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Dvě profese Františka Maška… 

Sídlo agentury a nové „íčko“– Klíny! 
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Povolební vyjednávání 
skončilo! Zvolení zá-
stupci měst a obcí mají 
čtyři roky na to, aby na-
plnili zpola či zcela své 
sliby a programy. Lid si 
oddychl od té přemíry 
občanské odpovědnosti 
a s očekáváním bude 
nějaký čas bedlivě stře-
žit naše veřejné činitele. 
Redakce AMB se chce 
díky unikátní možnosti 
nahlížet pod pokličku 
komunální politiky podě-
lit se čtenáři o autentic-
ké zážitky i o praktické 

rady, které souvisí s přebíráním odpovědnosti za správu jed-
noho městečka na kopci.

Kroky napřed
Co čeká nové vedení radnic? Často podceňované bývá fyzic-
ké převzetí úřadu, ale i majetků města či obce. Po minulých 
radních mohlo zůstat ve skříni mnoho kostlivců, pokud se na 
ně včas nepřijde, ulpí na kravatách a dekoltech nových kon-
šelů mnoho skvrn. Mimořádnou pozornost je potřeba věno-
vat fyzické inventuře majetku, ale – a to opravdu není radno 
podcenit – i písemných materiálů. Bývá nedobrým zvykem, 
že se po volbách části důležitých písemností ztratí. To může 
znamenat budoucí velké problémy a komplikace při dalším 
vedení obce. Může se také stát, že předchozí vedení zahájilo 
investiční či jiné, fi nančně náročné akce a na novém vedení 
pak je unést ono často nechtěné břímě a popasovat se s jeho 
realizací chtě nechtě. Při dobré správě archivu by měla být 
zálohovaná i elektronická pošta, kterou je dobré prozkoumat, 
aby byly pochopeny souvislosti předchozích rozhodnutí. Další 
nezbytnou věcí je porovnat, pročíst, vyhodnotit smlouvy a zá-
vazky, nejlépe hned a několik let zpětně. Dozvíte se mnoho 
zajímavého a každopádně přijdete na to, jak tu kterou věc 
napříště ošetřit jinak, lépe, odpovědněji. Dobrým základem 
také je, aby zastupitelstvo požádalo krajský úřad o provedení 
hloubkového auditu hospodaření – opět, čím dříve, tím lépe. 
Doporučujeme po ustavující schůzi, ihned na schůzi zastupi-
telstva následující. Tento audit je zadarmo, a navíc může být 
podkladem pro tzv. nezávislý audit, který by měl následovat 
později. Audit pak zaměřte zvláště na investiční akce a na 
„podnikatelské aktivity obce“, ve kterých je většinou mnoho 
schováno. Nezapomeňme, že staré pořekadlo „halíře, dělají 
talíře“ platí ve veřejných fi nancích dvojnásobně.

Příště vám přineseme další část věnovanou tématu lidských 
zdrojů a personálního obsazování radnice i samotného úřadu.

Pěkné vládnutí přeje redakce AMB
 
Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB

Starosti starosty
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Vznikla nová Destinační agentura 
Krušné hory a další budou
následovat
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Ústecký kraj jde nadále turistům vstříc – do rejs-
tříku obecně prospěšných společností byla zapsá-
na „Destinační agentura Krušné hory“. Je tak po 
Destinační agentuře České Švýcarsko už druhou 
společností tohoto charakteru na území Ústecké-
ho kraje. 

„Je do další významný krok k naplnění naší snahy 
o rozvoj turismu v kraji, ale určitě ne poslední“, uve-
dl Radek Vonka, radní pro regionální rozvoj a ces-
tovní ruch.

Aktualizovaná Strategie rozvoje cestovního ruchu 
Ústeckého kraje, schválená Zastupitelstvem Ústec-
kého kraje v červnu 2010, rozděluje kraj z hlediska 
potenciálu pro cestovní ruch na čtyři přirozené turis-
tické regiony: České Švýcarsko, Krušné hory, České 
středohoří a Dolní Poohří – Žatecko.

Uvedené regiony se už představují v rámci propa-
gační a mediální kampaně, kterou Ústecký kraj re-
alizuje v letošním roce a bude vrcholit na začátku 
roku 2011 před novou turistickou sezónou. Celou 
tuto kampaň spojuje nové logo Brána do Čech, se 
sloganem Krásu hledejte doma, nové webové strán-
ky www.branadocech.cz , nové propagační materiály 
a další marketingové nástroje.

„Každý z těchto regionů je pro kraj něčím speci-
fi ckým a unikátním. Jejich společnou prezentací 
tak otevíráme pomyslnou bránu do Čech a zveme 
všechny srdečně k návštěvě Ústeckého kraje“, řekl 
Radek Vonka.

Pro úspěšnou spolupráci a fungování celého čtyřlíst-
ku regionů – destinací -  je nezbytné fungující řízení. 
Všichni klíčoví aktéři z řad měst, obcí, mikroregionů, 
podnikatelských subjektů a další se shodli na vzni-
ku destinačních společností v podobné struktuře 
a s podobným zaměřením jako už fungující obecně 
prospěšná společnost České Švýcarsko.

V Krušných horách působí kromě Euroregionu Kruš-
nohoří velké množství menších spolků a sdružení. 

Většina z nich má ve svém poslání rozvoj cestovního 
ruchu, a proto proběhlo několik pracovních setkání 
zástupců všech sdružení a ti se shodli na nutnosti 
a potřebnosti založení obecně prospěšné společ-
nosti Krušné hory. Ta sjednotí především marketing 
celé oblasti a bude v čele úsilí za rozvoj cestovního 
ruchu na svém území. 

„Jsem velice rád, že jsou Krušné hory už ofi ciální de-
stinační agenturou a pevně věřím, že už brzy budou 
následovat i zbývající dvě oblasti“, dodává Radek 
Vonka. Založení Destinační agentury České středo-
hoří bude projednáno na Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje v prosinci 2010 a po ustanovení nových vedení 
měst v Dolním Poohří se sestaví tým pro destinační 
agenturu i zde.

Zakladateli Destinační agentury Krušné hory o.p.s. 
jsou Ústecký kraj, Svazek obcí v regionu Krušných 
hor, obec Klíny, Hospodářská a sociální rada Mos-
tecka, Emeran Klíny, s.r.o., Nadační fond Obnova 
Krušnohoří a Klínovecko, o.s.

Nově vzniklé obecně prospěšné společnosti si kla-
dou za cíl posílit rozvoj regionu hned v několika 
ohledech. Na prvním místě stojí péče a ochrana 
přírodních a kulturních hodnot, rozvoj šetrné formy 
turistiky a posílení všeobecných znalostí a vzdělání.
Obdobná situace je také ve zbývajících turistických 
regionech České středohoří a Dolní Poohří – Žatec-
ko. 

„Je potřeba silného subjektu, který bude koordino-
vat aktivity za daný turistický region. Chceme udělat 
maximum pro to, aby kraj podpořil rozvoj cestovního 
ruchu a naplno využil potenciálu svého území. Proto 
na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kra-
je bude předložena ke schválení zakládací smlouva 
k založení Destinační agentury České středohoří. 
Agenturám, kde bude mít kraj spoluzakladatelskou 
pozici, věnujeme příspěvek do destinačního fondu 
ve výši 1 milion korun“, dodal Radek Vonka.
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Sídlo Destinační agentury 
Krušné hory

Nově vznikající destinační agentura bude mít své 
sídlo v obci Klíny. Důvod je jednoduchý. Sloučit 
záměry různých spolků a společností, aktivity pod-
nikatelské sféry s potřebami a plány představitelů 
Ústeckého kraje je věc věru nelehká. Každý, kdo je 
schopný a hlavně ochotný vzít na svá bedra tento 
nelehký úkol, včetně administrativy, rizika, zodpo-
vědnosti a časové náročnosti, která vznik takovéto 
instituce předchází, je pro tuto tolik potřebnou věc 
velice důležitým a vítaným. Starosta obce Klíny 
společně s majiteli společnosti Emeran Klíny s.r.o. 
všechny tyto záludnosti podstoupili a dnes již nic ne-
brání ani vzniku ani volbě sídla Destinační agentury 
Krušné hory. Je jen dobře, že se návštěvníci portá-
lu www.branadocech.cz nedozvědí jen o existenci 
Českého Švýcarska, ale i o krásách Krušných hor, 
posléze i zajímavého Poohří a úchvatného Českého 
středohoří. 

Právě Krušné hory jsou pro turistickou veřejnost 
dosud ne zcela probádanou oblastí  a kromě své-
rázné přírody dnes nabízejí i standardní možnosti 
ubytování, stravování, sportování a relaxačních po-
bytů. Jedním z centrem těchto aktivit, lyžařských 
vleků, sjezdovek a běžeckých tratí jsou právě Klíny 
se svým sport areálem. Ubytování a stravování zajiš-
ťuje Chata Emeran a Emeran II., je zde možné využít 
nabídky půjčovny a servisu lyží,  v provozu je sauna, 
whirlpool, fi tness a masáže, v letních měsících jsou 
k zapůjčení horské koloběžky a kola. Okolní příroda 
nabízí v jakémkoli ročním období sportování nebo 
využití turistických a běžeckých tras.

V příštím roce se počítá s výstavbou zbrusu nového 
„íčka“, ve kterém bude nová destinační agentura 
sídlit. Nemá sloužit jen k rozdávání propagačních 
materiálů a informací, ale má se stát i jakousi zá-
kladnou pro cyklisty, turisty a běžkaře s potřebným 
zázemím šaten a sociálního zařízení.

Myslím, že lepší místo pro sídlo Destinační agentury 
Krušné hory si milovníci zdejších hor a přírody ne-
mohli přát…

Text: archiv AMB
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Dva přesunuté kostely
– světový unikát!

Mostecko se zanedlouho bude chlubit další zají-
mavostí. Nedaleko od sebe tu budou stát dva kos-
tely, z nichž každý je svým způsobem unikátem! 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie byl zachráněn 
před těžbou uhlí světoznámým 840 metrů dlou-
hým přesunem, který byl před 35 lety realizován 
zajímavým technickým řešením po kolejové dráze. 
V současné době se provádí montáž dřevěného 
pravoslavného kostela z Rumunska. Dřevěný kos-
tel postavili rumunští tesaři ve své vlasti a poté 
rozebrali na jednotlivé díly kvůli jeho dopravě do 
České republiky. Po opětovném smontování tak 
bude vlastně také přesunutý.

Pod šikovnýma rukama rumunských tesařů vzniká 
nový kostel rychlým tempem v klidové zóně nedale-
ko kostela Nanebevzetí Panny Marie. V dubnu 2008 
dorazila první část kostela, jedlová střešní šindel. 
Z rumunské Maramureše ji přivezl tajemník metro-
polity Čech a Slovenska vladyka Kryštof.

Montáž jednotlivých dílů sakrální stavby přivezených 
z Rumunska dělníci zahájili začátkem října, práce 
budou ukončeny v závěru listopadu. Vybudování 
základových desek uhradilo město Most, součástí 
pravoslavného kostela bude i monastýr a letní mod-

litebna. Záměr rumunské pravoslavné církve vybu-
dovat kostel v Mostě podpořila tamní vláda i rumun-
ský prezident. 

Pravoslavný chrám bude připomínat památku 
40 000 rumunských vojáků, kteří padli při osvobo-
zování Československa v druhé světové válce. Mo-
nastýr a letní modlitebna bude sloužit jako zázemí 
pro poutníky. Záměrem je i pořádání výměnných 
poutí mezi rumunskými a českými věřícími. 

Text: Jan Foukal, redakčně upraveno

Otázka pro Josefa Hurta, bývalého mosteckého fará-
ře, v současnosti studentského kaplana v Ústí nad 
Labem:

Co říkáte katolickému a pravoslavnému kostelu 
v tak těsné blízkosti u sebe?

Přeji městu i oběma komunitám další smysluplné 
využití vyprázdněného prostoru po starém městě 
Most. Vše, co zklidňuje a posiluje lidi a dává jim víru 
a naději bez ohledu na druh náboženství, je ku pro-
spěchu nás všech, plně v duchu biblické myšlenky 
„Přej a bude ti přáno“.
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Klapka – Akce Europe Direct 
Most - poprvé

Informační kancelář Evropské komise EUROPE 
DIRECT Most, jejíž hlavním úkolem je zlepšovat 
povědomí veřejnosti o Evropské unii a činnostech 
Komise, pořádá nebo podporuje desítky akcí kaž-
dý rok. Akce mají různou podobu. Jsou to přednáš-
ky odborníků, prezentace pro školy, výstavy, sou-
těže, veletrhy či konference. Všechny mají ovšem 
jedno společné – věnují se Evropě a Evropské unii. 
Infocentrum i tímto plní funkci partnera Komise 
v komunikaci mezi ní a ústeckým regionem.

Obvykle se začíná „kolotoč akcí“ roztáčet na konci 
léta. Se zahájením školního roku jsme představi-
li nový pilotní projekt Europe Direct Most nazvaný 
„The EurosCool“, který se konal ve výukových pro-
storách střediska Vysoké školy fi nanční a správní, 
o.p.s. v Mostě (VŠFS). Jednalo se o lekce o Evropské 
unii v anglickém jazyce. Projekt trval celé září a měl 
rozsah 720 minut konverzace, respektive 8 lekcí po 
90 minutách. Byl určen pro vybrané středoškoláky 
z Ústeckého kraje, kteří se seznamovali s odbornou 
angličtinou tematicky zaměřenou na evropskou inte-
graci, instituce EU, společnou měnu euro a mobilitu 
v rámci Unie. Na závěr projektu získali absolventi 
osvědčení. Jelikož projekt splnil naše očekávání, 
a navíc účastníci vyjádřili spokojenost, plánujeme 
další pokračování „The EurosCool“ již na jaro 2011.

Jinou úspěšnou akcí byly přednášky o fungování 
Evropské unie v rámci celorepublikového projektu 
„Rozhoduj o Evropě: Model Evropské unie“ konané-
ho ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise 
v ČR a společností EUTIS. Akce byla určena základ-
ním a středním školám z regionu a proběhla 16. září 
2010 v přednáškovém sále naší hostitelské organi-
zace VŠFS v Mostě.

Smyslem přednášek, které byly pojaty interaktivně, 
bylo vysvětlit mladým lidem historii integrace Evro-
py a fungování Evropské unie. Na závěr akce si žáci 
základních škol vyzkoušeli, jak se volí kandidáti na 
„europoslance“ do Evropského parlamentu a stře-
doškoláci pro změnu rozhodovali o vstupu Turecka 
do EU. Na dva bloky přednášek přišlo celkem 176 
účastníků, ale ani velký počet posluchačů překvapi-
vě nebránil jejich aktivitě, což není tolik obvyklé. 

