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Tam, kde mrtví
otvírají oči živým
Záchrana tří vzácných tisků
ze 17. století…

Ve 43 letech stále na výsluní
Štěpánka Hilgertová trénuje na šestou olympiádu!

Rozhovor s prezidentem
Jiří Hromada - herec, dabér,
občanský aktivista, politik…

Dům na půl cesty
v Liberci
Poslání
Dům na půl cesty je odborné pobytové zařízení poskytující ubytování
na 12 měsíců. Svou péči poskytuje zle lým osobám do 26 let, které
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy,
dětský domov a výkon trestu odně svobody. Zaměřujeme se především na poskytování ubytování, osvojování si sociálních, osobních
a pracovních dovednos . Podporuje osoby ve znovuzačlenění do
společnos .

Cíle programu
Cílem Domu na půl cesty je v širším smyslu pomáhat
a podporovat. Konkrétně je pomoc a podpora realizována
v následujících oblastech:
• Resocializace – vhodné znovu zapojení jedince do společnos
• Podpora a pomoc jednotlivci při úspěšném a bezproblémovém
zapojení se do společnos , jedná se především o osoby propuštěné z výkonu trestu odně svobody, kde služba pomáhá navázat
na život před odně m svobody; opouštějící školská zařízení pro
výkon ústavní či ochranné výchovy; opouštějící dětské domovy,
kde se služba snaží připravit jednotlivce na život v širší společnos
• Poskytnout jednotlivcům základní a sociální poradenství, základní
orientaci v právní legisla vě Občanského
zákoníku, Zákoníku práce a jiných, informace o infrastruktuře
města Liberec, přiblížení nabídky volnočasových ak vit v rámci
života ve městě
• Podpora v kontaktu s rodinou, s blízkými osobami
Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit
zhoršování sociální situace klienta. Op málním cílovým stavem je
zlepšení jeho sociálních dovednos , životní úrovně a spokojenos .
Nedílnou součás nabízených služeb je také snaha o zapojení
klienta do širších sociálních struktur. Výše zmíněné cíle se dosahují
mimo jiného preven vním působením terénních (sociálních)
pracovníků na uživatele služby.

Kontakty:
Pro bližší informace, prosím, neváhejte kontaktovat na
tel.: 724 827 968 nebo e-mail: vedouci.dpc@mostknadeji.cz
Vedoucí programu:
Bc. Tereza Jiroudková - vedoucí Domu na půl cesty

Dům
na půl
cesty
deji.cz

www.mostkna

Služba je financována z projektu „IP -1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 realizovaný podle
rozhodnutí OP LZZ-ZS22-12/2009. Projekt je financovaný prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Tam, kde mrtví otvírají oči živým

Odkloněná demo demokracie

6

Mostecké Vánoce v tradičním duchu

7

Týden v sociálních službách

8-9

Ve 43 letech stále na výsluní

Milé čtenářky, ctění
čtenáři, drazí předplatitelé - držíte v rukou
letošní poslední, šesté
číslo časopisu AMB.
Rok 2011 pomalu odchází a s ním odeznívají i prožité roztodivné
události v našich soukromých i veřejných
životech. Ne, nemějte
obavy, nechci tady
bilancovat, i když je
co. Z toho, co už je za
námi, jsem chtěl vybrat
universalitu, něco, co
by trefně shrnulo společenskou rezonanci v ČR a hle, přišlo to jaksi samo. Pomohlo mi k tomu prozření, vyjádření
exministra Kocourka, když v přímém přenosu zdůvodňoval
odklon šestnácti milionů od své manželky. To je to slovo,
to je ten direkt, který v naší lidově absurdní mozaice stále
scházel. K tunelům, vyprázdněným pojmům deviantním,
kmotrům, korupci, environmentalismu, krizím - se konečně připojil onen výstižný výraz odklánění.
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První Mostecká – tradice, spolehlivost, nadace…

MgA. Jiří Hromada – nový prezident Múzy…

V Březně se bude slavit!

Cykloturistika, autookruh a běžecké stopy...

