a sněžnými rolbami 
najeli bezmála 1300 motohodin. Celkové 
náklady na údržbu běžeckých okruhů čini-
ly neuvěřitelných 3 365 400 Kč. Málokterý 
běžkař si uvědomuje, že nebýt této inici-
ativy několika nadšenců, kteří věnují čas, 
ale i fi nanční prostředky úpravě běžeckých 
tras, vypadala by situace stejně jako před 

několika lety, kdy si běžkaři mohli o stro-
jově upravovaných stopách pro klasické 
běhání i bruslení nechat jen zdát. Rolbaři 
disponují moderními technickými prostřed-
ky, mezi kterými nechybí rolby, sněžné 
skútry a čtyřkolky Yamaha a stopovací zaří-
zení. Mezi partnerská města této iniciativy 
patří Chomutov, Jirkov, Dubí, Krupka, Ústí 
nad Labem,Telnice, Boleboř, Vysoká Pec 
nebo Svazek obcí Leseňská pláň. Význam-
ným partnerem projektu Krušnohorská 
bílá stopa je Ústecký kraj. Dne 10. 10. 
2008 byla na Krajském úřadě Ústeckého 
kraje za účasti zástupců Ústeckého kraje, 
Krušnohorské bílé stopy, o.s., Lesů České 
republiky, s.p. a Horské služby ČR, o.p.s. 
- oblast Krušné hory podepsána Dohoda 
o zásadách spolupráce a rozdělení odpo-
vědnosti za realizaci iniciativy „Krušnohor-
ská bílá stopa“.

V začátcích tohoto projektu byla navázá-
na spolupráce s vlastníky lesů, především 
tedy s Lesy České republiky, s.p. Ve spo-
lupráci s lyžaři a zástupci Krušnohorské 
bílé stopy pomáhali s vytipováním tras 
po lesních cestách a ze strany Lesů Čes-
ké republiky došlo 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 Klí-
ny a Dlouhá Louka. Za připomenutí stojí 
také vybudování lyžařské cesty pod Lich-
tanwaldem, 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 repub-
liky, s. p., Ústeckého kraje i Krušnohorské 
bílé stopy, o.s. se také dohodli na tom, že 
budou společně apelovat na ukázněné 
chování návštěvníků Krušných hor, aby 
nedocházelo k odhazování odpadků nebo 
vjíždění mimo vyznačené běžecké trasy.  
www.kbstopa.cz

SPORT AREÁL KLÍNY
Sport areál Klíny naleznete v mostecké 
části Krušných hor v nadmořské výšce 
720 m n. m., cca 6 km od Litvínova a 5 km 
od silničního hraničního přechodu do SRN 
Mníšek (Deutscheinsiedel). 

Sport areál Klíny je rodinné středisko zim-
ních (ale i letních) sportů, které leží v zají-
mavé dopravní vzdálenosti od poměrně 
velkých měst, jakými jsou Most, Litvínov, 
Chomutov, Jirkov, Louny, Žatec či Teplice. 
Z okraje Prahy nepřekročí doby jízdy autem 
čas 75 minut. 

Ve Sport areálu jsou k dispozici 4 lyžař-
ské vleky (K1, K2, K3, K4) a jeden vlek 
na snowtubing (K5) s celkovou přepravní 
kapacitou 2600 osob za hodinu, odbavo-

vací systém lyžařů pomocí bezdotykových 
čipových karet, rychlé občerstvení, Ski bar, 
dvě parkoviště pro 400 osobních automo-
bilů, Chata Emeran s restaurací a ubytová-
ním hotelového stylu, lyžařská škola, půj-
čovna a servis lyží, snowpark, snowtubing 
a stanice horské služby. Sjezdovky jsou 
denně upravovány, celý areál je možno 
technicky zasněžit, sjezdovky K2 „Slalo-
mák“ a K4 „Poma“ jsou uměle osvětleny. 
Sjezdovka K2 „Slalomák“ je homologo-
vána pro závody ve slalomu v kategoriích 
žáci, junioři a dospělí. 

V případě příznivých sněhových podmí-
nek je pravidelně upravováno pět okruhů. 
Zde jsou pomocí sněžné rolby s frézou 
a stopovačem upravovány dvě stopy pro 
klasiku i bruslení.     Místní Chata Emeran 
v bezprostřední blízkosti vleků, s krásným 
výhledem na Krušné hory, nabízí širo-
ké spektrum možností s bezbariérovým 
přístupem, od krátkodobého ubytování, 
přes klidnou rodinnou dovolenou, fi rem-
ní a školicí akce až po pobyty zájmových 
sportovních a školních skupin. Součástí 
chaty je také rychlé občerstvení, půjčovna 
horských kol, koloběžek, lyží a snowboar-
dů, klubovna - učebna, parkoviště pro 30 
osobních automobilů. Nepřetržitý provoz 
na recepci je samozřejmostí - je možné se 
domluvit anglicky nebo německy, zakoupit 
mapy či jiné turistické materiály, vybrat si 
ze široké nabídky drobného občerstvení 
a nezbytných hygienických potřeb, či využít 
terminál s internetem pro hotelové hosty. 
Stravování probíhá v restauraci s celkovým 
počtem 110 míst, vyhrazeným salónkem 
pro hotelové hosty a krytou letní terasou. 
Pro zpříjemnění pobytu můžete využít spo-
lečné hotelové sauny a whirlpoolu. K dis-
pozici je také fi tness, stolní tenis, kulečník 
nebo služby maséra.
www.kliny.cz

SKI AREÁL BOUŘŇÁK
Sportovní centrum Bouřňák se nachází 
v prostoru obcí Mikulov a Moldava v Kruš-
ných horách a díky dálnici D8 je vzdáleno 
pouze hodinu jízdy z Prahy. Z vrcholu Bouř-
ňáku vedou směrem do Mikulova 4 sjez-
dové tratě, jedna trať směrem do osady 
Hrob. 

V Mikulově se nachází dětský svah Údo-
líčko, kde působí 2 lyžařské školy. Provoz 
vleků a sjezdovek je celotýdenní. Přepravní 
kapacita areálu je cca 3 000 osob za hodi-
nu, celková délka tratí je cca 6 km, zájemci 
mohou využít i večerního lyžování.

Centrem  běžeckého  lyžování  je  SKI  sta-
dion v Novém Městě v Krušných horách, 
kde jsou upravovány závodní i turistické 
tratě.
www.scbournak.cz

SKI AREÁL 
ČESKÝ JIŘETÍN
TJ Rekreant Český Jiřetín provozuje cel-
kem 4 sjezdovky s lyžařskými vleky. Celko-
vá přepravní kapacita všech vleků je cca 
2 500 osob za hodinu. V areálu je provo-
zována veřejná lyžařská škola pro děti 
a veřejnost, v těsné blízkosti sjezdovek se 
nachází i hraniční přechod do Německa. 
Občerstvení je možno formou bufetu přímo 
na vlecích nebo v okolních restauracích, 
ubytování v horské chatě Barbora, Pensi-
onu Stará Hračkárna, Pensionu na čáře 
a pronajímaných chalupách poblíž lyžař-
ských svahů. Parkování zajištěno poblíž 
vleků na dvou parkovištích o kapacitě cca 
180 míst.
www.ceskyjiretin.cz

SKI AREÁL HORA 
SVATÉ KATEŘINY
V areálu  je  provozována  300 m dlouhá 
lyžařská sjezdová dráha s převýšením 
103 m, s lyžařským vlekem TLV 12 a pře-
pravní kapacitou cca 500 osob za hodinu 
a s možností nočního lyžování. Svah se 
nachází v bezprostřední blízkosti hraniční-
ho přechodu pro pěší, zde také končí Kruš-
nohorská magistrála využívaná běžkaři 
v zimě a turisty v letních měsících. Přímo 
u vleku nabízí své služby restaurace a pen-
sion U Vleku, k dispozici jsou další stravo-
vací a ubytovací zařízení.
www.horasvatekateriny.cz

SKI AREÁL BRANDOV
Areál nabízí využití sjezdovky s lehkou 
obtížností a přírodními vlnami, vhodnou 
pro snowboarding, s lyžařským vlekem 
TLV 12 o délce 500m. Podél sjezdovky 
lze využít i přírodní sáňkařskou dráhu cca 
100m dlouhou. V blízkosti Brandova také 
najdete běžeckou trasu na Kálek, dlouhou 

Běžecké tratě
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cca 12km a přechod do Německa. Ubyto-
vání nabízí Penzion Jizba a AXA a stravová-
ní několik místních restaurací.
www.brandov.cz

SKI AREÁL
KLÍNOVEC
Ski areál Klínovec je největší lyžařské 
středisko Krušných hor, využívající systém 
umělého zasněžování, který pokrývá šest 
svahů v celkové délce šesti kilometrů.  
Dohromady je  k  dispozici dvanáct lano-
vek a vleků o délce bezmála devět kilome-
trů, s přepravní kapacitou více než sedm 
tisíc osob za hodinu a převýšením od 70 
do 460m, včetně více jak 30 km dlouhých 
upravovaných běžeckých tratí, U-rampa 
kategorie Super pipe, snowpark, snow-
tubing, lyžařské školy, půjčovny lyžařského 
vybavení, ski servisy, bufety, restaurace, 
velká nabídka ubytování a veřejná parko-
viště s kapacitou 500 aut. 