Štěpán OBRTLÍK, koordinátor Europe Direct Most

Kde nás najdete?
Europe Direct Most sídlí v budově studijního stře-
diska Vysoké školy fi nanční a správní, o.p.s. v ulici 
Pionýrů 2806 v Mostě.
Kontakty: (+420) 476 700 299, ed-most@vsfs.cz, 
www.most.europe-direct.cz.

Kandidát na europoslance v Rozhoduj o Evropě 

Účastníci projektu „The EurosCool“
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Senátorka, Jágr a chobotnice 
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Mostecko má novou senátorku. Stala se jí dětská 
lékařka a zastupitelka Alena Dernerová (52 let). 
Poprvé v novodobé historii tak zastupuje Mostec-
ko v horní komoře parlamentu žena. V zastupitel-
stvu Mostu působila už v předchozích volebních 
obdobích, avšak v letošních komunálních i senát-
ních volbách si u voličů získala největší oblibu. 
Preferenční hlasy téměř jedenácti tisíc Mosteča-
nů ji vynesly na první místo v Zastupitelstvu statu-
tárního města Mostu a suverénně nejvíc hlasů pro 
sebe získala v okrese i do Senátu ČR za uskupení 
(Severočeši.cz). S čím jde novopečená senátorka 
do vysoké politiky a jaké jsou její ambice, se už 
napsalo mnohé. Jaká je ale tato úspěšná žena 
a rodačka ze zaniklých Kopist v soukromí, s kým 
a jak tráví svůj čas za dveřmi své ordinace i mimo 
zastupitelskou a senátorskou lavici…     

Žijete v Mostě odjakživa nebo jste se sem odně-
kud přestěhovala?
„Narodila jsem se v Kopistech u Mostu, kde jsem 
strávila dětství. Když mně bylo šestnáct let, přestě-
hovala jsem se do Mostu se sestrou Ivetou a s rodiči 
a od té doby žiju tady.“ 

Jak se vám v Mostě žije? Jste tu spokojena, nebo 
máte nějaké vysněné místo, kde byste chtěla žít?
„V Mostě se mi žije velmi dobře. Miluju procházky na 
Resslu, v Lužicích, u jezera Most. Zrovna dnes jsem 
se tam procházela s mužem a mou maminkou a dí-
vali jsme se na stavbu nového pravoslavného koste-
líku. Kde jinde bychom ho našli? Těším se na Půlnoč-
ní v kostele Nanebevzetí Panny Marie, je to pro mě 
vždy úžasný zážitek. Takže Most bych neměnila.“

Kam jste chodila do školy?
„Základní školu jsem absolvovala v Kopistech, střed-
ní pak na gymnáziu v Mostě. Lékařkou jsem se stala 
po studiu na Fakultě dětského lékařství v Praze.“ 

Co byste stručně prozradila o vašich nejbližších…
„Mám jednoho syna Adama Michala, je mu 17 let 
a studuje víceleté gymnázium v Mostě. I přes tee-
nagerovská léta se s ním dá velmi dobře komuni-
kovat. Momentálně se věnuje silovému trojboji 
a strongmanským disciplínám. Z toho moc nadšená 
nejsem… 

Jsem vdaná za MUDr. Milouše Dernera, který pracu-
je jako primář RTG oddělení Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. Nesmírně si ho vážím.“ 

Když zrovna nepracujete, co nejraději děláte, jaké 
máte koníčky a jak relaxujete?
„Ve volném čase relaxuji během se svým mužem. 
Naše oblíbené okruhy jsou Matylda a Benedikt. Pra-
videlně, tedy 3x týdně, chodím do posilovny s kama-
rádkou Hankou. Určitou formou relaxace je pro mě 
i nakupování (nikoliv potravin). Ráda bych i četla, ale 
na četbu mi zbývá minimální prostor, tak to doháním 
na dovolené, kde zhltnu několik knih.“

Kam jezdíte nejraději na dovolenou a s kým?
„Nejraději jezdíme za sluníčkem, kamkoli. Samozřej-
mě jezdím s mužem a synem, kterému se s rodiči 
ale už moc nechce.“

Čím jste chtěla být v dětství?
„Je to s podivem, ale v 6 letech jsem své rodiče šo-

kovala, protože jsem jim sdělila, že chci být politička. 
Tento stav trval naštěstí pouze rok, protože političku 
vystřídala touha být paní učitelkou. Defi nitivní roz-
hodnutí padlo ve 13 letech na promoci mého strýce 
MUDr. Václava Krále, který byl a je pro mě velikým 
vzorem.“

Pokud byste se mohla znovu rozhodnout, vybrala 
byste si současné povolání, nebo byste zkusila 
něco jiného…Neptám se však, jestli litujete vaší 
volby, ale zda by vás interesovala i jiná profese?
„I přes ohromné možnosti výběru, který v současné 
době mladý člověk má, bych si opět vybrala medicí-
nu. Je to povolání nesmírně kreativní a prostě mě 
baví.“

Jaké povolání byste si k sobě rozhodně neuměla 
představit?
„Rozhodně si nedovedu představit sama sebe jako 
profesorku matematiky a fyziky.“

Kterou vlastnost si ceníte na mužích a kterou 
u nich nesnášíte?
„Je málo mužů, na nichž si nemohu cenit vůbec nic. 
Na ostatních mužích si cením jejich tolerantnosti, 
velkorysosti a technických schopností. Naopak ne-
snáším ješitnost mužů, až na vzácné výjimky, které 
si to mohou dovolit. Také mi vadí to, že chování řady 
mužů se po dosažení určité pozice změní k nepo-
znání – jak říkáme s kamarádkami „jsou hotovi sami 
ze sebe.“

Pro co máte největší slabost?
„Mám strašně ráda Mozartovy koule. Jsou strašně 
dobré, ale bohužel velmi kalorické.“

Jakému jídlu neodoláte a jaké byste si naopak ni-
kdy neobjednala nebo neuvařila?
„Pokud nám moje maminka uvaří uzle s domácími 
knedlíky, nelze odolat. Nikdy bych si naopak neob-
jednala chobotnici nebo šnečí specialitu.“

Co se vám vybaví, když se řekne fenomén?
„Jaromír Jágr.“

Dá se poznat politik na první pohled, nebo řekně-
me spíše poslech?
„Ve většině případů ano. Stejně se tváří, stejně mluví 
a je schopen povídat o ničem hodiny.“ 

Za jaký vynález byste udělila Nobelovu cenu?
„Za univerzální lék proti rakovině, ač vím, že je to 
asi utopie.“

Bez jakého „vynálezu“ si nedovedete představit 
všední život v dnešní době?  
„Bez mobilu. Denně protelefonuji mnoho minut 
a jsem dostupná pro pacienty, novináře, politiky 
a zejména rodinu. Mohu tak na dálku kontrolovat 
a řídit svého muže i synka. Oba někdy v domácnosti 
něco hledají… Bez mobilu bych měla hrůzu vyjet au-
tem nebo si jít zacvičit či zaběhat. V novém mobilu 
mám navíc i spoustu záhadných funkcí, z nichž je 
nadšen především můj muž.“

S jakou osobností byste se ráda osobně potkala? 
„S Václavem Havlem…“

Děkuji za rozhovor
Vlasta Šoltysová
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Vánoce nejsou jen dárky a shon …
Ty tam jsou doby, kdy bílý sníh zasypal celé město 
a velké závěje sněhu připomínaly brzký příchod vá-
nočních svátků. V současnosti nám však vánoční 
dobu signalizují reklamy v televizi, od října vánoč-
ně vyzdobené výlohy a všeobecný shon. Ano, mno-
zí z nás podléhají každoroční předvánoční nákupní 
horečce, úklidu a pečení mnoha druhů cukroví. 
Záleží ale na tom, zda je všechno pečlivě uklizeno 
a děti najdou pod stromečkem dáreček, který toli-
krát viděly v nezbytné televizní reklamě? Ty pravé 
Vánoce by však přece měly být pravým opakem 
– přinést rodinnou pohodu, klid a odpočinek, se-
tkáváním s těmi, které máme nejraději, Vánoce by 
měly být vhodnou příležitostí k obdarování ostat-
ních malým dárkem. 
  
U nás v Oseku vítáme adventní dobu, tj. 1. nedě-
li adventní (letos 28. 11.) již počtvrté slavnostním 
rozsvícením vánočního stromu. Už odpoledne začne 
městský rozhlas vyhrávat vánoční koledy, aby byli 
občané města upozorněni, že je nejvyšší čas vydat 

tou košíky, nůše a další výrobky z proutí, řezbář jim 
vydlabe dřevěnou misku na ořechy, u perníkářek na-
koupí překrásně nazdobené perníčky na stromeček 
i další ozdoby na vánoční stůl a mohou se potěšit 
u pravých krušnohorských vyřezávaných fi gurek, 
které před jejich očima vyřezávají řezbáři z našeho 
partnerského města Lengefeld.

Třetí víkend v prosinci, tj. 18. a 19. 12., se odehrává 
ve stejném duchu, ale k tomu ještě přibude soutěž 
o nejkrásnější vánoční ozdobu z papíru a vánoční 
kvíz, který vystřídá hledání „ztracených pohádek“, 
což u nás byla velmi oblíbená zábava dětí i dospě-
lých. 

V neděli 19. prosince opět ožije klášterní kostel Na-
nebevzetí Panny Marie. Koná se zde adventní kon-
cert se zpěvem Christiane Kluge a Jaroslava Mráz-
ka, na varhany hraje Josef Popelka. Koncert pořádá 

Ty pravé Vánoce mají 
přinést rodinnou pohodu, 

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

nejraději.

Klášter Cisterciáků dýchá 
vánoční atmosférou.

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.

Program zahájí starostka města Ing. Lenka Říhová, 
po které vystoupí členové zájmového kroužku hry na 
kytaru při DDM Osek, poté následují děti z mateř-
ské školy Hornická, které vystřídají děti z pěveckého 
kroužku při ZŠ Nelsonská pod vedením paní učitelky 
Vokounové a Špinkové a už se celým nádvořím ne-
sou staré české koledy v podání zhruba sedmdesáti 
dětí. Celý program pak zakončí společně zazpívaná 
koleda a s ní i dlouho očekávané rozsvícení vánoč-
ního stromu. Celý program uvádí pan Petr Stolař 
a s ním i jeho spolupracovníci z hrobského Divadla 
V Pytli.

V průběhu celého podvečera se dospělí mohou za-
hřát svařákem nebo grogem, ostatní čajem nebo 
kávou. 

Návštěvníci Oseka mohou o druhém prosincovém 
víkendu. 11. a 12. 12., na výstavě vidět, jak se ple-

od 16.00 hodin Spolek přátel kláštera Osek a Město 
Osek a jako vždy zaručuje velkou účast návštěvníků, 
kterým přinesou zpěv a tóny varhan pokoj a mír vá-
noční doby.

Ve čtvrtek 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 plamí-
nek do svých domovů – u nás tak mohou učinit v do-
bě 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 ro-
ce. Zastavme se tedy v dnešní uspěchané době, při-
bližme si tradice našich předků. Osek vás srdečně 
zve a opravdu rád všechny návštěvníky z bližšího 
i vzdálenějšího okolí přivítá.
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Před budovou informačního centra v Oseku 
všechny upoutá šest vánočních stromků, 
každý z nich je nazdoben jiným stylem 
a jinými ozdobami, které vyrobily děti.
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Zámek Krásný Dvůr 
aneb Goethe by se divil

Nedaleko Podbořan se v malé stejnojmenné obci 
nachází zajímavá stavba místního zámku. Mezi 
jeho zajímavosti patří bezesporu přilehlý přírod-
ně krajinářský park, první svého druhu u nás. Ale 
také bohatý program akcí pro dospělé i děti, které 
se zde konají a jehož tvorbu má „na svědomí“ malý 
kolektiv správy zámku. O tom, jak se daří spolu-
pracovat s místní obecní samosprávou a zajišťo-
vat zajímavý celoroční program, jsme hovořili se 
zastupující kastelánkou zámku Krásný Dvůr, paní 
Andreou Minaříkovou.

Paní kastelánko, komu dnes vlastně zámek patří?
Náš zámek spravuje Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště Ústí nad Labem. Pomi-
nu-li zajímavou historii, měl zámek štěstí, že nebyl 
v padesátých letech odsouzen k zániku jako většina 
podobných památek. Naopak sem byly svezeny mo-
biliáře z okolních zámků, které tolik štěstí neměly. 
Přestože zde sídlily statky, první prohlídka se kona-
la již v šedesátých letech 20. století a prohlídkový 
okruh zahrnoval šest místností. V té době byl ma-
jetkem ministerstva zemědělství, které jej předalo 
Národní kulturní komisi, z její správy přešel zámek 
do péče Státní památkové správy v Praze a po je-
jím zrušení do správy ONV v Podbořanech, poté do 
správy MNV Krásný Dvůr a nakonec, než přešel pod 
správu památkového ústavu, byl majetkem okresu 
Louny. Inu, cesty vlastníků jsou nevyzpytatelné…

Co se na zámku dělo dále?
Od šedesátých let minulého století se zde konaly za-
jímavé, především sportovní akce, mezi které patřily 
běhy a závody v chůzi krásným zámeckým parkem. 
Nebyly to závody lecjaké, ale zúčastňovali se jich 
známí atleti tehdejší doby a byly i divácky sledované, 
stejně jako drobné společensko-kulturní akce.

Od roku 2008 se upevňují vztahy s obecním úřa-
dem, společně pořádáme zajímavé akce v různých 
„oborech“. Obec každoročně věnuje zámku vánoční 
strom, který se slavnostně rozsvěcí vždy první ad-
ventní neděli při již tradičním Adventním jarmarku. 
Takovou první větší společnou akcí byl na nádvoří 
zámku start a cíl 2. etapy spanilé jízdy kolony histo-
rických vozidel vedené vítěznou Tatrou Rallye Paříž-
Dakar v rámci akce TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010.
V minulosti navštívily zámek mimo jiné významné, 
mnohdy korunované osobnosti, i Johann Wolfgang 
Goethe…

Tento německý básník, prozaik, dramatik, historik 
umění, umělecký kritik, právník, politik, biolog a sta-
vitel navštívil Krásný dvůr 5. 8. 1810 na své ces-
tě do Teplic. Přestože zde pobyl pouze jednu noc, 
je návštěva tak známé osoby ctí pro každé místo.  
U příležitosti 200. výročí této události jsme v srpnu 
letošního roku společně s obcí Krásný Dvůr pořáda-
li velkou slavnost s názvem „Pan Goethe přijíždí“. 
Průvod v dobových kostýmech přivítal na zámku po 
dvou stech letech opět J. W. Goetha v doprovodu 
Ulriky von Levetzow. Nutno ale říci, že v roce 1810 
nepřijel Goethe na zámek s Ulrikou, neboť v té době 
jí bylo pouhých 6 let. 

Na jaké další akce se můžou návštěvníci těšit?
Již tradicí se staly naše oživené prohlídky na zaháje-
ní a zakončení sezóny. Letos 30. října přijede hrabě 
Koda ofi ciálně zakončit letošní sezónu. 28. listopa-
du se bude konat již zmiňovaný Adventní jarmark. 
Letošní sezóna byla bohatá na kulturní akce. Z těch-
to bych ráda zmínila Pohádkový den ke Dni dětí, kte-
rý se konal v prostorách zámku, ale i v parku. Vel-
mi oblíbené jsou koncerty vážné hudby a divadelní 
představení. Letos se divákům představily divadelní 

Andrea Minaříková
Zastupující kastelánka, 

původem z Havířova, 
si splnila sen pracovat 
a bydlet na zámku. Na 
zámek nastoupila jako 
správkyně depozitáře. 

Tuto funkci stále vykoná-
vá a k ní přibyla i funkce 

kastelánská.…
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soubory: Rádobydivadlo Klapý, Klouzák Postoloprty 
nebo Sofranza Plzeň. Úspěšná byla rovněž Hrado-
zámecká  noc s krásnodvorskými strašidly. Ještě 
neskončila letošní sezóna a už plánujeme akce na 
příští rok. Věřím, že se návštěvníci budou mít opět 
na co těšit…

Jak spolupracujete s místními úřady a spolky?
Od roku 2008 došlo k uklidnění vztahů mezi sprá-
vou zámku, místním obecním úřadem i místními 
občany. A my si spolupráci nemůžeme vynachválit. 
Při organizaci některých akcí úzce spolupracujeme 
s obcí, která poskytuje fi nanční prostředky a zajišťu-
je sponzory. Musím říct, že velmi dobré vztahy máme 
i s místními dobrovolnými hasiči. Kdykoli potřebuje-
me, jsou ochotni pomoci a rovněž se aktivně podí-
lejí na organizaci akcí zde na zámku. Jsme rádi, že 
spolu dobře vycházíme. Vztahy jsou velmi přátelské 
– a to je dobře pro všechny, pro zámek, místní obča-
ny, ale hlavně pro vás – naše návštěvníky.

Historie
Nejstarší písemná zmínka o Krásném Dvoře je 
z roku 1295, kdy je připomínán Vilém z Krásného 
Dvora. V první čtvrtině 16. století se stal majitelem 
Krásného Dvora Václav Pětipeský z Chýš, který za-
počal v místech dnešního zámku budovat tzv. Horní 
tvrz, kterou však nedostavěl. Jako jeden z hlavních 
viníků stavovského odboje proti Ferdinandu I. byl 
v roce 1547 popraven. Stavbu v podobě renesanční 
vily dokončil až její nový majitel, Jan ml. Mašťovský 
z Kolovrat. Tato vila ze 16. století a její vnitřní roz-
dělení tvoří základní konstrukci v dnešní hlavní zá-
mecké budově. V držení krásnodvorského statku se 
poté vystřídali různí vlastníci, kteří zde ovšem nepro-
vedli žádné významné úpravy. Roku 1649 se koupí 

dostává Krásný Dvůr do majetku rodu Černínů, v je-
jichž držení zůstal až do roku 1945. Když se roku 
1719 František Josef Černín rozhodl přebudovat vilu 
v zámek odpovídající soudobým nárokům bydlení, 
sloužila jako sýpka a skladiště hospodářských po-
třeb. Projekt vypracoval pražský architekt František 
Maxmilián Kaňka, osobní stavitel Františka Josefa 
Černína. Hlavní přestavba zámku probíhala v letech 
1720 až 1724. Stavba byla zakomponována do okol-
ní krajiny a stala se jejím středem, zbytky ze tří vějí-
řovitě se rozbíhajících alejí od vstupu do zámeckého 
čestného dvora jsou patrné dodnes. Koncem 18. 
století nechal Jan Rudolf Černín rozšířit zámeckou 
kapli, přistavět dvě nová schodiště a především pře-
měnit blízkou oboru v unikátní anglický park, který 
byl postupně obohacen mnoha romantickými stav-
bami (gloriet, Panův templ, Čínský pavilon, obelisk, 
novogotická rozhledna, románská brána), z nichž se 
mnohé dodnes dochovaly. Rod Černínů z Chudenic 
příležitostně obýval zámek Krásný Dvůr až do II. 
světové války. Za okupace využívaly zámek nacistic-
ké úřady a chvíli sloužil také k rekreačním účelům 
Joachima von Ribbentropa. V květnu 1945 byl teh-
dejší německý válečný lazaret na zámku vystřídán 
štábem sovětských vojsk. Posléze byl objekt přidě-
len ministerstvu zemědělství, které jej předalo dále 
do správy Národní kulturní komisi. Už v padesátých 
letech 20. století byl zámek částečně zpřístupněn 
veřejnosti. Od té doby zámek ještě několikrát změnil 
svého správce a byla rozšířena a upravena expozice 
dobových interiérů a historických sbírek a v součas-
né době je veřejnosti prezentováno 18 místností. 
Zámek nabízí konání svatebních obřadů, speciální 
výukové programy pro žáky I. a II. stupně základních 
škol zaměřené na umělecké řemeslo a historii 18. 
a 19. století zajímavou interaktivní formou, mimo-
řádné speciální prohlídky zámku s kastelánkou, Hra-
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dozámeckou noc s místními strašidly, divadla, hu-
dební koncerty a akce pro děti na zámku i v parku.        

Zámecký park
Nedílnou součástí zámku je rozsáhlý přírodně kra-
jinářský park, první svého druhu v Čechách, kte-
rý založil v letech 1783 - 1793 Jan Rudolf Černín. 
Rozloha anglického parku činí téměř 100 hektarů. 
Volné travnaté plochy parku oživuje množství ro-
mantických staveb, které leckde ukončují jako do-
minanty různé průhledy. Rozloha anglického parku 
v Krásném Dvoře činí téměř 100 hektarů. Stavbu 
parku ovlivnily jednak jeho botanické záliby a potom 
také cesta po západní Evropě, kterou podnikl v roce 
1779. V té době se do Evropy začal šířit z Anglie nový 
sadovnický směr, podle kterého měla být přirozená 
krajina přivedena až k nejbližšímu okolí budov. 

Právě na podmínce přirozené, lidskou rukou uměle 
nemodelované krajiny je založena podstata přírodně 
krajinářského parku. Zámecký park v Krásném Dvo-
ře je toho pádným důkazem. Podle tehdejší módy 
byl oživen řadou romantických staveb, které zkráš-
lují volné plochy nebo ukončují různé průhledy par-
kových partií. Z hlediska dendrologického najdeme 
v parku přes 100 druhů dřevin, a to výhradně původ-
ní domácí nebo zdomácnělé druhy. Roste zde řada 
prastarých dubů, buků, lip, jírovců, platanů, javorů 
a olší. Nejvýznamnější je tzv. Goethův dub (dnes již 
pouze jeho torzo), jehož věk se odhaduje na 1000 
let, a patří tudíž mezi nejstarší stromy v Čechách. 

Za zmínku stojí také tzv. francouzská zahrada, umís-
těná za východní částí zámku. Parter je řešen vodní 
nádrží a travnatými plochami, které zdobí velké tisy 
a menší buxusy. Zámecký park v Krásném Dvoře 
si bezesporu svou jedinečností a nádherou, kterou 
poskytuje celý rok, získává stále více nadšených ná-
vštěvníků.

Kontakty a otevírací doba:
www.krasny-dvur.cz
GPS: Loc: 50°15‘6.6“N, 13°22‘11.9“E



Na to jsme se zeptali ing. Františ-

ka Jochmana, ředitele společnosti 

Asistenční centrum, a.s., která pa-

tří k největším a nejvýznamnějším 

pora denským firmám v ČR pro ob-

last dotačního poradenství. Na trhu 

působí již 13 let a dosahuje vysoké 

úspěšnosti žádostí o dotace pro 

jejich klienty. 

Kde obce nejčastěji chybují při 
žádání o dotace?
Prvním faktorem je výběr vhodného 

dotačního programu. V současné 

době jsou pro obce asi nejzajíma-

vější: Program rozvoje venkova 

a Operační program životní pro-

středí. Ostatní lze považovat pouze 

za doplňkové na menší akce (např. 

příhraniční spolupráce) nebo již 

téměř rozdělené s nízkou šancí na 

úspěch (např. ROPy). Vedení obcí by 

si každopádně mělo dát pozor na 

různé poradce, kteří slibují nesplni-

telné. Často vyžadují platbu předem 

a nabízejí získání dotace téměř na 

cokoliv. Pro obec to v konečném 

důsledku představuje jen zbytečně 

vynaložené prostředky a čas. Do-

tační zdroje se tenčí, přichází doba 

posledních šancí ještě nějakou pod-

poru získat. Druhá šance možná již 

pro mnohé obce nebude, takže 

špatné rozhodnutí nebudou moci 

napravit a podat projekt v dalších 

výzvách.

Zmínil jste různé nesolidní 
poradce. Je pravda, že někteří 
mohou úspěšné získání dotace 
tzv. „vylobbovat“?
Takovéto poradce bych přirovnal 

ke školníkům, kteří vám slibují, že 

zařídí přijetí na školu. Nic v tom 

nemohou udělat, ale od přijatých 

studentů si vezmou provizi. Sys-

tém hodnocení je nastaven tak, že 

je projekt mnohdy hodnocen podle 

předem daných kvantifikovatelných 

kritérií. Klient si je tedy například 

může sám dopředu ohodnotit 

a spočítat si tak, zda má šanci na 

úspěch, případně jak projekt upra-

vit, aby se šance zvýšila. Poté jdou 

bodově ohodnocené projekty do 

výběrové komise, která již nemůže 

měnit pořadí projektů, ale pouze 

některé ze závažných a předem 

stanovených důvodů vyřadit. V ce-

lém procesu jsou navíc zapojeny 

desítky až stovky lidí z řad hod-

notitelů a členů komise. Je tedy 

nemožné někomu slíbit, že zařídí 

„vylo bbování“ projektu. 

Jaký máte recept na úspěch vy?
My vždy klientům říkáme, že nej-

lepší lobby je kvalitní projekt. Tuto 

pravdu dokládá více než 80% úspěš-

nost námi zpracovávaných projektů. 

A to jsme již pro klienty zpracovali 

přes 900 úspěšných projektů, zís-

kali pro ně přes 8 miliard Kč dotací, 

takže víme, jak na to. Stačí opravdu 

znát postupy hodnocení, hodnotící 

kritéria a kvalitně připravit projek-

tovou žádost.

Jak tedy o dotace úspěšně žádat?
V první řadě si zástupci obce musí 

uvědomit, že hledají dotaci na svůj 

záměr a neměli by vymýšlet zá-

měry, aby nějakou dotaci získali. 

To potom nefunguje. Naše spo-

lečnost může najít vhodný dotační 

titul a kompletně připravit žádost. 

Dota cí je totiž velké množství a naši 

specialisté znají detailní podmínky 

jednotlivých podpor a hodnotících 

kritérií.

Kolik taková služba stojí a jak vám 
vaši klienti platí za služby?
Celková částka je závislá na úspěš-

ném získání dotace. Podle objemu 

záměru se pohybuje řádově v jed-

notkách procent ze získané dotace. 

Co byste na závěr potenciálním 
žadatelům doporučil?
Nebát se, pokusit se o získání těch-

to zajímavých prostředků, chtít pro 

to něco udělat a včas si připravit 

podklady. Narychlo připravené žá-

dosti a projekty až v době vyhlášení 

jednotlivých výzev mají mizivé šance 

na úspěch. Čas běží a za chvíli tuto 

možnost mít již nebudou. Využije jí 

prostě někdo jiný.

Jak zvýšit šance vaší obce 
na získání dotace?

www.asistencnicentrum.cz
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Krušné hory – 
zkáza nebo revitalizace?

Krušné hory jsem začal poznávat v čer-
venci roku 1968, kdy moji rodiče v Mníš-
ku, malé obci nad Litvínovem, koupili 
rekreační chalupu. V neradostném srpnu 
téhož roku, při naší první zdejší dovolené, 
okolo ní jezdily tanky a obrněné transpor-
téry spřátelené armády tehdejší NDR, což 
ale moji lásku k těmto horám nikterak 
nepoznamenalo. 

Krušné hory jsem začal procházet nejdřív 
pěšky, později projíždět na kole a na běž-
kách. Tehdy v oněch začátcích mého bá-
dání nebyly zrovna v této oblasti žádným 
skvostem. Uschlé pahýly stromů, věčné 
mlhy a deště navazovaly na všudypřítomný 
smog a inverzní prostředí ve městech dole 
pod horami, ale pro nás kluky a pozdě-
ji mladé muže znamenaly hory přece jen 
únik do přírody. 

Vzhled Krušných hor se dramaticky změnil 
k lepšímu v devadesátých letech našeho 
století, kdy se dramatickým snížením ex-
halací z průmyslových energetických kom-
plexů elektráren, tepláren a dolů podařilo 
téměř neuvěřitelné. Hory se opět rychle 
začaly zelenat a dnes jsou jedněmi z nej-
krásnějších v České republice, což potvr-
zují i naši přátelé, kteří se k nám na Litví-
novsko rádi a často vracejí z různých částí 
republiky.

Občas se ale stává, že moudrá matka pří-
roda sama nezvládne všechny nástrahy, 
které jí klademe do cesty my, všemocní 
lidé. Odstrašujícím příkladem a varováním 
mělo být módní vysazování nepůvodních 
rostlin a dovážení zvířat např. do Austrálie, 
což v našem století na tomto svérázném 
kontinentu způsobilo logicky zdůvodnitel-
né problémy v potravinovém řetězci i pří-
rodních souvisejících návaznostech. 

V posledních měsících si návštěvníci ně-
kterých lokalit Krušných hor nemohou ne-
všimnout rozsáhlých těžebních prací, které 
mají se standardní lesnickou činností pra-
málo společného. Hrozivé průseky napříč 
lesem, obrovské těžební stroje a hromady 
vykácených stromů podél silnic. Co čeká 
v blízké budoucnosti Krušné hory a proč 
dochází k současnému masivnímu kácení 
stromů?