Ve středisku se také nachází i lyžařský 
miniareál vhodný především pro lyžař-
ské začátečníky a rodiny s malými dětmi; 
v  areálu působí lyžařská  škola, která nabí-
zí výuku lyžování a snowboardingu, půjčo-
vání veškeré lyžařské výzbroje a výstroje 

pro lyžování a snowboarding s kompletním 
servisem a doplňkovým prodejem.
www.klinovec.cz

SKI AREÁL 
MEZIBOŘÍ
Sjezdovka v Meziboří s možností umělého 
zasněžování je hodnocena jako středně 
obtížná, její délka je 500 m a převýšení 
133 m. Pro dopravu lyžařů slouží vlek TLV 
12, k dispozici je neplacené parkoviště 
v blízkosti sjezdovky o kapacitě cca 20 
míst, dále možnost parkování u sportovní 
haly s kapacitou cca 20 parkovacích míst. 
Stravování a občerstvení je možné ve čty-
řech restauracích, ubytování poskytuje 
místní penzion Linda.
www.mezibori.cz

Návštěvníkům jsou k dispozici dva vleky 
a tři uměle zasněžované sjezdovky. Pova-
hou svahů a jejich obtížností je areál  vel-
mi  vhodný zejména pro rodiny s malými  
dětmi, dospělí naopak ocení kvalitu větší-
ho svahu. U  lyžařského svahu parkoviště 
a pod svahem provozován kiosek s občer-
stvením.
www.tjmezihori.cz 

SKI AREÁL
TELNICE
V areálu je k dispozici 6 vleků o celkové 
kapacitě 2 400 osob za hodinu. Všechny 
vleky jsou propojeny sjezdovými tratěmi 
různé obtížnosti. Nad areálem leží osada 
Adolfov, kde jsou velice pěkné běžecké 
tratě. Ubytování a stravování je k dispozici 
v 5ti penzionech umístěných přímo v are-
álu, v osadě  Adolfov je k dispozici hotel 
a 2 penziony. Mimo tradičních služeb zde 
působí škola lyžování pro děti, parkováni je 
zajištěno na parkovišti s obsluhou a kapa-
citou 240 míst.
www.ski-telnice.cz

(PR)

SKI AREÁL
MEZIHOŘÍ

KULRURA

Kudykam – moderní vizuální lyrikál 
týmu Hapka a Horáček

Kudykam, který tvůrci Michal Horá-
ček a Petr Hapka označují novotvarem 
„lyrikál“ jako paralelu k běžnému výra-
zu „muzikál“, má za sebou premiérové 
uvedení. Uskutečnilo se na konci října. 
Nenechaly si ho ujít největší osobnosti 
české společnosti jako například Karel 
Gott a Lucie Bílá.

Divadlo jedna báseň – tak nejraději nazývá 
textař Michal Horáček svůj projekt velkory-
sých rozměrů, který představil na podzim 
v pražské Státní opeře. Inscenace v režii 
mladého, ale již zkušeného a hudebně 
nadaného Dodo Gombára nabízí dvacítku 
písniček v trvání rovných 100 minut, z toho 
devět zbrusu nových. Když už jsme u čísel, 
nelze opominout jedno, které je zvláš-

tě symbolické: Příběh má ve své textové 
podobě rovných 2009 veršů. A také ho 
provází mnoho „poprvé“: Poprvé v historii 
své spolupráce si oba mistři českého šan-
sonu vytkli tak náročný cíl, jakým je vytvo-
ření velkého „divadelního příběhu“. Poprvé 
zazní jejich písně živě a před živým publi-
kem. Poprvé se na scéně objeví i vizuální 
a technická kouzla, která jsou na českých 
jevištích dosud neznámá. 

Děj lyrického dramatu podtrhuje opravdu 
specifi cká scénografi e Michaely Hořejší. 
Hvězdné nebe se snese k zemi, jeviště 
prostoupí květy, bitvy, ptačí hejna. Fan-
taskní atmosféru umocní 3D animace. 
„Kudykama považuji za něco výlučného, 
přinejmenším podle českých měřítek za 
nový řád podívané. Myslím, že lidé sledují 
divadlo v tom nejlepším smyslu slova,“ říká 
Michaela Hořejší, autorka scény, kostýmů 
i spoluautorka námětu. 

Jaké kudy a jaké kam?
Začít by se ale mělo nejspíše u samotné-
ho názvu lyrického muzikálu. Proč „Kudy-
kam“? A o čem že to vlastně celé je? Děj 
příběhu je duchovní cestou hrdiny Marti-
na, kterého na počátku potkáváme v jeho 
pokojíku „Penziónu Svět“. Má se spokojit 
se svým „jistým“, anebo se vyklonit do 
nejistoty a do víru příležitostí i hrozeb, kte-
rý správně tuší za dveřmi svého pokoje? 
Má následovat strýce, který se na tako-
vou cestu kdysi údajně vydal a prý dospěl 
z pátého suterénu až kamsi nezměrně 
vysoko, možná až do přízemí? A má-li se 
k tomu odhodlat, bude vědět kudy kam? 
Jakmile si Martin tuto otázku položí, ocitne 
se tváří v tvář svému zhmotněnému přá-
ní v podobě bizarně vystrojeného stvoření 

Kudykama - ten se mu nabídne jako prů-
vodce po jeho cestě. Zpívá písně Hladiny 
a Tante cose da veder‘. Slíbí, že Martinovi 
bude podávat návrhy dalšího postupu, ale 
volbu konkrétních kroků nicméně ponechá 
na něm. Martin přitaká, a tak se stává žá-
kem vskutku prazvláštního Mistra. Na ces-
tě ho čeká mnoho překážek. Největší boj 
ale musí svést sám se sebou.

Postava Kudykama má v inscenaci ještě 
jednu zvláštnost. Kromě stálého obsazení 
uvede v roli Nového Kudykama jako hosty 
i známé osobnosti: Jarka Nohavicu, Karla 
Gotta, Dana Landu, Lucii Bílou, Janu Kir-
schner, Anetu Langerovou, Dana Bártu, 
Báru Basikovou a mnoho dalších. Kdo je 
v konkrétním představením Kudykamem, 
se vždy zájemci dozvědí s předstihem na 
webových stránkách projektu. Za zmín-
ku stojí, že se z jejich strany jedná o ryze 
přátelské, tedy nehonorované gesto, pro-
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to tvůrci upozorňují, že nikdy jejich účast 
nemohou stoprocentně garantovat. 

Stálé obsazení inscenace, které existuje 
ve třech různých alternacích, bylo vybíráno 
náročnými konkurzy. V roli Kudykama tak 
excelují Vojtěch Dyk, Csongor Kassai, Karel 
Dobrý. Martina hrají Ondřej Ruml, Jan 
Maxián a Marek Holý. Martinu pro změnu 
Petra Hřebíčková, Hana Holišová, Jana 
Stryková a Lucia Šoralová. Bližší informa-
ce naleznou zvědavci na stránkách www.
kudykam.net. 

Ála Villon 
Hudební část představení je dílem známé-
ho skladatele Petra Hapky. S instrumen-
tací a scénickou hudbou pomáhal Ondřej 
Brzobohatý. Titulní píseň Kudykama se 
stala narozeninovým dárkem pro Karla 
Gotta. „Speciálně pro Karla zaranžoval 
Ondra Brzobohatý titulní píseň, kterou 
celé představení vrcholí. Na příchod teno-
ra mezi šansoniéry jsem se opravdu těšil, 
mám rád bizarní setkání,“ vysvětluje 
Michal Horáček. Tante cose da veder je 
melodická skladba ošperkovaná vysokými 
tóny, opravdu kousek hodný interpretace 
mistra. „Moc rád si dávám těžké úkoly, kte-
ré mě obohatí o nový rejstřík, výraz,“ ocenil 
Karel Gott.

Michal Horáček ozvláštnil tvůrčí proces 
Kudykama také příležitostí pro nové auto-
ry. Vyhlásil totiž veřejnou soutěž. Kdo se 
chtěl zúčastnit, musel alespoň trochu 
zabřednout do řemesla ryze literárního, 
básnického. Libreto titulu Kudykam obsa-
huje mnoho zvláštních balad. Říká se jim 
villonské, podle středověkého francouz-
ského básníka Francoise Villona, který ten-
to zvláštní žánr vynalezl. Pravidla takové 
balady jsou velmi přísná. „Básník má k dis-
pozici tři strofy o osmi řádcích a pak jed-
nu strofu o čtyřech řádcích, které se říká 
´poslání´. V celém textu smí použít pouhé 
tři rýmy. Ty se v každé strofě zpravidla řadí 
podle vzoru A-B-A-B-B-C-B-C. Metrum je 
tedy dané naprosto pevně - hudební zpra-
cování ovšem nikoli, invenci skladatelů se 
žádné technické meze nekladou,“ vysvětlil 
Michal Horáček. Některé z balad v Kudyka-
movi nejsou zhudebněné, a přesto dostaly 
šanci se objevit na chystaném albu. Stači-
lo poslat vlastní zhudebnění přímo Michalu 
Horáčkovi a pak čekat, zda zaujalo!

Pro milovníky četby vyšel už v první polovi-
ně letošního roku Kudykam v knižní podo-
bě, a to s ilustracemi Borise Jirků.

Text: Lucie Bartošte
xt
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Překrásné perníkové betlémy, chaloupky, ozdoby 
z keramiky i přírodních materiálů – to vše si spolu 
s vánoční náladou mohou návštěvníci z Perníkových 
Vánoc odnést s sebou domů. Ti, kdo posedí ve vstup-
ní hale, které vévodí velký vánoční strom zdobený 
perníky, kukuřicí, červenými jablíčky a papírovými 
vločkami, popíjejí vánoční punč, teplou medovinu 
či svařák, a přitom naslouchají klasickým koledám, 
které zpívá a hraje na harmonium pan Jiří Bidrman. 
Celým prostorem se nese vůně purpury, skořice 
a vanilky, prostě typická vůně Vánoc.

Před budovou informačního centra pak všechny 
upoutá šest vánočních stromků. Každý z nich je na  
zdoben jiným stylem, jinými ozdobami, které vyrobi-
ly samy děti. Dva ze stromků nazdobily děti z obou 
oseckých mateřských škol, další dva žáci z 1. a 2. 
stupně místní základní školy, pátý děti a pracovníci 

Vánoce v Oseku 2009

Rozsvícení vánočního stromu 29. 11.       16.15 hod. ITC Osek
Vánoční tradice      5., 6., 12., 13. 12.         10 – 16 hod. ITC Osek
Vánoční koncert          20. 12.                     15 hod. kostel Nanebevzetí P. Marie
Betlémské světlo         23. 12.                     16.15 – 17 hod. kostel sv. Kateřiny
Vánoční bohoslužba    24. 12.                     18.30 hod. kostel sv. Kateřiny
Vánoční bohoslužby     25. 26. 12.              10.15 hod. kostel sv. Kateřiny

Před budovou informační-
ho centra v Oseku všech-
ny upoutá šest vánočních 
stromků, z nichž každý je 
nazdoben jiným stylem, 
jinými ozdobami, které 
vyrobily děti.

z DDM Osek a poslední klienti ÚSP v Háji. V sobotu 
5. prosince odpoledne se tu sešli všichni, kdo se na 
této akci podíleli, spolu s rodiči a prarodiči, a společ-
ně si prohlédli tuto malou výstavu prací všech zain-
teresovaných. K tomu jim zazpívala koledy v netra-
dičním podání skupina „Hájští kohouti“ z ÚSP Háj.

Druhý víkend v prosinci, tj. 12. a 13. 12., se ode-
hrává ve stejném duchu, ale k tomu ještě přibude 
hledání „ztracených pohádek“, což je u nás velmi 
oblíbená zábava dětí i dospělých. Spočívá v tom, že 
je nutno objevit mezi ostatním vystavovanými před-
měty atributy k nejmenovaným pohádkám a podle 
nich určit názvy těchto pohádek. Dospělí i děti se 
přitom výtečně baví a hlavně jsou přitom spolu a ve 
vánoční atmosféře, kdy ti velcí zapomínají na staros-
ti všedního dne a malí se těší na příchod Ježíška.

V neděli 20. prosince ožije klášterní kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie dětským zpěvem. Tradiční vánoční 
koncert dětských sborů z Mateřské školy Hornické v 
Oseku pořádá již 20. prosince od 15 hodin a jako 
vždy zaručuje velkou účast návštěvníků, kterým při-
nesou dětské hlásky pokoj a mír vánoční doby.

Ve středu 23. 12. se v podvečerních hodinách ote-
vřou dveře kaple sv. Kateřiny na Klášterním náměstí 
nikoli za účelem konání bohoslužby, ale proto, že 
sem skauti z Litvínova přivezou betlémské světlo. 
Tento malý plamínek je poselstvím lásky, štěstí, 
naděje a vděčnosti. Přináší mír a pohodu do vašich 
srdcí. Je určen všem, kdo mají srdce otevřená. Lidé 
přicházejí s lucerničkami a odnášejí si tento pla-
mínek do svých domovů – u nás tak mohou učinit 
v době od 16.15 do 17.00 hodin.

Dne 24. 12. se v 18.30 hodin v kapli sv. Kateřiny 
koná vánoční bohoslužba, na Boží hod a na Štěpána 
je mše svatá dopoledne od 10.15 hodin. 

Vánoce by měly být těmi nejkrásnějšími svátky 
v roce. Zastavme se tedy v dnešní uspěchané době, 
přibližme si tradice našich předků. Osek vás srdeč-
ně zve a opravdu rád všechny návštěvníky z bližšího 
i vzdálenějšího okolí přivítá. 

Text a foto: Město Osek

TRADICE A FOLKLOR

Vánoce nejsou jen pučálka

návštěvníky při vstupu „pohádková“ perníková cha-
loupka, kterou si zájemci mohou zkusit sami ozdobit 
vlastnoručně vytvořenými perníky. 

Samozřejmě, že v adventní době nesmí v žádné 
domácnosti chybět adventní věnec, který před oči-
ma zájemců stvoří a ozdobí šikovné ruce květinářky. 
Nejen oči, ale i chuťové buňky si přitom přijdou na 
své. Ve staré dobové kuchyni, která je nainstalována 
v zadní části celé výstavy, mohou návštěvníci obdi-
vovat vše, co bylo součástí domácností na počátku 
minulého století. Přímo před očima návštěvníků se 
připravují tradiční vánoční pochoutky, jako je např. 
slavnostní vánoční štrúdl, vanilkové rohlíčky, linecké 
pečivo nebo černý kuba, které pak zájemci mohou 
ještě teplé ochutnat. Zkuste si i vy připravit např. 
staročeský pálenec, který do kuchyně našich praba-
biček patřil. 

Staročeský pálenec (pražený hrách) – pučálka
Pučálka je staročeská specialita. Tato vůbec nejstar-
ší úprava hrachu je podle nejmodernějších vědec-
kých výzkumů také nejhodnotnější. Bobtnáním až 
k naklíčení se totiž v hrachu vytváří mnoho cenných 
látek, a co je nejzajímavější, i velké množství vitamí-
nu C, který jinak luštěniny nemají.

Recept:
Omytý hrách zalijeme studenou vodou a necháme 
bobtnat tak dlouho, až začne klíčit (nejméně 24 
hodin). Naklíčený hrách necháme okapat, dáme 
na rozpálené sádlo, osolíme, opepříme, poprášíme 
špetkou cukru a prudce opražíme na pánvi. Můžeme 
jej upražit také v troubě na plechu, bez tuku, a pak 
se mu říká „pučálka“.
400 g hrachu, 1 lžíce sádla, sůl, pepř, špetka cukru

Ty tam jsou doby, kdy bílý sníh zasypal celé měs-
to a velké závěje sněhu připomínaly brzký pří-
chod vánočních svátků. V současnosti nám však 
vánoční dobu signalizují reklamy v televizi, od říj-
na vánočně vyzdobené výlohy a všeobecný shon. 
Ano, mnozí z nás podléhají každoroční předvánoč-
ní nákupní horečce, úklidu a pečení mnoha druhů 
cukroví. Záleží ale na tom, zda je všechno pečlivě 
uklizeno a děti najdou pod stromečkem dáreček, 
který tolikrát viděly v nezbytné televizní reklamě? 
Ty pravé Vánoce by však přece být pravým opa-
kem – přinést rodinnou pohodu, klid a odpočinek, 
setkávání s těmi, které máme nejraději, být vhod-
nou příležitostí k obdarování ostatních malým dár-
kem. 

U nás v Oseku vítáme adventní dobu , tj. 1. neděli 
adventní (letos 29. 11.) již třetím rokem slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu. Už odpoledne začne 
městský rozhlas vyhrávat vánoční koledy, aby byli 
občané města upozorněni, že je nejvyšší čas vydat 
se na cestu. Ve vstupním areálu oseckého klášte-
ra, kde je umístěno Informační turistické centrum 
Osek, čeká slavnostně nazdobený vysoký vánoční 
strom a připravené pódium přímo před kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie.

Po krátkém uvítání, které pronese Ing. Jiří Hlinka, 
starosta města, oslavy zahajují děti z mateřské ško-
ly Hornická zhruba půlhodinový program vánoční-
mi koledami, které si nacvičily s paní učitelkou. Při 
jejich zpěvu se rozsvítí dva vánoční stromy – jeden 
přímo za jejich zády a druhý v parku na Klášterním 
náměstí. Při poslední koledě, ke které se připojují 
i děti ze sboru ZŠ Osek pod vedením paní učitelky 
Vokounové, si oba sbory vymění místa a už se celým 
nádvořím nesou staré české koledy v podání zhruba 
sedmdesáti dětí. Celý program pak zakončí koledy 
v přednesu členů zájmového kroužku hry na kytaru 
při DDM Osek.