Odpověď je jasná. Příčinou toho, co se 
dnes v lesích děje, je ještě před několika 
lety velice utajovaná skutečnost. Nepůvod-
ní porosty místních lesů smrku stepilého 
napadl zákeřný nepřítel – houba jménem 
kloubnatka smrková. A to v takovém mě-

řítku, že někteří odborníci otevřeně hovoří 
o lesní katastrofě. Několik tisíc hektarů 
smrkových lesů musí být vykáceno a znovu 
zalesněno jinými druhy listnatých a jehlič-
natých dřevin, které tato houba nenapadá 
buď vůbec, nebo jen v takové malé míře, 
jež není lesu životně nebezpečná. Jiné 
technické řešení neexistuje. Náklady na 
smysluplné řešení současného stavu se 
střízlivým odhadem šplhají až k 7 miliar-
dám korun! Několik let o tom vědí státní 
ministři, odpovědní pracovníci Krajského 
úřadu Ústeckého kraje i Lesů České repub-
liky (LČR), které lesy spravují. Politici něko-
lika vládnoucích stran přijeli, slíbili pomoc, 
zase odjeli a jedinými činy někdejší „ekolo-
gické“ vlády bylo „zalesnění“ Krušných hor 
stometrovými tubusy větrných elektráren, 
představujících snadné výdělky pro jejich 
provozovatele placené ze státní pokladny 
i kapes nás všech.

Kde vzít při tradičním „porcování medvě-
da“, čili politických rozpočtových hrátkách, 
těch několik miliard, když každý resort na-
tahuje a vzpíná ruce? Přitom se vše zdá být 
tak jednoduché. Správce lesů, Lesy České 
republiky, je státním podnikem obhospo-
dařujícím cca 86 % rozlohy všech státních 
lesů. V předběžných výsledcích uvádí, že 
výsledné saldo (tržby mínus náklady) hos-
podaření bude v roce 2011 rekordní a do-
sáhne 7,6 miliardy korun, čímž překoná 
letošní výsledek o 3 miliardy korun! Navíc 
je tato společnost dlouhodobě pozitivně 
hodnocena z hlediska ratingu, kde dosáh-
la nejvyššího možného ohodnocení, které 
lze v České republice získat. Stát, kterému 
z části vlastnicky patří jak společnost LČR, 
tak i lesy samotné, asi má jako dobrý hos-
podář o svůj majetek pečovat, neboť tím 
vlastně dává práci „svému“ podniku a „s-
vým“ zaměstnancům, o pojmech „životní 
prostředí“ a „trvale udržitelný rozvoj“ ani 
nemluvě. 

Na rekultivaci a revitalizaci průmyslově 
zdevastovaných severních Čech měly být 
dávno vyčleněny miliardy z různých fondů 
a svou pomoc avizují některé velké společ-
nosti, kterým však brání současné znění 
horního zákona, aby svou pomoc mohly 
cílit nejen na rekultivace výsypek, nýbrž 
i na revitalizaci severočeských lesů a svou 
pomoc zvažuje i největší energetická spo-
lečnost v České republice. Ústecký kraj, do 
kterého postižené horstvo patří, má zase 
několik zajímavých projektů, jak dostat tu-
risty tuzemské i zahraniční do svých atrak-
tivních míst, kterými už zdaleka nejsou jen 
České Švýcarsko. Zakládají se nové des-

tinační agentury, mající za úkol propagovat právě 
Krušné hory, České středohoří a Poohří. Miliony eur 
kraj zcela správně investuje do projektů propagace 
zajímavých míst, kulturních historických památek 
a přírodních skvostů v oblastech postižených těž-
bou uhlí. Naskýtá se však úvaha, co chceme bu-
doucím turistům vlastně za několik let bez radikál-
ní revitalizace lesů Krušných hor ukazovat…

Ustanovení komisí, vypracovávání studií o něčem, 
co je odborníkům už dávno známo, alarmující si-
tuaci neřeší.
Proč se tedy nedaří získat v dnešní době z dotací 
a projektů fi nance na to, co je zjevně pro všechny 
zainteresované tak důležité?

Krušné hory
– pohnutá historie
Jsou z různých pohledů výjimečné, v dobrém 
i špatném. Jsou nádherné svojí rozlohou, členitostí 
i svéráznou, dosud mnohdy neobjevenou a nedo-
ceněnou přírodou. Lidé, kteří je neznají, je díky ne-
gativní „reklamě“ stále vnímají jako „černou díru“ 
stejně jako průmyslová města v jejich podhůří. 
Odborníci jim přisuzují jeden smutný primát. Podle 
nich jsou průmyslovou činností nejvíce postiženým 
horstvem v Evropě! Rozvoj průmyslu Podkrušnoho-
ří, energetického „srdce“ republiky v období před 
„sametovou revolucí“, zapříčinil neuvěřitelně rych-
lou devastaci nejen myšlení lidí, ale i přírody a lesů 
Krušných hor. Vše škodlivé, včetně inverzních mlh 
ve městech pod horami i kyselé deště z průmys-
lových exhalací, bylo prezentované jako nutné zlo, 
bez chuti a koncepce, jak situaci řešit. Došlo k ob-
rovskému zvýšení kyselosti půdy, která dodnes pře-
kračuje povolené limity až dvakrát, úhynu stromů 
a devastaci fauny. Eroze, drsné podnebí i někde 
nesprávné lesní hospodaření pak dílo dokonaly. 

Na konci 20. století se stal malý zázrak. Imise z prů-
myslu se přísnými ekologickými zákony snížily o ne-
uvěřitelných 90 %. V horách byl vysazován původně 
americký smrk pichlavý, jehož jehličí bylo vůči ky-
selým dešťům imunní, společně s jinými odolnými 
dřevinami, jeřáby, břízami, modříny a olšemi. Hory 
začaly znovu žít a vše se zdálo být v pořádku. Vo-
lání odborníků po investicích na revitalizace lesa 
formou výsadby původních kultur nebylo vyslyšeno, 
neboť nebyl ani zdánlivý důvod, ani fi nance. Dnes 
kloubnatka smrková napadá nepůvodní smrkové 
porosty, v míře nikde jinde nevídané. Vše se tedy 
opakuje. 
Až na jednu maličkost – dnes již důvod je. Krušné 
hory totiž znovu umírají!

František Dočekal
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Kloubnatka smrková
(Gemmamyces piceae)  

Významný houbový patogen jehličnatých 
dřevin (smrků, méně často i jedlí). Setkat 
se s ním můžeme především v lokalitách 
s vysokými srážkami a trvale vysokou 
vzdušnou vlhkostí. Houba je známa pře-
devším ze severozápadní a severní Evropy 
(Velká Británie – Skotsko, Německo, Dán-
sko, Finsko, Rusko), ve střední (popř. jižní) 
Evropě spíše z horských oblastí (jsou dolo-
ženy nálezy z Česka, Rakouska, Švýcarska 
a Itálie).

Houba s názvem Kloubnatka smrková 
byla poprvé platně popsána před sto 
lety ve Skotsku, kde ji A. W. Borthwick 
r. 1909 zařadil do rodu Cucurbitaria, inten-
zívně se studiu této houby věnoval ruský 
badatel N. A. Naumov. Poškození smrků 
(popř. jedlí) kloubnatkou smrkovou je cha-
rakteristické a prakticky nezaměnitelné. 
Napadené pupeny na jaře jakoby natékají, 
zduří, nezřídka se ještě spirálovitě kroutí 
a deformují. Odumře-li terminální pupen, 
je stimulován růst bočních pupenů a tak 
je nápadně změněn normální růst výhonů, 
což se projevuje obzvláště výrazně po ně-
kolik následujících let se opakující infekci. 
Při pokusu o vyrašení slaběji infi kovaných 
výhonů nezřídka dochází k růstovým de-
formacím (jakoby„vykloubení“ rašících vý-
honů).

Houba upřednostňuje lokality s vysoký-
mi srážkami a trvale vysokou vzdušnou 
vlhkostí. Je známá již desítky let a občas 
bývá uváděna i jako významnější houbový 
škůdce – především z plantáží vánočních 
stromků (nejen smrků, ale i jedlí), kde pů-
sobí někdy i značnější ztráty.

V dostupné literatuře jsme však nenarazili 
na případ epidemického rozšíření hou-
by takového rozsahu, jaký lze registrovat 
v současnosti v náhradních porostech 
smrku pichlavého v severovýchodní části 
Krušných hor…

Redakčně zkráceno z www.lesprace.cz
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V Huse? Tam bych stál frontu
a hrál třetího romantika zleva

Pozornější divák si při premiéře inscenace Šípko-
vá Růženka možná všiml, že mezi „svými“ herci 
zahlédl také novou tvář. V roli Adama se mostec-
kému publiku představil místní rodák Aleš Petráš. 
S divadlem začínal na Základní umělecké škole, 
kde ho učila herečka Eva Klánová a již dříve se 
v menších rolích objevil v některých inscenacích 
městského divadla, například ve Sněhové králov-
ně, v My fair lady, ve Zkrocení zlé ženy, v Sugar 
nebo v Jasnovidci.

V současné době nastupuje Aleš do třetího ročníku 
činoherního herectví na Janáčkově akademii múzic-
kých umění, odkud se také známe. Píšu to jen pro 
dovysvětlení skutečnosti, proč je následující rozho-
vor méně formální než obvykle. Není to jen esencí 
lehce ironického humoru, ale také proto, že jsme 
s Alešem kamarádi.

Jaký to byl pocit, zahrát si v podstatě hlavní roli 
na Velké scéně Městského divadla v Mostě? 
Ale to není hlavní role a není to ani velká role, já 
se tam objevím jenom párkrát. Ale bylo hezké hrát 
doma, protože jsem se nemusel tak stydět. Hrát ně-
kde v Brně před cizími lidmi, to by asi bylo těžké. 
Tady mě ale přijali mile a v baru jsme pěkně popili. 
Bylo to mnohem jednodušší.

V čem to bylo těžké? Z Brna jsi zvyklý spíše na ko-
mornější prostředí, ne? 
Právě. Ze začátku jsem měl trochu problém najít na 
to velké jeviště správnou techniku. Hlas mám posa-
zený docela dobře, ale byl problém vůbec přeběh-
nout jeviště a nezadýchat se. Na konci, když líbám 
- probouzím Karolínu, tak ze mě kape pot a ona na 
mě vždycky fouká. V tom to asi bylo nejtěžší, v tom 
fyzickém vypětí. Jirka Kraus mi říkal, jak u Sluhy 
dvou pánů zhubnul, protože běhá z portálu do por-
tálu. Taky jsem si musel hlídat, abych byl pořád ve 
světlech, to jsou věci, které ze školy neznám. Praxe 
je oproti tomu, co nás učí, úplně jiná.

Když mluvíme o škole, co myslíš, že ti JAMU dala? 
Pokud ti tedy něco dala.
Určitě dala, asi nejvíc právě práci s hlasem. Máme 
paní Hlaváčkovou, která je prostě třída. Před výko-
nem se umím správně rozmluvit a najít rezonanční 
body, které mi pomohou posadit hlas tak, aby došel 
až do posledních řad. 

Teď trochu záludná otázka. Kdyby sis pro sebe 
psal roli, jaký by to byl typ?
Mě si od prváku spojovali spíše s romantickými typy. 
Což je fajn, mně se i dobře hrají, mám k tomu před-
poklady. Ve škole jsem se ale setkal s Čechovovým 
Platonovem, to je hrozná svině a absolutní protiklad 
můj i všeho, co jsem kdy dělal. To mě bavilo, protože 
jsem nad tím musel přemýšlet. U romantických rolí, 
které ze mě vycházejí, jsem už věděl jak na to. Věděl 
jsem, proč postava jedná zrovna takhle.

Takže by sis napsal spíš protiúkol?
Bavilo mě na tom pracovat. Ale v angažmá, kde se to 
točí neustále dokola, by samozřejmě bylo příjemněj-
ší přijít a na první dobrou to ze sebe vyklopit.

Teď nastupuješ do třetího ročníku. Co tě letos 
čeká?
Naštěstí už máme za sebou všechny teoretické 
předměty, takže samé projekty. Hlavně s tebou mě 
čeká projekt monodramat...

Ano, to je dobře, že si mě zmínil.
… s tebou a režisérem Martinem Domkářem. Stát-
nice už mám za sebou, takže ještě bakalářské 
projekty, taky s Martinem a jeho ročníkem, potom 
práce s režiséry, se kterými jdeme za rok do Marty, 
no a potom někdy v dubnu už samotná příprava do 
studia Marta, kde začínáme v červnu.

Tobě je dvaadvacet, viď? Schválně, kde se vidíš za 
deset let?
Moc se nevidím v Mostě. Vůbec obecně na severu. 
Sice jsem se tady narodil a mám to tady rád, ale spíš 
to bude Praha nebo jih. Bude mi třicet dva, tak to 
by to asi chtělo rodinu. Počkej a teď se budu ptát já 
tebe. Tešíš se na naši spolupráci, Michale?

Velice. Ne, vážně, těším se. Hlavně na práci nad 
textem...
Ale to nebyl tvůj první text inscenovaný na JAMU. Na 
školním festivalu Salon původní tvorby 2009...

Tak pozor, na to pozor, ono se to hrálo i na Encoun-
teru (mezinárodní festival divadelních škol pořá-
daný brněnskou JAMU pozn. aut.)...
… á na Encounteru. Tam jsi měl nádherný text... (S)-
milování. Jenom se mi moc nelíbila režie, ale to jsem 
ti už říkal. Podle mě by ten text líp vyniknul, kdyby 
se inscenoval trochu jednodušším způsobem, víš co 
myslím?
Ale abych řekl pravdu, já se jako dramatik necítím.

Takže spíš próza? Ty se za deset let nevidíš jako 
dramaturg nějakého divadla?
Ale to asi jo. Pane jo, to mi bude třicet pět. Tak to 
už budu mít venku druhý román. Do třiceti první, do 
pětatřiceti druhý. A budu mít vlastní vinice. Ne váž-
ně, rád bych pracoval spíš v oblastním divadle. Má 
to pro mě větší smysl.

Víš, co je ještě výhoda oblastního divadla? Včera 
mě v květinářství poznala jedna paní. Hezky vyprá-
věla o Šípkové Růžence a ještě jsem dostal slevu.
To je výhoda, ale asi jenom pro herce, dramaturgy 
nikdo nezná. A máš ty nějaké vysněné divadlo? Ne-
musíš říkat jenom česká divadla, klidně to může být 
třeba Broadway. 