V průběhu celého programu se dospělí mohou 
zahřát svařákem nebo grogem, ostatní čajem nebo 
kávou. A pak už nastává doba adventní…Advent je 
doba přípravy, čekání na příchod Spasitele, ale my, 
lidé dnešní doby, ji trávíme spíše hektickou přípra-
vou na vánoční svátky. Abychom naše spoluobčany 
trochu ztišili a pomohli jim v duchovním zamyšlení 
před přicházejícími svátky, připravujeme pro ně již 
desátým rokem výstavu „Vánoční tradice“, kdy se 
vracíme tak trochu do minulosti, ukazujeme jim, jak 
se slavily svátky dříve, když byli naši rodiče a praro-
diče malí. Každá z výstav je tématicky zaměřena, 
vloni to byly „Hornické Vánoce“, letos jsou to „Per-
níkové Vánoce“. 

Návštěvníci o prvním víkendu v prosinci, tj. 5. a 6. 
12., mohou na výstavě vidět, jak se pletou košíky, 
nůše a další výrobky z proutí, řezbář jim vydlabe 
dřevěnou misku na ořechy, u perníkářek nakoupí 
překrásně nazdobené perníčky na stromeček i dal-
ší ozdoby na vánoční stůl. Letos přivítá malé i velké 

Zkuste si i vy připravit 
např. staročeský pálenec, 

který do kuchyně našich 
prababiček patřil.

Ty pravé Vánoce mají 
přinést rodinnou pohodu, 

klid, odpočinek a setká-
vání s těmi, které máme 

nejraději.
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Chemie všude kolem nás

VZDĚLÁVÁNÍ

Představme si den bez chemie. Ráno zaspíme 
(budík je z plastů), nevyčistíme si zuby, oblék-
neme se – pozor, pouze přírodní vlákna, ale i při 
jejich zpracování se použily chemikálie, a budeme 
hladovět. Výrobu jogurtů, müsli, chleba i koláčů 
umožňuje potravinářská chemie. Nezdá se vám 
to? Ale je to pravda, dnešní výroba vyžaduje přes-
né technologické postupy, spotřebitelé chtějí 
potraviny kvalitní, bezpečné i zdravé. A to zajišťu-
jí potravinářští technologové, kteří vystudovali 
Fakultu potravinářské a biochemické technolo-
gie, jednu ze čtyř fakult Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze.

Zajímá vás, jak se dá udělat ze slané mořské vody 
minimálně voda užitková, ale také pitná? Chtěli 
byste stát mezi těmi, kteří vymýšlejí pohon pro auto-
mobily nové generace? Bude to vodík nebo něco 
absolutně jiného? Štve vás, že se koupeme v řekách 
a rybnících, které zdaleka nejsou průzračné, a chtěli 
byste to změnit? Pak je studium na naší škole šancí 
právě pro vás či vaše blízké.

VŠCHT Praha je jednou z mála škol, která přijímá 
studenty bez přijímacích zkoušek, jen na základě 
studijních výsledků. Nabízí nejen zajímavé studium 
a výborné možnosti uplatnění, ale také široký pro-
gram stipendií, možnosti stáží na mnoha evropských 
vysokých školách a také šanci uplatnit se ve vědec-
kém výzkumu velmi dobře propojenému s praxí.

Tak co, nechcete zkusit pro změnu život s chemií?
(PR)

Vítejte ve světě 
moderní chemie

PUBLICISTIKA

Kde domov můj…

Panečku, to vám byla mela. Horní i dolní komo-
ry Parlamentu ČR v sobě na ostří nože. Hrad 
pod mediální dělostřeleckou palbou a podhradí 
v obležení. Ústavní soud v rozpacích z obstrukč-
ního tlaku s nasazenou popravčí smyčkou demo-
kracie a k tomu právě procitnuvší odbory v šiku 
s antikonzervativci. A aby byl ten guláš z  gruntu 
po česku - Slováci a Maďaři se zdviženými pro-
středníčky i ukazováčky, hrozíce zablokováním 
ratifi kačního procesu. Brusel se chytá za hlavu 
a docent Kindl z Právnické fakulty v Plzni se plácá 
do stehen, pod bílým vousem vysmátá ústa, jaký 
že to Kocourkov u nás je. Zemědělci vylili statisíce 
litrů mléka na pole a v sociálně vyloučené lokalitě 
umírá na podchlazení a hlad další bezdomovec.

Dvacet let po „sametovém listopadu“ se Česko roz-
dělilo. Nejen v problematické sociální oblasti - na 
bohaté a chudé, ale i v oblasti mezinárodních vztahů 
– na ty, kteří nemají problém s Lisabonskou smlou-
vou a její ratifi kací, a na ty, kteří se smlouvy bojí jako 
čert kříže. Oba tyto tábory jsou hlasité a oba použí-
vají hrozby, už méně však jasná stanoviska. A proč 
celý ten povyk?

Odpůrci vytahují obehranou kartu národního zájmu, 
omezení suverenity ČR a další ne příliš přesvědčivé 
argumenty globalizované evropské destinace. Příz-
nivci zase poukazují na vyšší princip naší integrace 
a na nezpochybnitelné, blíže nespecifi kované výho-
dy – spočívající zejména v dosažitelnosti, dostup-
nosti a synchronizaci práv a povinností jednotlivých 
členských zemí. Jedni se obávají toho, že podpisem 
smlouvy se odstartuje vznik Evropského superstátu, 
ve kterém se naše zemička zcela ztratí, a ti druzí 
zase toho, že bez podpisu se Česká republika dosta-
ne do mezinárodní izolace. Pravda je někde upro-

střed. Překvapující však nebude výsledek, ale pro-
ces, který vedl k ratifi kaci smlouvy z Lisabonu.

Ukázalo se totiž, že občané o Lisabonské smlou-
vě vědí jenom málo a i to málo je většinou natolik 
pokroucené, složité, zašvindlované, neuchopitelné, 
že se ztrácí sama podstata smlouvy.

Českému národu je potřeba jasně říct, v čem je Lisa-
bonská smlouva přínosná – pro konkrétního obča-
na, pro konkrétní rodinu, pro konkrétní budoucnost. 
Vyprázdněné slovní přestřelky ve vysokém stupni 
demagogie, tak jak nám je předvádí politici z té či 
oné strany, nedávají občanům jasnou, srozumitel-
nou odpověď. Proevropští adoranti podcenili sílu 
euroskeptiků a ti zase setrvačnost projektu Evrop-
ské unie. 

Zatím se chováme tak, že sice s nadšením nastou-
píme do modrého autobusu polepeného žlutými 
hvězdičkami, z nichž jedna je ta naše. Ale už po 
očku koukáme kudy a jak z něho ven. Přispět na 
naftu, nebo si uklidit svinčík po tradiční svačince, 
to nám nikdy moc nešlo. Nic nám však nebrání drze 
pokřikovat na řidiče i ostatní spolucestující a po pás 
v odpadcích mravokárně lamentovat nad bordelem, 
který vidíme z umaštěných oken.

Co se celým tím furiantským cirkusem dosáhne a oč 
určitě přijdeme, to ukáže čas. Už teď je ale nad slun-
ce jasné, že ztrácíme i ten zbytek těžce vydobyté 
důvěry v očích našich sousedů. Získali jsme pramá-
lo. Fundamentalistické lpění na tzv. národním zájmu 
posílí sice postpubertální nacionalistické pravico-
vé extrémisty, ale ti – jak známo z historie – štěstí 
a blaho národu nepřináší. Kdo by se díval nazpátek, 
že?

Text: Lubomír Šlapka
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AKTUÁLNÍ TÉMA

zuje pohled do budoucnosti kraje a cestu dalšího 
rozvoje.

Smyslem projektu je také zlepšení spolupráce 
a komunikace Krajského úřadu ÚK a malých obcí 
v území a současně komunikace mezi samotnými 
obcemi. Uběhl již téměř rok trvání projektu a je evi-
dentní, že spolupráce doznává změny k lepšímu, 
pravidelné pracovní schůzky projektu jsou početněji 
navštěvovány a zástupci obcí spatřují ve své účasti 
v projektu minimálně možnost svou obec zviditelnit. 
Díky akcím, pořádaným v rámci projektu, dochá-

zí i ke sblížení představitelů malých obcí, kdy mají 
možnost vzájemně probrat své problémy a postupy. 
V každém případě přímá a úzká spolupráce hlavních 
činitelů regionu – Ústeckého kraje, Severočeských 
dolů, a.s., Českého svazu žen a zástupců malých 
obcí představuje další krok v podpoře rozvoje těchto 
území. Krajský úřad Ústeckého kraje tímto způso-
bem nabízí malým obcím další možnost, jak mohou 
aktivně ovlivnit svůj budoucí rozvoj a využít výhody, 
které spolupráce se zahraničními partnery nabízí. 
Přínosem projektu je možnost vzájemně sdílet zku-
šenosti všemi partnery projektu, navázat kontakty 
a příležitost představit území z netradičního a nové-
ho úhlu pohledu. (PR)

ÚSTECKÝ KRAJ, PARTNER EU PROJEKTU
LISTEN TO THE VOICE OF VILLAGES

Evropské peníze pomáhají oživit 
území zasažené těžbou uhlí.

AKTUÁLNÍ TÉMA

Naslouchejme hlasu venkova – 
podpora obcí zasažených těžbou uhlí

Pánevní oblast pod Krušnými horami byla v minu-
lých desetiletích silně poznamenaná těžbou hnědé-
ho uhlí. Ačkoliv velká města a jejich bezprostřední 
okolí se zásluhou rekultivačních projektů mění na 
krajinu, do níž se vrací člověk, venkovské oblas-
ti se do tohoto trendu zapojují jen velmi pomalu. 
Ústecký kraj podporuje obnovu území zasaženého 
těžbou hnědého uhlí, a to především formou inves-
tičních projektů realizovaných z tzv. 15 ekomilard 
vyčleněných vládou ČR na obnovu infrastruktury 
v postižených územích, ale hledá i další cesty, jak 
podpořit revitalizaci a především resocializaci toho-
to území. Jednou z možností jsou i žádosti o kofi nan-
cování projektů z fondů Evropské unie. Nesporným 
úspěchem je realizace mezinárodního projektu „Lis-
ten to the Voice of Villages - Naslouchejme hlasu 
venkova“, který v současnosti v rámci EU programu 
CENTRAL EUROPE realizuje devět projektových part-
nerů z různých koutů střední Evropy – Slovinska, Itá-
lie, Polska, Německa, Rakouska a ČR. Již samotnou 
účast Ústeckého kraje v projektu lze považovat za 
úspěch, neboť žadatelů ze zemí střední Evropy před-
kládajících projekty je celá řada a projekt byl vybrán 
ke spolufi nancování již v první výzvě programu. 
Projekt „Listen“, pod vedením italského partnera 
– provincie Trento – se zaměřuje na podporu roz-
voje území znevýhodněných vůči ostatním středo-
evropským regionům, ať již z hlediska izolovanosti, 
špatné dostupnosti, polohy mimo hlavní dopravní 
tepny nebo velké vzdálenosti od velkých měst či 
jiných center. Partneři projektu řeší obdobné problé-
my v rozdílných podmínkách, snaží se oživit území 
s upadající ekonomikou, stárnoucím obyvatelstvem 
a dalšími negativními jevy. Projekt, který je zaměřen 
na neinvestiční výdaje, zpracuje postupy a možnos-
ti oživení těchto oblastí především cestou podpory 
cestovního ruchu malého rozsahu. 

Zájmová území jednotlivých partnerů projektu se 
geografi cky, ekonomicky i demografi cky vzájemně 
odlišují a právě touto rozmanitostí vytvářejí pestrou 
a neobvyklou nabídku zajímavých míst pro návštěvu 
i studium.  Jedním z výstupů projektu je společná 
propagace těchto území a vytvoření produktu ces-
tovního ruchu, který zajistí nejen rozšíření nabídky 
pro návštěvníky těchto lokalit, ale následně také 
vytvoření nových pracovních míst v cestovním ruchu, 
a to zejména pro ženy, které zde mohou najít své 
uplatnění (ubytovací a stravovací kapacity, informač-
ní místa, atd.). 

Pilotní území projektu v Ústeckém kraji předsta-
vuje dvaatřicet obcí (Braňany, Březno, Český Jiře-
tín, Droužkovice, Dubí, Duchcov, Háj u Duchcova, 
Havraň, Hrob, Hrobčice, Chabařovice, Chlumec, 
Kadaň, Kostomlaty pod Milešovkou, Ledvice, Louka 
u Litvínova, Malé Březno, Mariánské Radčice, Mís-
to, Modlany, Osek, Polerady, Proboštov, Řehlovice, 
Srbice, Strupčice, Světec, Trmice, Vrskmaň, Vysoká 
Pec, Zabrušany) nacházejících se na území okresů 
Teplice, Most, Chomutov a Ústí nad Labem. Tyto 

obce spadají do území těžce zasaženého těžbou 
uhlí a právě do jejich okolí směřuje oněch zmiňova-
ných 15 ekomiliard. Pracovní team projektu se roz-
hodl zviditelnit právě dlouho zatracovanou a snad 
i skrývanou tvář Ústeckého kraje, který slouží jako 
zásobárna uhlí a elektrické energie celému státu již 
po mnoho let – cílem projektu je zpracovat studijní 
turistické trasy určené školám a odborníkům, trasy 
vedoucí „po stopách dolů“, tj. ukázky těžby, skrý-
vek ornice, výsypek a v návaznosti na tyto činnosti 
představit krajinu přetvořenou člověkem – rekulti-
vované plochy, možnosti jejich využití, industriální 
krajinu, která se v případě Ústeckého kraje prolíná 
s historickými místy a malebnou přírodou. Tuto myš-

lenku plně podporují odborníci na regionální rozvoj 
a zpracovatelé společných výstupů projektu, experti 
z univerzity Trento, kteří náš kraj již navštívili a své 
zážitky z návštěvy míst, která plánujeme zahrnout 
do našich studijních tras, charakterizovali jako „very 
impressive“. Při realizaci projektu podporují Ústecký 
kraj místní spolupracující partneři, Severočeské doly 
a.s. a Český svaz žen. Motto, které bude zaštiťovat 
aktivity projektu, zní „Krajina změny“, což symboli-

Projekt je realizován 
za podpory hejtmanky 

Ústeckého kraje, paní Jany 
Vaňhové.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF
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ZANIKLÉ OBCEZANIKLÉ OBCE

Jak to bylo s Flájemi?

Fláje (německy Fleyh) je název částečně zaniklé 
obce v Krušných horách v okrese Most v Ústec-
kém kraji. Dnes se jedná o místní část obce Český 
Jiřetín. Nacházela se v nadmořské výšce 745 met-
rů při Flájském potoce, zhruba 5,5 km jihovýchod-
ně od Českého Jiřetína. 

Vzhledem k horským lesům se většina obyvatel živi-
la těžbou a zpracováním dřeva. V roce 1898 byla 
postavena okresní silnice spojující Dlouhou Louku, 
Novou Ves, Mackov, Fláje a Český Jiřetín. Již v obdo-
bí 1. republiky se Fláje staly oblíbeným letním, ale 
především zimním turistickým místem. Veřejně uvá-
děným důvodem výstavby velké horské přehrady 
bylo zajistit dostatek vody pro průmysl a rychle se 
rozvíjející města v Podkrušnohoří. Existují úvahy, že 
kdyby se hráz postavila o necelý kilometr níže nemu-
sela obec Fláje zaniknout. Nejednalo se však jen 
o Fláje samotné. Společně s nimi byly totiž vysídleny 
další okolní obce, Vilejšov, Mackov a Pastviny, údaj-
ně z  hygienických důvodů. Hrozilo prý totiž nebezpe-
čí, že splašky z nedokonalé kanalizace by znečistily 
pitnou vodu z Flájí. 

Naskýtá se však úvaha, že se ale jednalo o cílené 
politické rozhodnutí postavit zásobárnu vody a záro-
veň odtud vysídlit zbytky smíšených, či ryze němec-
kých rodin. Vždyť Fláje i okolní příslušné osady obý-
valo především německé obyvatelstvo a jedinými 
Čechy zde byli státní zaměstnanci - celníci a hajný 
ze státních lesů.

Obec byla zbořena a zaplavena v letech 1956-1960 
a na jejím místě bylo vybudováno dominantní vodní 

dílo, jehož hráz je dosud jedinou pilířovou přehradou 
v České republice vysokou bezmála padesát metrů, 
zařazenou mezi technické památky. Zatopená plo-
cha má rozlohu 149 hektarů a se svoji délkou pilířo-
vé hráze je přehrada českým unikátem. Materiál na 
stavbu přehrady byl dopravován lanovkou od želez-
ničního nádraží Moldava v Krušných horách. Přehra-
da je dnes nejen nezastupitelnou zásobárnou pitné 
vody pro Mostecko a Teplicko, ale hraje důležitou 
roli při snižování povodňových průtoků na Flájském 
potoce a výrobě elektrické energie ve vodní elektrár-
ně Meziboří. 

Kostel sv. Jana Křtitele

Kromě přehrady dnes již obec Fláje pouze připomíná 
dřevěný kostel sv. Jana Křtitele, který byl přestěho-
ván do nedaleké obce Český Jiřetín. Počátkem 70. 
let byla dřevěná stavba přemístěna a koncem roku 
1973 byl církevní majetek „převeden“ do majetku 
státu.    