Nevím. Mám raději oblastní divadla, kde se člověk 
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Nevím. Mám raději oblastní divadla, kde se člověk 
setká se vším. Kdybych zůstal v Brně, kde je několik 
typů divadel a byl například v Huse, setkával bych 
se asi pořád s tím samým a byl bych obsazovaný 
do stejných typů. Tam bych asi herecky nemohl 
moc růst. Kdežto na oblasti se dá lépe pracovat. Je 
pravděpodobnější, že se alespoň jednou za sezónu 
potkám s velkou rolí. V Huse bych stál frontu a hrál 
třetího romantika zleva.

Počítáš i s Mostem?
Asi jo, alespoň na chvíli. Kdybych nabídku dostal, asi 
bych neváhal a šel sem rád. Mám tady kamarády, 
je to jednodušší a mám rád ten bar. Už tam mám 
i účet. 

S hercem  Alešem Petrášem rozmlouval Michal 
Pětík, lektor dramaturg
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Na ptáky jsme krátký
Z české přírody mizí miliony ptáků. Čeští odborníci 
mluví dokonce o10 milionech. Je to alarmující fakt 
a nepomohl ani zásah Bruselu. Ptáci jsou podle bi-
ologů dobrým ukazatelem stavu životního prostře-
dí. Stojí na vrcholu potravní pyramidy a současně 
velmi rychle reagují na změny v přírodě či krajině. 
Pokud se podmínky pro některý druh zlepší, rych-
le se to projeví. Skutečnost je ale přesně opačná, 
ptáků u nás stále ubývá.

Úbytek navíc pokračuje a nic na tom nezměnil ani 
ambiciózní plán Evropské unie zastavit do roku 
2010 ubývání živočišných a rostlinných druhů. Čes-
ko v tom ovšem není samo. Stejná, nebo dokonce 
ještě horší situace je i v ostatních evropských ze-
mích. Ukázala to aktuální zpráva prestižní organiza-
ce BirdLife International, jejíž český překlad právě 
vydala partnerská Česká společnost ornitologická. 
„Nikdo z tohoto hodnocení nevychází dobře. Někte-
ré země špatně, jiné o něco lépe, což je i náš pří-
pad,“ řekl ředitel ornitologické společnosti Zdeněk 
Vermouzek.

Ochuzování evropské přírody
BirdLife International ve spolupráci s odborníky z 27 
zemí hodnotil dosažený pokrok v ochraně biologické 
rozmanitosti na kontinentu. Z deseti posuzovaných 
indikátorů jsou tři hodnocené jako zcela nedosta-
tečné, ostatní jako nepřiměřené. „Jinými slovy, 
ochuzování biodiverzity pokračuje a účinkem se míjí 
i pokusy o zvrácení tohoto trendu,“ uvedla Česká 
společnost ornitologická.

Ochrana ptactva zůstává na úřadech
Podrobnou situaci v jednotlivých zemích pak experti 
hodnotili pomocí osmnácti kritérií. Čtyři z nich vyšla 
pro Česko jako zcela nedostatečná - například v ka-
tegorii „stav druhů významných pro společenství“ 
nebo „fi nancování v oblasti ochrany biodiverzity“. 
 

V jedenácti kritériích pak Česko dostalo známku „ne-

přiměřená ochrana“ a jen ve třech kapitolách nejlep-
ší ohodnocení označené jako „přiměřené“. Nejlepší 
známku ovšem Česko dostalo jen díky tomu, že má 
odpovídající zákony nebo dobře personálně obsaze-
né úřady. Podle České společnosti ornitologické se 
to ovšem neprojevuje v ochraně ptactva. „Ochrana 
mnohdy zůstává jen na papírech,“ řekl ornitolog Lu-

Úbytek vrabce domácího 
Autor: ČSO

Budníček větší

Strnad  obecný
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káš Viktora. Dodal, že to je například patrné na te-
třevu, který byl kdysi rozšířen po celé republice, ale 
dnes už žije jenom v několika horských oblastech, 
přestože se stát snaží o jeho záchranu například 
umělým vysazováním. „Jejich počty pořád klesají,“ 
řekl Aktuálně.cz Viktora. Ornitologové si stěžují, že 
stále musí odolávat útokům na ptačí oblasti, které 
jsou součástí evropské sítě chráněných oblastí Na-
tura 2000. Například oblasti Komárov u Pardubic 
nebo Heřmanský stav na Ostravsku byly kvůli pláno-
vaným dálnicím, respektive průmyslové zóně, vyhlá-
šeny jen v minimální rozloze. Nová dálnice je pláno-
vaná i přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava na jižní 
Moravě. V Krušných horách zase ptactvo ohrožují 
plány na výstavbu větrných parků. „Často musíme 
ve správních řízeních dokazovat, že ochrana těchto 
území je veřejným zájmem, i když to už stát potvrdil 
jejich vyhlášením,“ poznamenal Vermouzek. 

Proč opeřenci z české krajiny mizí? Podle odborníků 
za to mohou zejména klimatické změny a nešetrné 
způsoby hospodaření na zemědělské půdě. „Je to 
například vliv intenzifi kace zemědělství. Může to být 
třeba množství a účinnost herbicidů a insekticidů, 
které zničí na polích všechny plevele i bezobratlé ži-
vočichy, čímž ptákům zničí potravní zdroje.

Sčítání ptáků

Jednotný program sčítání ptáků běží v České repub-
lice od roku 1982. Stovka členů České společnosti 
ornitologické v rámci něj bez nároku na odměnu sle-
duje početnost jednotlivých ptačích druhů přesně 
danou metodikou. Výsledkem je třicetiletá datová 
řada, jedna z nejdelších v Evropě. A které druhy ubý-
vají nejrychleji?

Vrabec domácí 
1982:  5 636 000     2010:  2 881 000

Pěnkava obecná 
1982:  6 230 000    2010:  4 494 000

Strnad obecný 
1982:  2 863 000     2010:  2 354 000

Zdroj: Aktuálně.cz

Pěnkava obecná Pěvuška modrá

Vrabec domácí

Zvonohlík zahradní



22 AMB listopad 2010

AKTUÁLNÍ TÉMA

Ústecký kraj, partner EU projektu 
Naslouchejme hlasu venkova
Podpora obcí zasažených těžbou uhlí

Pilotní území Ústeckého kraje je poměrně rozsáh-
lé a projektu se účastní 32 obcí nacházejících se 
v oblasti zasažené těžbou hnědého uhlí. Za úzké 
spolupráce místních subjektů  se dokončuje návrh 
nové turistické nabídky založené na využití specifi k 
vybraného území, souvisejících s těžební činností. 
Cílovými skupinami pro navržené produkty jsou ex-
perti pracující v této oblasti, studenti středních a vy-

sokých škol, nabídku mohou pro své výlety využít  
také rodiny s dětmi.

V současné době jsou připraveny  návrhy dvou te-
matických turistických tras, na kterých se návštěv-
ník seznámí jak s průběhem těžby, tak s následnými 
rekultivacemi a revitalizací krajiny. První z těchto 
tras, tzv. „Tušimický okruh“, provede návštěvníky 

Ústecký kraj již druhým rokem úspěšně realizuje v rámci progra-
mu CENTRAL EUROPE projekt „Listen to the Voice of Villages“. 
Projekt je z 85% fi nancován z Evropského fondu regionálního roz-
voje  a jeho cílem je podpora rozvoje cestovního ruchu malého 
rozsahu ve znevýhodněných oblastech. V rámci tohoto meziná-
rodního projektu byly ve spolupráci s dalšími evropskými partnery 
zpracovány návrhy nového modelu managementu těchto oblastí 
s cílem zamezit odlivu obyvatel do měst a podpořit rozvoj infra-
struktury cestovního ruchu.
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This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-fi nanced by the ERDF

krajinou  v okolí dolů  na  Chomutovsku a Mostecku, 
mimo jiné ukáže přeměny zbytkových jam na umě-
lá jezera. V Podkrušnohorském technickém muzeu 
se turisté seznámí s historií těžby, zhlédnou unikát-
ní technické památky, jakou je například těžní věž 
nebo navštíví simulovanou štolu s názornou ukáz-
kou způsoby hlubinné těžby.

Druhý, tzv. „Bílinský okruh“, představí rekultivace 
probíhající na Radovesické výsypce a v okolních ob-
cích, nabídne možnost navštívit informační centrum  
společnosti ČEZ v Ledvicích, které je jako jediné 
v ČR zaměřené na klasickou uhelnou energetiku. 
Prostřednictvím moderních audiovizuálních a inter-
aktivních  technologií si návštěvník může prohléd-
nout např. technologie nového uhelného elektráren-
ského bloku nebo systémy ovládání elektrárny. 

Ústecký kraj na projektu úzce spolupracuje přede-
vším se starosty zapojených obcí, které budou na 
vlastní realizaci turistické nabídky spolupracovat 
prostřednictvím svých informačních center, význam-

ná je i vynikající spolupráce se Severočeskými doly 
a.s., které v rámci tematických okruhů umožní ná-
vštěvy povrchových dolů společně s doprovodem 
a výkladem zkušených průvodců. Na přípravě studij-
ních tras aktivně spolupracuje Český svaz žen, člen-
ky svazu obě trasy testují a vyhodnocují.  

V listopadu 2010 Ústecký kraj pořádá na zámku 
Červený Hrádek u Jirkova mezinárodní konferen-
ci, jejíž součástí bude i studijní návštěva pilotního 
území projektu. Náš kraj navštíví projektoví partneři 
z Itálie, Rakouska, Slovinska, Německa a  Polska, 
přivezou s sebou  zástupce svých místních subjektů, 
kteří mají zájem seznámit se s opatřeními realizo-
vanými na pilotním území Ústeckého kraje. Výměna 
zkušeností a spolupráce mezinárodního týmu na ře-
šení společných problémů je společně s konkrétními 
turistickými nabídkami dalším úspěšným výstupem 
projektu „Naslouchejme hlasu venkova“.

Projekt je realizován pod záštitou hejtmanky Ústec-
kého kraje, paní Jany Vaňhové.
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Domov už nemá přes tři roky. Poslední rok obývá karavan za gará-
žemi nedaleko zastávky U Lomu a tvrdí, že mu život na ulici vyho-
vuje. Řeč je o třiatřicetiletém Radkovi, který dříve pracoval v mla-
doboleslavské Škodovce, ale alkohol z něj udělal bezdomovce. 
„Za všechno může chlast, ale nestěžuju si, protože nyní nemusím 
dělat vůbec nic. Nemusím nikam vstávat, nikam chodit a nikoho 
poslouchat. Jsem svobodnej, dělám si, co chci a chlastám,“ vy-
zdvihl výhody života na ulici.

Za šrot na šrot
Karavan dostal od své sestry, která pracuje ve zdravotnictví. Ta mu 
občas poskytuje sprchu, aby se Radek mohl umýt. Moc často to ale 
nedělá, protože mu sestra řekla, ať za ní nechodí opilý. Dnů střízli-
vosti však Radek podle svých slov neprožívá příliš mnoho. Kde bere 
peníze na alkohol? Sběrem různých materiálů a především kovů. 
„Za šrot, na šrot!“ Glosuje svou každodenní činnost.

Cesta z běžného života na ulici tohoto bezmála dvoumetrového chla-
pa jak hory byla celkem jednoduchá. Začal pít, rozešel se s přítel-
kyní, přišel o práci a posléze i o byt. Přespával, kde se dalo - tedy 
po kamarádech, známých a na různých místech, která vyhledávají 
bezdomovci. Na tento způsob života si zvykl rychle. „Vždycky jsem 
takhle chtěl žít. Před tím jsem bydlel v paneláku, kde mě pořád ně-
kdo otravoval, protože prý narušuju domovní řád. Když piju, tak řvu 
a tady venku můžu řvát, jak chci a nikoho tím neruším. Mám prostě 
klid.“

Přesto Radek není se svým životem úplně spokojený. Chybí mu part-
nerka, ale uvědomuje si, že s tímto stylem života ji získá jen těžko. 
„S ženskejma je to těžký. Žádná nechce do takovýho dobrodružství 
jít,“ dodal.

Radkův kamarád Jürgen žije na ulici téměř 20 let
Radek žije v sousedství se zkušeným bezdomovcem Jürgenem, kte-
rý je na ulici téměř 20 let a živí se rovněž sbíráním šrotu. V okolí 
jejich obydlí je vcelku uklizeno a žádné odpadky se nikde neválí. 
Jürgen dříve pracoval v šachtách a hutích. Po revoluci přišel o práci 
a následně i o bydlení. „Za komunistů byla aspoň práce,“ podotkl. 
Na ulici začal pít, ale problémy s alkoholem prý nemá. Tomuto ži-
votnímu stylu rovněž přivykl a tvrdí, že je schopen přežít úplně vše. 
Koneckonců venku prožil spoustu krutých zim a mrazů. Za garážemi 
U Lomu pobývá už přes osm let. 

Spolu s Jürgenem žije v jeho provizorní dřevěné boudě také jeho 
družka Hana, která má problémy s pohyblivostí nohou. Terénní 
pracovníci Mostu k naději jí tedy sehnali invalidní vozík, odvezli ji 
do sdružení Naděje, kde se mohla vykoupat a ošatit do čistého ob-
lečení. Posléze ji pracovníci odvezli v doprovodu s Jürgenem k lé-
kařce, která jí zařídila pobyt na interně a následně na LDN. Jürgen 
byl smutný, ale uznal, že je to pro Hanu nejlepší řešení. Ještě téhož 
dne se spolu s Radkem opil v okolí své boudy a Radkova karavanu. 
Na ohništi si opékali prošlé maso a popíjeli u toho krabicové víno. 
Když terénní pracovnice podotkla, že má pocit, že to maso je zelené, 
Radek ji důrazně ubezpečil: „Zelený maso nežeru. Tohle je úplně 
v pohodě!“ Evidentně věřil tomu, co říká a s chutí se zakousl do 
opečené fl ákoty.

Text a foto: Pavel Pech

Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP
1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ realizovaný 

podle rozhodnutí OPLZZ-ZS12/2009

Radek:  Život na 
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Most ve vánočním hávu
Město Most je bezesporu jedním z nejkrásněji 
vánočně nazdobených měst. Vkusná výzdoba na-
vozuje v Mostečanech i návštěvnících města tu 
pravou sváteční atmosféru. Dík za to patří vedení 
města, které každoročně výzdobu rozšiřuje o další 
vkusné kousky tvořící vzájemnou harmonii. 

K mosteckým Vánocům tradičně patří rozsvěcení 
vánočních stromů. Ten hlavní na 1. náměstí letos 
prvně zazáří na první adventní neděli, tedy 28. lis-
topadu. Vedle zpěváků ze sboru místního gymnázia 
vystoupí i Janek Ledecký. Po slavnostním rozsvícení 
stromu, k němuž dojde úderem 17. hodiny, si přítom-
ní společně zapějí koledy. Další vánoční strom bude 
rozsvícen 7. prosince v ulici Jaroslava Seiferta. 

Mostecké svátky oživí také předání světla svaté Bar-
bory, Mikulášská tramvaj, Medové Vánoce a řada 
dalších kulturních akcí. Vánoční trhy v centru měs-
ta na 1. náměstí začnou 12. prosince a trvat budou 
až do 19. prosince. Vedle prodeje vánočního zboží, 
občerstvení, ukázek vánočních zvyků a historických 
řemesel je připraven kulturní program na každý den. 
Návštěvníci trhů tak zhlédnou například pěvecký sbor 
Korálek nebo Krušnohorskou dudáckou muziku.

Oslavy konce roku, v Mostě tradičně v rodinném 
duchu, pak uzavře silvestrovská party pro děti i do-
spělé. Ta vypukne již v 16 hodin na náměstí, kde vy-
stoupí například Petr Kotvald, a v 19 hodin vyvrcholí 
ohňostrojem. 



27AMB listopad 2010

Neděle  12. 12. 
   14:30 hodin – zahájení
14:35 – 15:15 hodin – Míra Kuželka – koledy 
15:30 – 16:15 hodin –  Vánoce s klauny Mirečkem 

a Leontýnkou (ARS) 
16:30 – 17:30 hodin –  Krušnohorská dudácká 

muzika   
Pondělí  13. 12.
16:30 – 17:30 hodin –  pohádka Vánoce začínají 

VeTři (Divadlo VeTři)
    
Úterý  14. 12.  
16:30 – 17:30 hodin – Vánoční kabaret (ARS)  
       
Středa  15. 12.
16:30 – 17:30 hodin – Vánoční disco (Vlasta Vébr) 
     
Čtvrtek  16. 12.  
16:30 – 17:30 hodin –  Mikulášská a vánoční 

merenda (ARS)
  
Pátek  17. 12.   
16:30 – 17:00 hodin  –  pohádka O ptáčkovi, myšce 

a klobáse (Divadlo rozmani-
tostí)      

17:00 – 17:30 hodin  –  dětský pěvecký sbor 
Permoníček

  
Sobota  18. 12.
10:30 – 11:30 hodin –  pohádka Kouzelný mlýnek 

(dětské divadlo Korálek)
14:30 – 15:15 hodin – pěvecký sbor Korálek  
15:30 – 16:15 hodin – vánoční pásmo ZUŠ 
    Obránců míru Most
16:30 – 17:30 hodin –  dobová hudba Musica 

Canora Chomutov  
      

Neděle  19. 12. 
11:00 – 11:30 hodin –  dětský pěvecký sbor 

Permoníček
14:30 – 15:15 hodin – vánoční pásmo Střediska   
    volného času Most
15:30 – 16:00 hodin – dobová hudba Elthin Plzeň 
16:15 – 17:00 hodin –   pohádka Peklíčko má 

talent (Docela velké divadlo 
Litvínov)

17:15 – 17:45 hodin – dobová hudba Elthin Plzeň 
      
18. – 19. 12. 
–  historická řemesla  
–  dobové stánky       
–  předvádění vánočních zvyků
–  projížďky v kočáře taženém koňmi

12. – 19. 12.    
–  ohrádka se zvířátky
–   prodej vánočního zboží a dárkových předmětů, 

občerstvení  

Statutární město Most
vás zve na Vánoční trhy 
12. – 19. prosince 2010
1. náměstí

28. 11. 2010  1. náměstí v Mostě 
16:00 hodin –  pěvecký sbor mosteckého gymnázia 

SMoG
16:30 hodin – vystoupení Janka Ledeckého
17:00 hodin  –  slavnostní rozsvícení vánočního stro-

mu zástupcem města
17:10 hodin –  společné vánoční zpívání

7. 12. 2010  ul. J. Seiferta  
16:00 hodin – kulturní program 7. ZŠ
17:00 hodin –  slavnostní rozsvícení vánočního strom-

ku, prodej občerstvení

3. 12. 2010  Předání světla svaté Barbory
– Spolek severočeských havířů
17:30 – 18:00 hodin – před obřadní síní magistrátu

Mikulášská tramvaj
3. 12. 2010 – 15:00 – 18:00 hodin, dle jízdního 
řádu vyvěšeného na zastávkách MHD u obchodního 
domu Prior a Central

Medové Vánoce
Středisko volného času, ul. Maršála Rybalka, Most
10. 12. 2010 – 12:00 – 17:00 hodin
seminář pro profesionály
11. 12. 2010 – 10:00 – 18:00 hodin
výstava, práce s voskem
14:00 – 18:00 hodin – setkání se včelaři, 
ochutnávka medů, soutěž medové pečivo
16:00 – 18:00 hodin – koncert – folklorní hudba 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
14. 12. 2010 – 19:00 hodin –  Městské divadlo Most
17. 12. 2010  – 18:00 hodin –  kostel Nanebevzetí 

Panny Marie Most

Betlémské světlo –  Skauti Most
U vánočního stromu na 1. náměstí v Mostě
23. 12. 2010 16:00 – 18:00 hodin
24. 12. 2010  13:00 – 15:00 hodin

Silvestr na 1. náměstí
31. 12. 2010   16:00 – 19:00 hodin 
Vystoupí pěvecký sbor ReMiLeTo, taneční skupina 
Šok a zpěvák Petr Kotvald.
Stánkový prodej zajištěn, velkoplošná projekce.
Na závěr ohňostroj. 

Statutární město Most
vás zve na rozsvěcení
vánočních stromů
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Etika začíná v politice?
Možná jste před časem stejně jako já na interne-
tu zachytili informaci, jak někteří politici připojili 
svůj podpis pod Etický kodex kandidátů, politic-
kých stran a koalic pro volby do zastupitelstev 
krajů. Před nedávnými „komunálkami“ se charak-
tery kandidátů opět propíraly. Na reklamních bill-
boardech se skvěla pro někoho abstraktní, leč pro 
slušného člověka bytostně přirozená hesla jako 
„transparentnost“, „solidarita“, „odpovědnost“, 
„otevřenost“.  Nastavme však voleným zástupcům 
zrcadlo morálky.

V naší republice je dvě stě poslanců a jednaosmde-
sát senátorů. Každá obec a město mají svou radu 
a zastupitelstvo. Například Most má 45 zastupitelů, 
Ústí 37, Karlovy Vary 38, Liberec 40… a do toho ně-
kteří jsou ještě radními či zastupiteli krajskými. Kolik 
tisíc politiků se o naše blaho stará, nechci daleko-
sáhle přepočítávat. Ale kolik jich je v celé republi-
ce přihlášeno k Etickému kodexu, toto číslo sdělím 
– pouze 65. Že by to znamenalo, že ti ostatní jsou 

neetičtí? To vyvodit nechci. Stejně tak nehodlám tvr-
dit, že ti, kdo pod lejstro hodili svůj autogram, jsou 
výkvětem morálky. Už Tomáš Garrigue Masaryk má 
ve svém portfoliu nesmrtelných výroků citát: „Etika 
není pro psací stůl. Je pro reálný život.“
A v tom je gró celé věci. Otázka zní: Proč je potřeba 
pro slušné jednání sestavovat písemný dokument? 
Proč má někdo potřebu se pod něj viditelně pode-
psat? Nestačilo by, že se podle něj prostě chová? 
Výše zmíněný kodex politika předpokládá, že uvede-
ná osoba v kampani uvádí pouze přísliby, které sku-
tečně hodlá splnit, nebude negativně parazitovat na 
protikandidátech nebo že nebude šířit neověřené 
informace. Je na toto opravdu nutné vymýšlet nové 
memorandum? Možná ten „vtip“ je v jiných bodech 
kodexu, kde se mluví o tom, že kandidáti nebudou 
využívat veřejných soutěží či tombol.
Připojit se odmítli zástupci ODS, KDU-ČSL a KSČM. 
Ač se jako novinářka cítím apolitická a nechci stra-
nit, tak se jim nedivím: Zakazovat někomu pořádat 
tomboly a loterie, když je povoluje – a podmínky 
stanoví – speciální zákon? Možná se spíš mělo 
zakázat, aby kandidáti vodili voliče za nos tím, že 
si nechávali přeretušovat obličeje na billboardech: 
i tato „vylepšení“ jsou v podstatě klam… Je to přeci 
také dezinformace, byť úsměvná. Loterie má aspoň 
jasná, otevřená pravidla.
O politicích, kteří tají své milenky, vyměňují staré 
ženy za mladé, mají tajná konta a kontroverzní me-
cenáše, už bylo napsáno mnoho. (Na rozdíl od tom-

bol však v kodexu zmiňovány nejsou.) Podpis pod 
etický kodex to nezmění.

Etika odpovědnosti
Pokud budeme chtít jakýmkoliv kodexem to či ono 
korigovat, vždycky to bude mít jeden velký háček: 
Pokud přijde čas na vendetu, kdo zhodnotí odpo-
vědnost za prohřešky? Politikovi, který své přísliby 
veřejnosti nedodrží, v podstatě nic nehrozí. Pokud 
by stále zlodějům sekali ruce, když pokradou, jistě 
by dnes policisté shromáždili menší počet hlášení 
o krádežích. Nemyslíte? 

V politice je prostě zřejmá nevymahatelnost a ne-
sankciování. „Je-li něco postižitelné, pak to musí být 
jasně defi nováno. Je-li něco jasně  defi nováno, pak 
pouze v právním řádu. Z uvedeného vyplývá, že pre-
feruji právo a  technické normy,  platné a vymahatel-
né pro všechny zainteresované,“ říká například šéf 
mostecké hospodářské komory Rudolf Jung, který 
se zabývá především etikou v podnikání.

Začíná etika v politice?
Pokud se vrátíme k otázce v titulku tohoto textu: ano, 
etika by měla začínat v politice. Politik je volený zá-
stupce lidu, má být jeho nejkompromisněji vybraným 
odrazem. Politik rozhoduje o tom, co bude ve školství, 
zdravotnictví, podnikatelské oblasti, jaká bude rodin-
ná politika, sociální politika. A tam všude jsou etic-
ké principy potřeba. Nechť na nich tedy v prvé řadě 
v praxi lpí, kdo o nich rozhoduje. Nechť ale zároveň 
za jejich porušení nese citelnou odpovědnost, než jen 
slovní bičování od médií a politických rivalů. 

Skutečný význam slova „politika“ už v dnešní přepo-
litizované době dost vyšuměl. Politika je dnes slovo 
s mírně pejorativním významem nebo synonymem 
pro sobeckou touhu vládnout a rozhodovat, lobbovat 
a tímto způsobem se živit. Politická rozhodnutí ne-
jsou motivována přednostně tím, aby byla co nejlépe 
zajištěna správa věcí veřejných. Politické rozhodo-
vání je průsečíkem dohod mezi různými politickými 
uskupeními a kompromisem mezi jejich původními 
plány, které každé za sebe avizovalo na předvoleb-
ních billboardech. Byla by to dlouhá polemika: Etika 
začíná v politice, jak napsal už Aristoteles, protože 
politici mohou hodně změnit. A rozhodně nemusí 
být sami podepsaní pod lejstrem, které žádnou zá-
konnou oporu nemá. Etika znamená nejen vědět, 
co je dobré a co špatné, ale také podle toho žít 
a jednat.
Text a foto: Lucie Bartoš

Měřítkem morálky které-
hokoli politika není sku-

tečnost, zda se podepsal 
či nepodepsal pod etický 

kodex. Dodržovat by jej 
měl automaticky.
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www.dotace-fondy.eu

Poslední
velká šance

získat dotace
Kdo si letos úspěšně 

nepožádá o investiční dotaci, 

další šance již možná 

mít nebude.

� Nákup, výstavba, rozvoj a rekonstrukce výrobních areálů

� Pořízení moderních výrobních strojů a zařízení

� Investice do informačních a komunikačních technologií

� Investice do úspor energií u stávajících objektů

� Výzkum a vývoj nových výrobků, materiálů a služeb

� Podpora podnikání na venkově

Příklady vybraných dotací 

ve výši až 60 % pro rok 2010

Můžete kontaktovat naše poradce z regionálních 

pracovišť po celé ČR.

Asistenční centrum, a.s.
Sportovní 3302, 434 01 Most

tel.: +420 476 105 840 | info@asistencnicentrum.cz

www.asistencnicentrum.cz

V letošním roce bude v rámci aktuálních výzev dotač-

ních programů alokována rozhodující část zbývajících 

dotačních prostředků vyčleněných na celé období let 

 2007–2013. Jen v rámci Operačního programu podnikání 

a inovace bude v roce 2010 alokováno přes 18,4 mld. Kč.

Navíc se soutěž mezi projekty o získání dotace 

zostřuje a finanční podporu získají pouze ty nejlépe 

připravené žádosti. Asistenční centrum, a.s. je nej-

významnější firmou v ČR v oblasti získávání dotací, 

disponuje týmem 50 odborníků specializujících se 

na jednotlivé dotační programy, pracovišti po celé 

ČR a rozsáhlými referencemi a zkušenostmi. Díky 

tomu poskytujeme profesionální pomoc. Naše 

vysoká úspěšnost získávání dotací pro klienty je 

oproti standardní situaci na trhu díky našemu 

know-how i třikrát vyšší. Takto jsme zpracovali již 

900 úspěšných žádostí a pro klienty jsme získali již 

8 mld. Kč finančních podpor. Vysoká pravděpodobnost 

úspěchu získání dotace pro klienta je také doplněna 

individuálním přístupem k jeho záměrům a vý-

hodnými obchodními podmínkami, které obsahují 

úvodní konzultace zdarma a vyplacení odměny až po 

úspěšném získání dotace.