Od té doby byla hrubá a nedokončená stavba vysta-
vena vandalům a tvrdým horským povětrnostním 
podmínkám. Až v roce 1995 byl z iniciativy tehdej-
šího Okresního úřadu v Mostě kostelík opraven 
a posléze realizována i původně zamýšlená expozi-
ce. V listopadu 1995 byla tato jedinečná památka 
zpřístupněna. Citlivě byla v kostelíku instalována 
muzejní expozice, připomínající dřívější život v té-
to části Krušných hor, včetně ukázek tradičních 
řemesel. Původní oltář je nezvěstný a nahradil jej 
novogotický oltář, pocházející z jednoho ze zaniklých 
mosteckých kostelů. Kostel byl 18.5.1997 v rámci 
restituce navrácen církvi a znovu vysvěcen.

Flájský plavební kanál

Se stavbou „Nového plavebního kanálu“, jehož 
název se v této podobě v sousedním Sasku docho-
val dodnes, se začalo roku 1624. Místy byly stěny 
této unikátní stavby vyztuženy tesanými kameny, 
které jsou zachovány dodnes. Úsek před Českým 
Jiřetínem byl vytesán do skály. Kanál byl hotov na 
jaře roku 1629. V horní části byl kanál široký 280cm, 
dole pouze 180cm, hluboký byl 120cm. Délka kaná-
lu je odhadována na 20km a celková délka přepravy 
činila 49km. Flájský plavební kanál překonává výš-
kový rozdíl 150m. K plavení sloužil Flájský plavební 
kanál plných 243 let a poslední plavba se na Novém 
plavebním kanálu uskutečnila v roce 1872. O 10 
let později se jeho vody začalo využívat k poháně-
ní strojů v nové továrně na lepenku, zprovozněné 
v Českém Jiřetíně. 

Flájský kanál byl vyhlášen technickou památkou a je 
velmi oblíbeným místem k pěším procházkám pro 
svůj bezmála ideálně rovný výškový profi l a klidné 
prostředí smíšeného lesa. Turistická stezka začíná 
informačním ukazatelem cca 200m pod vrcholem 
hráze Flájské přehrady a pokračuje po lesní pěšině, 
odbočující ze silnice vedoucí od přehrady do České-
ho Jiřetína.

Zaniklých obcí jsou jen v severních Čechách stov-
ky. Zůstaly po nich jen dobové fotografi e, vzpomín-
ky pamětníků, nostalgie, pocity křivdy a rozvaliny 
zarostlé trávou…

Musely ustoupit politickým zájmům, průmyslu, 
pochybným energetickým koncepcím své doby a- 
lidské malosti a chamtivosti. Bylo to jediné nebo jen 
nejjednodušší řešení? Říká se, že ten, kdo se nedo-
vede dívat zpět a neváží si historie, nemá žádnou 
budoucnost. 

Umí nakládat s historii a ovlivňovat budoucnost 
současné generace nebo jsme se z historie příliš 
nepoučili?

Text a foto: František Dočekal

Původní obec dnes 
připomínají  jen zbytky 
původních stavení…

Zaniklých kostelů jsou 
na Mostecku desítky, 

ale přestěhovány byly 
pouze dva...

Tato stavební památka byla vybudována v letech 
1624 až 1629 z obce Fláje do německého Clausnitz 
v Krušných horách. Sloužila k plavení dřeva z fl ájské 
kotliny přes Český Jiřetín až do Freibergu v Sasku, 
kde se skladovalo a spalovalo na dřevěné uhlí. Při 
plném provozu kanálu trvalo plavení 8 až14 dní. 
Dřevo se plavilo jen pokud měl Flájský potok dosta-
tek vody. Větší část roku však korytem voda netekla 
a k zajištění optimálního stavu vodní hladiny kanálu 
se používala voda z blízkých rybníků. 
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ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYLKULTURA

Radost ze zpívání
Ke kulturnímu životu v Březně neodmyslitelně pat-
ří ženský pěvecký sbor SILENTIUM 24. 

Když v prosinci minulého roku dvaadvacet míst-
ních žen a dívek zazpívalo vánoční koledy na scho-
dech kostela sv. Petra a Pavla, nikdo netušil, že 
právě tímto vystoupením začala úspěšná kariéra 
ženského sboru, který od té doby rozdává zpěvem 
radost posluchačům nejen v domácím Březně, ale 
také v okolí.

Časem se počet členek zredukoval na patnáct. 
Scházejí se jednou týdně na zkoušce. O hudební 
doprovod a výběr repertoáru se stará Milan Pavla-
ta a Vladimír Kinský z amatérské skupiny Zlej sen. 
Pan Kinský je také kapelníkem a aranžérem všech 
skladeb vybíraných napříč všemi hudebními žánry. 
Právě jeho křik „Ticho, ticho“ během zkoušek byl 
inspirací  k pojmenování sboru. Když se totiž sešlo 
tolik březenských žen dohromady, měly si stále co 
povídat. A tak latinské silentium - ticho utvořilo první 
část názvu. Číslo 24 označuje počet schodů kostela, 
kde proběhlo první vystoupení. 
Radost ze zpívání a pravidelné zkoušení se brzy pro-
jevily na stále lepší úrovni a umožňovaly rozšiřování 
repertoáru. Sbor Silentium 24 vystupoval během 
roku na nejrůznějších kulturních akcích. Příjemné 
chvíle přinesl posluchačům také slavnostní koncert 
ve zcela zaplněném kostele sv. Petra a Pavla, kterým 
byla zahájena letošní vyhlášená Březenská pouť.
Nyní členky sboru pilně zkouší na vystoupení, která 
je čekají ještě do konce roku. Bude to jednak první 
samostatný koncert, jednak různá vánoční zpívání, 
která vyvrcholí o poslední adventní neděli.
Mezi dobré duše místního sboru a šiřitelky kultury 
patří Alena Košutová a Jiřina Macků. Obě místní 
rodačky kromě sborového zpěvu a práce ve školství 
spojuje také řada mimoškolních aktivit pro děti. Jako 
členky Sdružení rodičů a přátel dětí a školy připravují 
nejrůznější akce pro malé i dospělé. V Březně se těší 
velké oblibě oslavy Dne dětí, lampiónové průvody, 
soutěže o nejkrásnější dýni, výlety do chomutovské-
ho lesoparku, mikulášské nadílky a karnevaly. 
Jiřina Macků je navíc trenérkou místních mažoretek, 
které vystoupily mimo jiné při slavnostním vyhlášení 
soutěže Vesnice roku, kde za rozvoj činnosti mlá-
deže získalo Březno vysoké ocenění – Bílou stuhu, 
která obci právem patří. 

    

TŘI OTÁZKY PRO:

ZDEŇKA VALENTU, starostu obce Březno
Březno tvoří osm místních částí – Březno, Doněti-
ce, Holetice, Kopeček, Nechranice, Stranná, Střezov 
a Vičice. Katastrální území obce má rozlohu 4 610 
ha, což je šestá největší v Ústeckém kraji. V Břez-
ně žije 1 262 obyvatel. Zastupitelstvo dlouhodobě 
usiluje o všestranný rozvoj obce a dbá na bohaté 
kulturní a sportovní vyžití místních občanů.

Pane starosto, co se u vás podařilo během letoš-
ního roku?
Za úspěch lze považovat úspěšnou likvidaci objektů 
bývalých kasáren v Nechranicích. Armádou opuště-
né stavby na naši obec bezúplatně převedlo minis-
terstvo obrany v roce 2007. Za relativně krátkou 
dobu jsme si úspěšně poradili s demolicemi. Do 
právě tvořeného územního plánu budou pozemky 
bývalých kasáren zaneseny jako parcely vhodné pro 
individuální bytovou výstavbu a hromadnou i indivi-
duální rekreaci.

Březno se úspěšně umístilo v soutěži Vesnice roku 
2009. Můžete nám přiblížit kategorii, v níž se vám 
podařilo uspět?
Soutěž byla tradičně pořádána v rámci Programu 
obnovy venkova. Do letošního patnáctého ročníku 
se přihlásil rekordní počet obcí. O to víc nás naše 
umístění těší. Získali jsme Bílou stuhu za rozvoj 
a nadstandardní péči o mládež.

Jaké máte další ambiciózní plány? 
Záměrů máme spoustu. Už během prvního pololetí 
roku 2010 budou připravené a zasíťované parcely 
pro 27 rodinných domů ve čtvrti Pod lesem. V návaz-
nosti na tuto akci bude probíhat rekonstrukce ulic 
Husova a Partyzánská. Soustředíme se také na 
zateplení a nástavbu se čtyřmi obecními byty v jed-
nom panelovém domě na sídlišti Zahradní. Já osob-
ně budu mít velkou radost, když se v příštím roce 
podaří po letech usilovné práce celého kolektivu 
vybudovat cyklostezku podél Střezovské rokle. Tento 
úsek by měl v budoucnu být propojen s cyklostez-
kami trasy Chomutov-Droužkovice-Březno-Střezov-
Holetice-Donětice-Stranná. Rád bych připomněl, 
že na řadě projektů, které jsem zmínil, se podílely 
a podílejí Severočeské doly. Jejich pomoci si v obci 
všichni vážíme.   Te
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Jiřina Macků a Alena 
Košutová na koncertě 

v kostele sv. Petra a Pav-
la, kterým odstartovala 

letošní pouť.

Pěvecký sbor Silentium 
24 během zkoušek na 

první samostatný koncert.

Největší odměnou pro 
členky sboru je nadšené 

publikum.

Křusky, pardon crocsky aneb
Výšlap v nekonformním obutí?

Pokud se snad některá obuv dá v poslední době 
označit za kontroverzní a vskutku revoluční feno-
mén, pak jde o takzvané „crocsy“. K všeobecné-
mu údivu lze zjistit, že „není crocs jako crocs“ a že 
vznikají stále nové a nové kolekce tohoto jednodu-
chého „gumáku“. Co na tom, že se objevují hlášky 
o nevhodnosti světově proslulé botky: crocsy nosí 
děti, teenageři i staroušci. Nosí je doma, venku 
i v práci, dokonce i do vody v bazénu. Na procházce 
je nosí celé rodinky. Psycholog by možná řekl, že 
crocsy neočekávaně získaly druhý rozměr: stmelu-
jí různé generace a zájmy v jednu symbiózu.

První model bot crocs byl ve Spojených státech uve-
den v roce 2002. Přestože jej neprovázela nijak vel-
ká reklamní kampaň, díky “šuškandě” se stal hitem. 
Crocsy se tak staly nejrychleji rostoucí obuvnickou 
značkou na trhu. Název crocs dostaly tyto boty proto, 
že jsou stejně jako krokodýl obojživelníky. 
Guma, ze které jsou vyrobené, je 
materiál zvaný croslite. Boty se 
teplem těla zahřívají a násled-
ně tva- rují podle konkrétní 
nohy.

A – kupodivu – croc-
sy se prý nosí i na 
p o d z i m a v zimě, 
tedy právě teď! Pře-
svědčila jsem se, ano, 
nabídka croc- sů neuvě-
řitelnou řadou s t o u p á 
i ve speciálních e-obcho-
dech a kromě toho, že mají 
tyto boty stále výraz- nější bar-
vy a někdo vymyslel, že se do nich 
dají zastrkávat různé ozdůbky (… dnes 
už se nosí dokonce crocsy s potis-
kem), stal se z nich rebel-
ský a originální módní kýč, 
který přitahuje v š e c h ny 
generace.

Před časem sice 
probleskla televizní-
mi kanály i reportáž, 
která uvedla, že plas-
tové sandály jsou zaká-
zány v řadě nemocnic 
po celém světě. Barevné 
„gumové dřeváky“ se prý 
totiž třením nabíjejí a elek-
trický výboj může ohrozit 
nemocné se srdcem nebo 
poškozovat rentgenové snímky. 
I v nemocnici se totiž crocsy staly 
oblíbenou přezůvkou.

S módními hity je to však 
vždycky stejné – zakáza-

né ovoce nejvíc chutná.  Crocsy s potiskem prostě 
jedou – jsou zvlášť pro mužské a zvlášť pro ženské. 
Měkké, protiskluzové, nepromokavé, na sto způso-
bů. Z obyčejné, samo o sobě v podstatě nehezké, 
boty se stalo originální umělecké dílo. Vtipné jsou 
například motivy s tkaničkami – boty vypadají jako 
tenisky. Pro dámy jsou určeny jemné kytičky. Malé 
fandy motoristických sportů jistě nadchne model 
s pruhy, kterými si závodníci i běžní řidiči zdobí svá 
auta. Starší generace plesá nad papučí vycházející 
ze tvaru typických dřeváků. 

V nabídce lze objevit i speciální kolekce, jako napří-
klad Disney v několika variantách - například s Mic-
keymousem, batmanské boty, nebo Bořka stavitele. 
Speciální kolekce jsou i pro fanoušky NHL, konkrét-
ně týmů Anaheim Ducks, Detroit Red Wings, New 
York Rangers.
Když se dívám na imagové fotky, kde unisex boty 
nosí černoši, Vietnamci, běloši všech národností, 
připomíná mi to najednou velmi úspěšnou (ale také 
velmi kritizovanou) kampaň Benettonu a reklamní 
symboliku této italské oděvní fi rmy, která pobouřila 
kus světa, ale jejich rifl e se prostě nosí a nosí. Přes-
tože reklamní plakáty odsuzují i církevní představite-
lé nebo vysoce postavení politici. 

Původně nevzhledné boty nakonec člověku najed-
nou připadají, navíc s tou růžovou či modrou kožešin-
kou v zimním modelu, celkem roztomilé a jak se 
dnes říká – jsou asi prostě „multi“:  multifunkční, 
multinárodností, neodolatelné, do deště i do zimy…. 
Jeden internetový server použil slogan: Boty Crocs 
jsou tak moc ošklivé, že je prostě musíte milovat. 
Nedivila bych se, kdyby vznikl Klub příznivců crocsy 
bot… Zatím se v nich na stránkách novin nechávají 

s velkou oblibou fotografovat světové hvězdy 
jako Jack Nicholson, Matt 

Damon, Al Pacino, z čes-
kých pak Pavel Liška, 
Jirka Macháček, Matěj 
Ruppert a mnoho dal-
ších. V antracitově 
černých plastových 

sandálech se ukázal 
v minulosti i americký 
prezident George Bush.

Takže hurá do CROCSů, 
ať jste IN a COOL. Pevný 

krok a ať vám to šlape, přeje 
redakce AMB.

Text: Lucie Bartoš

Jednoduché crocsy 
nosí děti, teenageři 
i staroušci.

Název crocs dostaly 
tyto boty proto, že jsou 
stejně jako krokodýl 
obojživelníky.

S módními hity je to 
však vždycky stejné 
– zakázané ovoce 
nejvíc chutná.
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VZDĚLÁVÁNÍVZDĚLÁVÁNÍ

Dnešní mladí lidé by nejraději komunikovali zřej-
mě jen pomocí hesel (bez diakritiky samozřejmě) 
a smajlíků. Zvláštní. Žijeme přeci naopak v době 
všech možných i nemožných multikomunikačních 
a multimediálních technologií a dorozumívacích 
technik. Prý mladým chybí komunikační průprava. 
A vzory mezi dospělými. 

Přesto může vzniknout, na regionální úrovni, jaká-
si komunita lidí, kteří společně budou pracovat na 
vzdělávání, společně tvořit, komunikovat spolu, 
i když jde o „směsku“ teenagerů, rodičů, kantorů, 
podnikatelů, veřejných činitelů. A ještě se všichni 
pobaví nad nápaditými investigativními úkoly a roz-
šíří svůj postoj k veřejným věcem - jako „nákazu“ 
- i na všechny kolem sebe.

Takový model začala v praxi praktikovat Střední ško-
la diplomacie a veřejné správy v Mostě. Například 
založila časopis s názvem Diplomat. Tvoří ho rodiče, 
studenti, profesionální novinářka a veřejnost – nejde 
o pokus uvnitř školy. Každé vydání má svého stíno-
vého šéfredaktora z řad studentů. Ten spolupracuje 
s dospělákem, přiučí se, získá větší zodpovědnost 
(strach ze skutečné uzávěrky udělá své!) a zároveň 
sám sebe prezentuje. V redakční radě jsou mimo jiné 
zástupci veřejné správy a vedení města. „Snažíme 

se nenásilně vytvořit jakousi ´komunikační komuni-
tu´ studentů, jejich rodičů, pedagogů i veřejnosti. Co 
dělají studenti, nezůstává mezi zdmi budovy školy. 
Snažíme se propojit vše s reálným životem. Studenti 
dostávají úkoly, při kterých musí kooperovat s rodiči 
či veřejností,“ objasňuje Lucie Bartoš, redaktorka 
a externí PR lektorka školy.

Volejte šéfovi!
Časopis zavedl několik interaktivních rubrik, do kte-
rých se může zapojit veřejnost i studentstvo. Mají 
vazbu na další aktivity týmu. Jde například o Stu-
dentskou právní poradnu, která na škole funguje 
– a tedy i v časopise vznikla stejnojmenná rubrika, 
která paralelně bude zprovozněna i na speciálním 
informačním portálu. A protože má svou vlastní 
emailovou adresu, může do poradny se svým dota-
zem a podnětem vstoupit kdokoli. Podobných rub-
rik je více. Na portálu www.diplomat-press.cz hodlá 
instituce zprovoznit blogosféru, která bude mít část 
studentskou a část pro osobnosti regionu. Navazo-
vat na ni v budoucnu bude i sekce „audioblogů“. 
Problémy v nejbližším okolí bude možné řešit skrze 
vážně-nevážně myšlenou rubriku „Volejte šéfovi!“.
Vzdělávací subjekt také smysluplně zapojuje stu-
denty do fi lantropních aktivit. „U každého z nápa-

dů se snažíme, aby nešlo o jednorázovou a prvo-
plánovou věc. A o to nešlo například ani v případě 
charitativního vystoupení našeho studenta Davida 
Kozloka, které jsme avizovali jako akci ve prospěch 
Linky duševní tísně,“ uvádí Lucie Bartoš. Jedna věc 
je, že vstupné na vystoupení Cirkusu Mini, které bylo 
dobrovolné, poputuje formou dárcovské smlouvy na 
provoz Linky duševní tísně. Kromě toho ale hned 
v prosinci plynule a nenásilně naváže další forma 
propagace Linky. Vyjde totiž druhé číslo magazínu 
Diplomat a přinese první ze skutečných příběhů, 
který vyslechly pracovnice linky. Veřejnost se tak 
jednak bude moci seznámit s tím, jaké potíže sku-
tečně mladé lidi (ale nejen je) trápí, co linka duševní 
tísně vlastně řeší a jak může pomoci. Poutavá for-
ma literárního příběhu je navíc čtivá i pro děti, které 
jinak třeba zpravodajský článek v novinách „nevez-
mou na vědomí“. U každého příběhu, který se objeví 
okamžitě také na internetovém portálu www.diplo-
mat-press.cz, budou vždy zmíněny všechny kontakty 
na Linku duševní tísně. Je možné, že některý čtenář 
– a to je další z vedlejších efektů této komunikace 
– najde v popsaném příběhu i sám sebe, své vlastní 
bolístky a spíše se odhodlá zvednout telefonní slu-
chátko a svěřit se se svým problémem. 