Porovnání úspěšnosti projektových žádostí ve vybraných dotačních programech

Program
Celková úspěšnost 

projektových žádostí

Úspěšnost projektových žádostí 

zpracovaných AC

OPPI – INOVACE 31 % 92 %
OPPI – POTENCIÁL 47 % 100 %
OPPI – ROZVOJ 38 % 66 %
OPPI – ICT V PODNICÍCH 54 % 94 %
OPPI – EKO-ENERGIE 43 % 91 %
OPPI – MARKETING 75 % 88 %
OPPI – ŠKOLICÍ STŘEDISKA 49 % 86 %
OPPI – NEMOVITOSTI Data nejsou k dispozici 90 %
INVESTIČNÍ POBÍDKY Data nejsou k dispozici 100 %
OPŽP 60 % 80 %

Hodnoty jsou vypočtené ze statistik za rok 2008
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Lovec mozků a fotograf slibuje 
regionu moderní lektory

Čím se rozhodně Ústecký kraj nemůže pyšnit, je 
počet vysokoškolsky vzdělaných lidí. V tomto smě-
ru region vykazuje nejhorší statistiku v rámci re-
publiky – vysokoškoláků tu je sotva sedm procent. 
Své o tom ví František Mašek, který kromě toho, 
že je amatérským fotografem, je také majitelem 
ústecké personální agentury, která se zaměřuje 
na „lovení mozků“. Najít ten správný mozek může 
být v některých povoláních opravdu obtíž, a to ze-
jména v době vysoké nezaměstnanosti. Za mno-
hým stojí dobří školitelé, i těch je poskrovnu, jde-li 
„do tuhého“. Přiznávají to i představitelé kraje, 
který právě na tuto oblast vyčleňuje miliony na 
projektové záměry. Ing. František Mašek, který 
dříve sám působil ve školství, si dal kromě jiného 
za cíl vyřešit i tento problém. 

Jste ředitelem personální agentury a vaším koníč-
kem je zejména fotografování krajin. Fotografuje-
te rád lidi nebo si od nich potřebujete dát občas 
„oddych“ snímáním pusté krajiny? 
„Fotografuji téměř všechno. Od lidí si čas od času 
potřebuje odpočinout každý, ale pořád to ještě zvlá-
dám.“

Jak se vlastně v době krize, a tedy propouštění, 
žije personálním agenturám? 
„Podle mého názoru se personalistika od roku 2007 
podstatně změnila. Přibylo spěchu a boje o přežití. 
Také se někam vytratili kvalitní lidé, a to myslím ne-
jen po odborné stránce, ale i po té lidské. Pozitivum 
krize bylo, že si lidé začali více vážit práce a fl uktua-
ce se velmi snížila - a to jak v rovině manažerské, tak 
i na úrovni běžných zaměstnanců. Firmy také již ne-
nabízí tak vysoké fi nanční ohodnocení jako dříve.“ 

Vy jste zaměřeni mimo jiné na headhunting. Co to 
přesně je?
„Pokud se fi rmě, i když vynaloží peníze na klasickou 
inzerci nebo praktikuje běžný recruitment, nedaří 
najít přesně takového zaměstnance, jakého je po-
třeba, nezbývá než použít takzvaný headhunting. Lo-
vit manažera zní poněkud hrubě, ale je to v podstatě 
terminus technicus. Nutno podotknout, že headhun-
ting patří mezi nejdiskutovanější témata v současné 
personalistice. Důvodem je, že situace na malém 
českém trhu se stala beznadějnou, protože najít 
například jazykově vybavené techniky je stále těžší. 

Nové investice do České republiky sice směřují, a to 
do oblastí s nadprůměrnou nezaměstnaností, ale 
s obrovským nedostatkem jazykově vybavených vy-
sokoškoláků-techniků. Pomalu se dostáváme do po-
dobné situace, jaká v současné době panuje napří-
klad v Německu či Finsku. Poptávka po aktivnějším 
hledání vhodných kandidátů stoupá a konkurenční 
boj se přiostřuje. Procesní inženýři, elektroinženýři 
či vývojoví specialisté, projektoví manažeři začínají 
být nedostatkovým zbožím.“ 

Takže pokud potřebují specialistu, který zrovna 
není v evidenci úřadu práce ani v registru perso-
nální agentury, tak je v podstatě nutné ho odně-
kud „přetáhnout“?
„Ano. Musíme prostě potencionálního kandidáta 
sami cíleně oslovit. Nehledě na to, že zrovna za-
městnaný je.“

To musí být pro vás velká výzva a velký úkol, zvláš-
tě v Ústeckém kraji. Jsou dnes fi rmy ochotné platit 
speciální sazby za „lov mozků“?
„Ceny západních renomovaných headhunterů jsou 
opravdu vysoké v porovnání s obsazováním po-
zic přes inzerci. Firemní personální manažeři tedy 
často tlačí agentury do oslovování i bez příslibu ex-
kluzivity a bez podepsání patřičné smlouvy. Naše 
cena za nalezení požadovaného manažera pomocí 
headhuntingu je ve výši dvacet procent jeho hrubé-
ho ročního příjmu, minimálně dvě stě padesát tisíc. 
Na takto nalezené kandidáty poskytujeme šestimě-
síční záruku, která počíná běžet dnem podpisu pra-
covní smlouvy.“ 

Setkáváte se s investory z průmyslových zón. Mů-
žete říci, pro koho jste v tomto směru vybírali pra-
covníky a jak podle vašich postřehů se daří zajiš-
ťovat v zónách stabilní pracovní místa? 
„Od roku 2001 se podílíme na dodávání zaměstnan-
ců pro průmyslové zóny Ústeckého kraje, zejména 
pro japonské investory. Zajištění zaměstnanců v ro-
vině vrcholového managementu není až takovým 
problémem, prakticky se jedná přibližně o pět lidí ve 
fi rmě. Horší situace je se středním managementem. 
Problémem je jejich jazykové vybavení, ochota do-
jíždět a také někdy i schopnost přizpůsobit se poža-
davkům zaměstnavatele z druhého konce světa.“

Ústecký kraj je pranýřován za nízkou míru vzděla-
nosti. Čemu by se z vašeho pohledu měla věnovat 
zvýšená pozornost?
„My se zaměřujeme na to, že nelichotivé statistiky 
mohou velkou měrou změnit projekty, které v oblasti 
vzdělávání myslí především na dvě důležité věci: Za 
prvé, že učitelem, profesorem a lektorem musí být 
osoba kompetentní, a za druhé je neméně podstat-
né, jakou metodou svého žáka k učení motivuje a zda 
je tento způsob efektivní. Nezůstáváme u planých 
slov, sami jsme předložili projekt s názvem Moderní 
lektor – vzdělávání dospělých moderně a efektivně. 
Zaměřuje se na doplnění takových forem vzdělává-
ní, které jsou moderní, uživatelsky atraktivní, časo-

O aktivitách souvisejících 
s Moderním lektorem 

se dozvíte více na 
www.moderni-lektor.cz

 Fotografi ckou tvorbu 
Františka Maška 

můžete zhlédnout na 
www.imfphotography.com
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vě fl exibilní a dostupné. Reagujeme jím i na krajem 
schválenou Strategii udržitelného rozvoje Ústecké-
ho kraje, v níž se mimo jiné defi nuje, že je potřeba 
zlepšit odbornou úroveň pedagogických pracovníků 
a rozvíjet další vzdělávání dospělých, a to mimo jiné 
i rozšířením příležitostí pro neformální vzdělávání.“

Co a jak se s tím dá dělat, respektive čím konkrét-
ně tedy přispějete vy?
„K předložení obecného receptu asi nejsem úplně 
kompetentní, ale my osobně jsme se rozhodli skuli-
nu v systému vzdělávání řešit právě změnou přístu-
pu ke vzdělávání dospělých. Vymysleli jsme projekt 
a měli jsme štěstí, že představitelé Ústeckého kraje, 
který rozhoduje o přidělování dotací z operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
jej zhodnotili jako smysluplný a přidělili nám dota-
ci. Školitelé a lektoři dostanou během dvou let bez-
platnou možnost přejít od zkostnatělých výukových 
metod k modernímu e-learningu. Všechny nabídky 
dalšího vzdělávání budou navíc fungovat v rámci 
jednoho celokrajského katalogu tištěného i inter-
netového, který bude zároveň portálem pro výměnu 
názorů a rady. V každém okrese vznikne koordinační 
centrum.“

E-learning ale není úplně novinka. Nejste první, 
kdo nabízí e-learningové kurzy…
„Máte pravdu. V současné době se v Ústeckém kra-
ji realizuje několik e-learningových kurzů, které se 
zdají být podobné jako naše. Podle našich informací 
téměř každé e-learningové vzdělávání - kurzy - ob-
sahuje Metodiku on-line vzdělávání, Pravidla vedení 
on-line kurzu a Práce s LMS systémy a autorskými 
nástroji. Tyto tři kurzy jsou obsaženy i v naší na-
bídce, a tudíž je ten, kdo se e-learningem zabývá, 
pravděpodobně absolvoval, ale opakování je pře-
ce matka moudrosti. My jsme ale vytvořili dalších 
sedm autorských kurzů – a ty jsou zcela nové. Je 
samozřejmě na každém zájemci, aby zvážil, čeho 
využije. Naše nabídka je bezplatná díky spolufi nan-
cování Evropským sociálním fondem a státním roz-
počtem. Zdůrazňuji také, že naše vzdělávací aktivity 
pro lektory se budou řešit stále více se rozšiřující 
formou e-learningových tutorovaných on-line kur-
zů v kombinaci s prezenčními workshopy. Tutor je 
učitel, lektor distanční formy studia. Je oporou pro 
´žáka – samostudenta´, kterému tvoří druhý článek 
dialogu – učitele, přestože s ním komunikuje přede-
vším virtuálně. Jde o konzultanta, zadavatele úkolů 
i hodnotitele v e-learningovém vzdělávání. Tutorova-
ný e-learning se dnes s velkými úspěchy zavádí pro 
školské pracovníky i úředníky.“

A co dál?
„Kromě toho jsme ale zřídili i koordinační centra 
a pracujeme na Katalogu dalšího vzdělávání. To je 
důležitá součást našeho projektového záměru.“ 

Co myslíte těmi koordinačními centry? Komu jsou 
určena?

„Vytvořili jsme partnerskou síť subjektů, které v ob-
lasti dalšího vzdělávání působí. Jde o sedm koordi-
načních center v jednotlivých okresech kraje. Jsou 
kontaktním a informačním střediskem projektu, 
slouží všem zájemcům - lektorům a pedagogům 
- z řad školských zařízení, vzdělávacích institucí 
i soukromé sféry. Zde je možné rovněž podávat 
přihlášky do e-learningových kurzů. Ze stávajících 
institucí, které nabízejí v Ústeckém kraji další vzdě-
lávání, jich hodláme celkově oslovit ke spolupráci 
minimálně 70 procent. K tomu přibývají například 
střední školy, které se rovněž dalším vzděláváním 
dospělých zabývají. Projekt by měl podpořit celkem 
470 pedagogů. A k tomu je rozhodně nutná koor-
dinace a nějaký blízký ´CzechPOINT´, kde se o vše 
postarají naši pracovníci. Ve fi nále by se tedy v kraji 
měla zvýšit kvalita při vzdělávání dospělých. Vedoucí 
center také připravují podklady pro budoucí katalog 
dalšího vzdělávání.“

O co přesně půjde?
„Internetový katalog nabídne komplexní spektrum 
dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji. Pro veřejnost 
bude přínosem, že se jím eliminuje roztříštěnost 
a nepřehlednost nabídky vzdělávání v kraji pro-
střednictvím uceleného portálu, který bude vychá-
zet z aktuálního stavu nabídky dalšího vzdělávání. 
Paralelně s ním vyjde tištěná verze katalogu včetně 
DVD s ukázkami vzdělávacích programů.“

Kde najdeme jednotlivá centra?
„Vesměs se nachází v okresních městech na vybra-
ných školách, ať soukromých či krajských. Důležití 
jsou ale především jejich vedoucí, kteří se o vše sta-
rají a se kterými doporučuji se vždy nejprve zkontak-
tovat telefonicky či emailem, pokud někdo projeví 
o naše aktivity zájem. Všechny kontaktní údaje jsou 
zveřejněné na www.moderni-lektor.cz.“

Několikrát jste použil termín „další vzdělávání“. 
Co se tím přesně myslí?
„Další vzdělávání je poskytování vzdělávání po ab-
solvování určitého školského vzdělávacího stupně. 
Pojem je často používán jako synonymum pojmu 
´vzdělávání dospělých´. Jde o vzdělávání v průbě-
hu aktivního pracovního života. Jeho posláním je 
rozvíjení znalostí a schopností, které se vyžadují pro 
výkon určitého povolání. Velký tlak je v tomto směru 
například na učitele, ale nejenom na ně.“

Práce s lidmi je určitě i na jednu stranu úmorná. 
Jak dlouho vlastně pracujete s lidmi? 
„S lidmi pracuje každý celý život. Profesionálně, 
v rámci personální agentury, deset let. Pracuji rád 
s každým, kdo má zájem o to, co mu mohu nabíd-
nout.“

Necítíte někdy syndrom vyhoření? 
„Co se týče vyhoření, někdy mám pocit, že jsem už 
dohořel, ale ten má asi někdy každý manažer...“
Děkuji za rozhovor. Lucie Bartoš
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Inovační proces jako základní
předpoklad dalšího rozvoje regionu

Ekonomické změny současnosti jsou charakterizo-
vány svou rozkolísaností a celkovým zpomalením 
produkce. Existující fi rmy si uvědomují, že zdrojem 
jejich úspěchu jsou vzdělaní a kreativní lidé/za-
městnanci, kterým jsou poskytnuty podmínky pro 
jejich výzkumný, vědecký, nebo tvůrčí projev.

Rozvoj vědy a výzkumu, realizace jejich výsledků 
v podnikové praxi novými znalostmi a technologi-
emi v podobě inovací, je považován za pozitivum 
pro společnost. Inovace jako transfer vědeckých 
poznatků do podnikatelské praxe podporují účelově 
budované subjekty podporované veřejnými zdroji, 
vědeckotechnické parky, inovační centra, podnika-
telské inkubátory, centra transferu technologií, tech-
nologické parky.

Institucí integrující akademický svět, vědu, výzkum 
a průmysl s regionálním či místním rozvojem za 
účasti podpory veřejného či soukromého sektoru 
je vědeckotechnologický park (VTP). VTP svou funk-
cí přispívají k vytvoření kvalitní sítě infrastruktury 
a k celkovému zlepšení hospodářského a kulturního 
života regionu.

Vědeckotechnologické parky v ČR vznikaly od roku 
1991, Technologický park Chomutov vznikl v ro-
ce 2002. VTP by měly být spojnicí mezi vědeckým 
a podnikatelským prostředím. Cílem VTP v Chomu-
tově je sdružit v sobě fi rmy inovativního a vzděláva-
cího charakteru a instituce, které pomáhají podnika-
telům v jejich činnosti. Kromě OHK jsou to Sdružení 
podnikatelů ČR, Asistenční centrum Euroregionu 
Krušnohoří a regionální sekce Klubu personalistů. 
Synergií vědeckých, vzdělávacích a podnikatelských 
institucí by měly VTP zabezpečovat přechod znalostí 
a technologií od výzkumu a vývoje k podniku a trhu.
V současné době je v ČR 47 VTP, z toho 10 akredito-
vaných a 37 provozovaných. Zastřešující organizací 
je Společnost VTP ČR (1990), od roku 1995 je sou-
částí celosvětové sítě vědeckotechnologických par-
ků IASP. Některé České VTP spolupracují s partner-
skými VTP v Německu, Slovensku, Rakousku, Itálii 
na různých programech a projektech. Např. Techno-
logický park v Chomutově spolupracuje s VTP v Sas-
ku v Německu s projektem VITEC. 

Vědeckotechnologické parky v ČR se zabývají růz-
nými obory činností. VTP v Chomutově se zabývá 
měřící a regulační technikou, zařízením pro ochranu 
životního prostředí a biotechnologiemi. Kromě jme-
novaných oblastí se VTP v ČR specializují na nové 
materiály, dopravu a logistiku, medicínu a zdravot-
nictví. Výzkum nejvyšších kvalit probíhá v oblasti 
jaderného výzkumu, nanotechnologií a mikroelek-
troniky.

Úroveň VTP v ČR je na velmi slušné pozici, i když ne-
dosahují výsledků takových gigantů jako je Silicon 
Valley v USA, které bylo prvním (1939) a které je stá-
le vzorem pro mnoho jiných VTP.

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Závěrečné aktivity 
Regionální kontaktní 
organizace Severozápadní 
Čechy pro 7. rámcový
program
Závěrečný seminář k projektu
Dne 7. října 2010 realizovalo partnerství Regionál-
ní kontaktní organizace Severozápadní Čechy se 
sídlem v Mostě, dále jen jako RKO Most, závěrečný 
seminář, který se zaměřil, mimo bilancování aktivit 
kontaktní struktury v posledním roce její existence, 
i na problematiku udržitelnosti informačních aktivit, 
kterou RKO Most v rámci národní informační sítě 
NINET v programu EUPRO dlouhodobě pro uvedený 
region zajišťovalo.

RKO Most vytvořily tři instituce se sídlem v Mostě: 
Vysoká škola fi nanční a správní, o.p.s. zastoupená 
především svým studijním střediskem Most, Asis-
tenční centrum, a. s. a Výzkumný ústav pro hnědé 
uhlí a.s., který byl koordinátorem projektu, jehož cí-
lem bylo podpořit dosažení strategického cíle EU, tj. 
vytvoření Evropského výzkumného prostoru (ERA), 
jakožto hlavního faktoru růstu ekonomiky, zaměst-
nanosti a konkurenceschopnosti Evropy ve srovnání 
se světem.

Vzhledem k časové návaznosti na seminář, který 
proběhl jako součást projektu Multiplikační efekty 
postgraduálního celoživotního vzdělávání vědec-
kých pracovníků v regionálních podmínkách byl 
program RKO Most zahájen příspěvkem Ing. Václa-
va Kohouta, CSc., který jako zástupce Vysoké školy 
fi nanční a správní, o.p.s. přednesl záměr vytvořit 
partnerskou síť v  projektu MULTI s nabídkou vstupu 
celého partnerství RKO Most do této sítě. Podstatou 
je vytvoření funkčního propojení databáze odbor-
níků na projekty a granty s databází vědeckých, 
výzkumných, odborných či inovačních pracovní-
ků. Pracovní název pro partnerskou síť byl zvolen 
Platforma partnerské sítě, která by podle záměru 
měla sloužit uživatelům mimo přehledu aktuálního 
projektového nebo grantového prostředí k rychlé-
mu vyhledávání potenciálních řešitelských týmů 
na úrovni instituce nebo regionu.

Potenciální využití Platformy partnerské sítě projek-
tu Multiplikační efekty postgraduálního celoži-
votního vzdělávání vědeckých pracovníků v regio-
nálních podmínkách pro udržitelnost projektového 
partnerství RKO II posoudila ve svém příspěvku 
Ing. Michaela Nováková z Asistenčního centra, 
a. s. jako reálnou aktivitu za předpokladu, že bu-
dou přesně specifi kovány aktivity včetně práv 
a povinností partnerů.

V závěrečném referátu vedoucí projektu RKO Most 
Ing. Alena Miletičová z Výzkumného ústavu pro 
hnědé uhlí a.s. vyhodnotila činnost RKO Most od 
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první etapy v roce 2000 až do současné třetí eta-
py končící v roce 2010 v rámci Národní informační 
sítě kontaktních organizací zejména jako přínos pro 
budování a rozvoj regionálních subjektů s výzkumně 
vývojovým a inovačním potenciálem, k jejich integra-
ci do národních a mezinárodních sítí a k zapojování 
do programů na podporu výzkumu a vývoje, zvláště 
pak do 7. rámcového programu EU.

Podrobnější informace a pomoc při vstupu do 7. RP EU 
naleznete přímo v organizačním sídle každého z part-
nerů RKO Most nebo na jeho www stránkách: www.
vuhu.cz, www.vsfs.cz, www.asistencnicentrum.cz.

Ing. Václav Kohout, CSc.

„Měsíc mobility – 
věda v pohybu“
Poslední veřejnou akcí, kterou pomáhala RKO Most 
organizovat, byl seminář v rámci akce „Měsíc mobi-
lity – věda v pohybu“, který je společnou iniciativou 
projektu PROMOTE a sítě EURAXESS. Cílem této ini-
ciativy je prostřednictvím série seminářů realizova-
ných v jedenácti regionech ČR představit odborné 
veřejnosti možnosti dlouhodobé i krátkodobé mo-
bility vědecko-výzkumných pracovníků fi nancované 
z veřejných zdrojů a seznámit zájemce s bezplatný-

mi službami, které jsou v ČR v rámci podpory mobi-
lity VaV pracovníků nabízeny.

Na seminářích, které probíhají během listopa-
du v jedenácti městech ČR (2. 11. 2010 Most, 3. 
11. 2010 Liberec, 4. 11. 2010 Hradec Králové, 9. 
11. 2010 Ostrava, 10. 11. 2010 Zlín, 11. 11. 2010 
Brno, 15. 11. 2010 Olomouc, 16. 11. 2010 Pardu-
bice, 22. 11. 2010 České Budějovice, 23. 11. 2010 
Plzeň, 24. 11. 2010 Praha), mají účastníci možnost 
se seznámit se službami center na podporu mobili-
ty, získat základní přehled o grantových schématech 
orientovaných na fi nancování krátkodobých i dlou-
hodobých stáží, vyměnit si praktické zkušenosti 
s vědci, kteří již stáže či jiné formy vědecko-výzkum-
né mobility absolvovali a navázat přímé kontakty se 
specialisty, kteří jim mohou pomoci při výběru vhod-
ných programů na podporu mobility.

Akce „Měsíce mobility“ umožňuje začínajícím i zku-
šeným vědecko-výzkumným a akademickým pracov-
níkům (včetně studentů doktorského studia) zori-
entovat se ve službách a programech na podporu 
mezinárodní mobility, které mohou využít v rámci 
rozvoje své odborné kariéry. 

Hlavními organizátory akce „Měsíc mobility – věda 
v pohybu“ jsou Inovační a technologické centrum 
VÚTS, a.s., EURAXESS centrum Praha, Vysoké učení 
technické v Brně, Ústav systémové biologie a eko-
logie AV ČR, v.v.i. a Ostravská univerzita v Ostravě. 
Hlavními partnery jsou Technologické centrum AV 
ČR, síť regionálních kontaktních organizací pro 
Rámcové programy a síť na podporu podnikání En-
terprise Europe Network v ČR.

Iniciativa „Měsíc mobility – věda v pohybu“ je fi -
nancována v rámci realizace projektu Podpora 
zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní 
vědecko-výzkumné spolupráce (PROMOTE), reg. 
č. CZ.1.07/2.3.00/09.0131, který je fi nancován 
v rámci programu OP VK. Projekt je fi nancován z pro-
středků Evropského sociálního fondu a státního roz-
počtu ČR.

Seminář v Mostě proběhl 2. 11. 2010 od 10:00 
do  13:00 hod. v prostorách Vysoké školy fi nanční 
a správní, o.p.s., studijní středisko Most, Pionýrů 
2806, 434 01 Most a byl realizován ve spolupráci 
s  Vysokou školou fi nanční a správní, o.p.s., studij-
ní středisko Most a Regionální kontaktní organiza-
cí Severozápadní Čechy. Akce se setkala s poměr-
ně velkým zájmem, semináře se zúčastnilo celkem 
33 osob včetně 5 přednášejících. 

Zahájení provedla paní Jiřina Fryčová (MŠMT) 
a prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc., prorektor Vyso-
ké školy fi nanční a správní, o.p.s. Po nich vystoupila 
s informací o službách sítě EURAXESS Česká repub-
lika přijíždějícím a vyjíždějícím vědecko-výzkumným 
pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům paní 
Markéta Doležalová z EURAXESS Centra Praha. Ná-
sledovala informace k fi nancování vědecko-výzkum-
né mobility a programu Marie Curie od Ing. Anny 
Mittnerové z Vysoké školy chemicko-technologic-
ké Praha. Po přestávce na občerstvení vystoupila 
Ing. Alena Miletičová z Regionální kontaktní orga-
nizace Severozápadní Čechy a seznámila přítomné 
s její činností a bezplatnými službami pro vědecko-
výzkumné pracovníky. Posledním vystupujícím byla 
opět paní Markéta Doležalová, která informovala 
o portálu inzerce pracovních pozic ve vědě a výzku-
mu EURAXESS Jobs.

Atmosféra v průběhu semináře byla pracovní, účast-
níci pokládali přednášejícím řadu dotazů, předáva-
né informace je jednoznačně zaujaly. 

Ing. Josef Švec
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Máme nové Kangoo!
V pořadí již třetí automobil Renault Kangoo pře-
dal Ing. Jaromír Pour do užívání organizaci, která 
působí v sociální oblasti Ústeckého kraje. Po Dět-
ském domově v Hoře Svaté Kateřiny a Městském 
ústavu sociálních služeb Chomutov se v říjnu 
2010 dočkalo i Občanské sdružení RADKA o.s. 
v Kadani.

Co to je Sociální automobil?
Zdánlivě jednoduchá věc. Každý z nás má určité so-
ciální cítění a je dobře, že jej v dnešní ekonomicky 
nelehké době mají i některé společnosti, resp. jejich 
majitelé. Obcházet je a přesvědčit o tom, že se jed-
ná o věc prospěšnou, začal před časem Ing. Jaromír 
Pour. Některé z oslovených společností přispěly do 
pokladny tohoto projektu fi nanční částkou, za kte-
rou byl pořízen osobní užitkový automobil, sloužící 
dnes v Občanském sdružení RADKA o.s. v Kadani. 
Slavnostnímu předání klíčů od vozidla potištěného 
reklamními samolepkami, které jsou jedinou vidi-
telnou „odměnou“ zúčastněným komerčním spo-
lečnostem za ochotu pomáhat tam, kde selhávají 
přirozené fi nanční mechanismy, předcházely krátké 
projevy starosty města Kadaně, PaedDr. Jiřího Kul-
hánka, duchovního „otce“ projektu Jaromíra Poura, 
jednatelky Občanského sdružení RADKA o.s. v Ka-
dani Jarmily Bůchové a pomyslného zástupce všech 
zúčastněných partnerských společností, pana Ru-
dolfa Kozáka ze Severočeských dolů Chomutov.
Právě k zajištění dopravy je nezbytné použití vhodně 
vybraných dopravních prostředků, jako jsou právě 
osobní automobily. Proto je dar nového Renaultu 
Kangoo činem nejen lidským, ale také velice potřeb-
ným a praktickým. Na rozdíl od některých humani-
tárních a sociálních projektů dnešní doby se jedná 
o záležitost velice transparentní a pro jejího realizá-
tora minimálně ziskovou. Připočteme-li k tomu, že 
se nejedná o sbírání osobních ani stranických „vo-
lebních bodů“, je nasnadě skutečnost, že výsledkem 

tohoto snažení je pouze dobrý pocit lidí, kteří vnímají 
pojmy nezištnost, pomoc potřebným nebo humanita 
tak, jak vnímány být mají. 
Posláním  RADKA  o.s. (zkratka rodiče a děti Kada-
ně) je  v rámci města  Kadaně  a  nejbližšího  okolí  
poskytovat  stávající volnočasové a vzdělávací  služ-
by  pro  rodiny  s dětmi,  rozvíjet  dobrovolnictví a za-
vádět případné nové služby, včetně sociálních tam, 
kde je to nejvíce potřeba, s ohledem na jejich nedo-
statečnou dostupnost, kvalitu či kapacitu.  
Cílem  RADKA  o.s.  je  být  profesionální  nezisko-
vou  organizací  v oblasti  volného  času, vzdělávání,  
sociální  práce  a  dobrovolnictví  a  poskytovanými  
službami  posouvat  hranice kvality života dětí a do-
spělých v místním regionu.
Sdružení zajišťuje dopolední provoz mateřského 
centra a v jeho rámci např. cvičení, zpívání, divadýl-
ko nebo různé tvůrčí práce pro maminky s dětmi. 
V další řadě jsou to odpolední zájmové kroužky pro 
děti – pohybové, se seznamováním s angličtinou 
i pro dospělé, např. konverzace  v cizích jazycích, PC 
kurzy, tvořivé nebo keramické dílny.
 
Auto, které jsme získali prostřednictvím projektu So-
ciální auto,˝w bude sloužit ve všech oblastech, ve 
kterých se RADKA o.s. pohybuje. Do Klášterce nad 
Ohří bude jezdit do azylového domu za dětmi i jejich 
rodiči, rozvážet obědy ze Slunce, pomáhat při den-
ních aktivitách sdružení, při akcích mimo provozov-
nu, při pobytech apod.

Se zahájením Nového roku plánujeme také nový 
provoz mateřské školky a jeslí, kde auto jistě najde 
své uplatnění… 
Lhostejnosti a příkladů zneužívání společných fi -
nancí, které by mohly být použity právě pro pomoc 
sociálně a zdravotně postiženým spoluobčanům, je 
okolo nás stále dost…

Pomozte příště i vy!