Další poznatek: „Proč jsem po dohodě se školou 
zaštítila podobné aktivity hlavičkou ´Středoškoláci 
dětem´, má svůj důvod. Upozorňuje na to, že chybí-
li občas hladká komunikační nit mezi dospělákem 
a dítětem a chceme-li mladé lidi naučit dívat se na 
svět pokornějšíma očima, stačí k tomu skutečně 
setkání jednoho dětského světa s druhým: V přípa-
dě pomoci azylovému domu patnáctileté děti doma 
posbíraly nepotřebné věci a vlastně pomohly ško-
láčkům, aniž by to pro ně bylo kdoví jak velké sebe-
zapření či nemožná meta,“ vysvětluje Lucie Bartoš. 
Tím, že ve svém studentském časopise dají prostor 
Lince, na kterou mohou volat oni i malé děti, zase 
projevují určité povědomí a angažují se v propagaci 
něčeho prospěšného. Tím spíš, když svou aktivitu 
veřejně podpoří společenským vystoupením. Mož-
ná to nikoho na začátku nenapadlo, ale popsané 
způsoby komunikace a vztahů s veřejností přinesly 
i poznání navíc: do všech aktivit, do všech charitativ-
ních akcí se v případě náctiletých pomocníků zapoji-
li studenti z různých sociálních vrstev. Nenáročnost 
pomoci, kterou si i oni sami uvědomili, setřela roz-
díly mezi tím, kdo na tom je jak materiálně a že být 
grandem oslňujícím charitou nemusí být jen člověk 
s naditou peněženkou. Možná je to ukázka toho, že 
diskuze o nutnosti uniforem na školách (kvůli soci-
ální jednotnosti) by nemusela zůstávat jen u fyzické-
ho oděvu, ale zkusit alternativní možnost zavedení 
nové „uniformy komunikace“, jako se o to zdařile 
pokoušejí v Mostě.

Krize formou hry?
Lidé, kteří se školou spolupracují, vymýšlejí i další 
věci, jak změnou komunikačních forem navázat užší 
vztah s veřejností a blízký vztah studentů k zábavné 
stránce všeho, co si osvojují. Finanční expert Jakub 

Veverka, který na škole učí fi nanční gramotnost, 
chystá na počátek roku v Mostě hraní ekonomické 
hry Cashfl ow kvadrant Roberta T. Kiyosakiho. Mezi 
hráči by se mohli objevit lidé, kteří v ekonomice, ban-
kovnictví či veřejné správě regionu něco znamenají. 
Připravena je pro tento záměr koncepce „press rea-
lity show“. Dalším počinem je záměr „1. moderova-
ného ekonomického slovníku“. Jde o aktivity, které 
jednak nejsou jednorázové, nebo nejsou pouze na 
papíře, ale mimochodem právě v době ekonomické 
recese upozorňují na závažné hospodářské problé-
my i formou, která je snesitelná pro mladší genera-
ci a aktivní nátury. Mimochodem i otázky generací 
a multikultur jsou předmětem zájmu: na škole totiž 
učí specialista na gender studies a politolog Vladi-
mír Vodička.

V podstatě jde o budování té nejširší možné komu-
nity (toto slovo se dnes velmi často užívá), která 
spolu jinak těžko komunikuje.  „S něčím takovým 
se jinak školáci nesetkají. Žijí buď mezi zdmi ško-
ly, nebo doma. Mají zkreslené představy o realitě, 
zaměstnání, vztazích. Školství je pak škatulka, kte-
rá je pro ně něčím, co funguje od – do. Propojení 
se skutečným životem, důsledky nesplnění úkolů, 
ignorace důležitých a prospěšných věcí – ve škole je 
to ´jen´ o známce pět. V našem pojetí ne,“ dodává 
Lucie Bartoš.

To, že o většině aktivit lidí kolem Střední školy diplo-
macie a veřejné správy informují ostatní média, je 
další plán oné komunikace.  Akce v Azylovém domě 
pro ženy s dětmi v Mostě, kterou poprvé zveřejnil 
týdeník Homér, se nakonec dostala i na titulní stra-
nu Deníku. K akci se připojil magistrát i některé pod-
niky. Křest časopisu, spojený se křtem studentských 
dohledových hlídek jako velké novinky v Mostě také 
nezůstal bez odezvy. Má to smysl.

Není proto náhoda, že premiérové uvedení fi lmu 
„Černobílá barevná“, který reprezentoval Mostecko 
na Ekofi lmu 2009 nebo výjezdní zasedání Hospo-
dářské a sociální rady Mostecka, se konalo také na 
půdě zmíněné školy. 

Text: René Blacký
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V projektu „Středoško-
láci DĚTEM“ již studenti 

pomohli například dětem 
z azylového domu.

Při křtu časopisu 
Diplomat se „sudičkami“ 

stali (zprava) hokejista 
Jiří Šlégr, náměstkyně 

primátora Hana Jeníčková 
a ředitelka školy 

Vladimíra Ilievová.

Při křtu časopisu 
Diplomat se „sudičkami“ 

stali (zprava) hokejista 
Jiří Šlégr, náměstkyně 

primátora Hana Jeníčková 
a ředitelka školy Vladimí-

ra Ilievová.

V projektu „Středoško-
láci DĚTEM“ již studenti 
pomohli například dětem 
z azylového domu.

Směska teenagerů, rodi-
čů, kantorů, podnikatelů, 
veřejných činitelů – to 
je komunita lidí, kteří 
společně budou pracovat 
na vzdělávání, společně 
tvořit, komunikovat…

Diplomat: vzdělání, zábava, 
charita a komunikace… jinak
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VOLNÝ ČAS

Teplická botanická – fotogenická!

Máloco se chová před objektivem fotoaparátu tak 
poslušně jako stromy a květiny. Zvířata a lidé v kli-
du nepostojí, kroutí se a pitvoří, mraky a vlny ply-
nou do dáli podle prastarých zákonů přírody a ani 
s automobily, vlaky, jeřáby a ostatními „hejblátky“ 
to při fotografování není právě jednoduché. Chce-
te-li třeba jen tak pro radost zachytit v klidu něco, 
co před vámi neutíká a nenakrucuje se, neváhej-
te a vyrazte do nejbližší botanické zahrady! Byť 
je pokročilý podzim, rostou zde velice barevně 
zajímavé „modely“ nejen uvnitř botanických hal, 
nýbrž i na ve venkovních záhonech. 

V botanické zahradě v Teplicích najdeme v zahrad-
ní expozici zajímavé stromy, dřeviny, hajní byliny 
a mohutné trávy, rozdělené kamennými chodníky, 
lemované záhony trvalek. Ale ta pravá pastva pro 
oči, v tomto pokročilém ročním období, nastává ve 
zmodernizovaných výstavních sklenících, které zabí-

I v pozdním podzimním 
období je botanická 
zahrada plná barev.

V botanické zahradě 
v Teplicích můžete 

prožít příjemně okamžiky 
uprostřed pestrých barev, 

tvarů a expozičních 
nápadů.

rají plochu 2400m2. K vidění je fl ora Střední a Jižní 
Ameriky, Afriky, Madagaskaru, Arábie, Asie, Austrá-
lie, Nového Zélandu, Mexika, Patagonie a Himalájí, 
zajímavé jsou ukázky rostlin Galapág a jemenské-
ho ostrova Sokotra. Hudbou podbarvenou expozici 
zpestřuje vodopád, vitríny se vzácnými orchidejemi, 
bazény a akvária s cizokrajnými živočichy, rybami 
a želvami.

Kromě zmíněných živočichů před vaším fotoapará-
tem nebude nic utíkat. Příjemně prožité okamžiky 
uprostřed pestrých barev, tvarů a expozičních 
nápadů v čase, kdy je venku mlha, prší nebo sněží, 
můžete ještě vylepšit právě zachycením této krásy 
svým fotoaparátem. 

Neboť zahrada botanická, je opravdu fotogenická!

Text a foto: František Dočekal
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