Pohoda svátků v Oseku…

Další díl o cestování…

Znáte Rýzmburk?

Myslí mi tane, kolik z našeho národního bohatství takto
bylo odkloněno. Kuponová privatizace, armádní zakázky,
ProMoPro a desítky či stovky dalších odklonů, úklonů a poklonů. Vždyť víte, nelze nevidět. Propadl bych z toho všeho
skepsi a to nechci, neboť strach a nejistota lidí nahrávají našim obecně známým odkláněčům, zůstávám proto
umírněným, sametovým optimistou a pravolevicovostředovým voličem.
Za redakci vám slibuji, že se od svých postojů odklánět
nehodláme. Naopak, chceme v následujícím roce přinést
sympatický příklon ke kvalitě i k úpravě názvu a ve formátu časopisu. Těšte se. My se na vás a na vaše názory
těšíme pořád.
Přejeme vám hodně energie, lásku, duchovní bohatost
i bohatýrskost. Ať vás obklopují šlechetní lidé, dobří přátelé i sousedi a ať se máte fajn.

Sirotek okrádaný o důchod se nevzdává
Kam až vede lidská chamtivost…

Připravujeme:
Skutečná historie Čech
Znáte historii své země?
Japonsko – Země vycházejícího slunce
Na návštěvě v exotických krajích…

Foto obálka: Eva Hladká
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TAJEMSTVÍ

Tam, kde mrtví otvírají oči živým
„Není na světě bylina, aby pro něco nebyla“, tak
praví staré české přísloví. Zájem o účinky léčivých
rostlin provází lidstvo od nepaměti. Již z období
před 4 000 lety pocházejí první doklady o jejich
používání při léčení nemocí v oblastech Asie
a severní Afriky. Potřeba zaznamenávat účinky
a využití jednotlivých rostlin k léčitelským účelům
vedly v průběhu staletí přes ústní předávání a rukopisné záznamy k sepisování takzvaných herbářů
či receptářů, které se mohly zvláště po vynálezu
knihtisku dostat k většímu okruhu zájemců. Velké
oblibě se těšily zvláště v průběhu 16. století. Nejznámějším je z té doby u nás Mattioliho herbář,
který vyšel v prvním českém překladu Tadeáše
Hájka v Praze roku 1562.

Překlad
Bible od
Kašpara
Ulenberga
z roku
1630

Existovala ale celá řada dalších významných děl
tohoto zaměření, jakou byl i herbář jednoho z nejvýznamnějších botaniků 16. století, lékaře a zakladatele německého lázeňství Jacoba Theodora
Tabernaemontana (1522 nebo 1525-1590). Na
knize pracoval celý život a poprvé ji představil roku
1588. Pozdější vydání z roku 1664 vydané v Basileji pod názvem: „New vollkomenlich Kräuter-Buch“
se nachází v knihovně Oblastního muzea v Mostě.
Rukopisné záznamy a razítka na přídeští a titulním
listě nám dávají částečný přehled o majitelích tohoto vzácného tisku v průběhu staletí. Špatný stav
celé knihy svědčil o hojném a ne právě šetrném
zacházení. Zvláště byla poškozena původní kožená
bohatě zdobená renesanční vazba z roku 1668. To
bylo důvodem, proč byl spolu s dalšími dvěma poškozenými vzácnými tisky vybrán a převezen roku
1986 k restaurátorskému zásahu do restaurátorského ateliéru v Hodoníně. Do této d
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spolupráce započatá v roce 1981 s věhlasným restaurátorem a jeho dcerou bez problémů a knihovna se mohla pochlubit již několika zrestaurovanými
rukopisy a vzácnými tisky. Čas však není milosrdný
k nikomu z nás, a tak pokročilý věk a vleklé choroby zapříčinily, že restaurování převezených tisků
musela převzít po svém otci jeho dcera, budeme ji
nazývat slečnou M. Termín dokončení prací byl neustále prodlužován. Komisi restaurátorů díla, podniku
Českého fondu výtvarných umění v Praze, v červnu
roku 1989, kdy muzeum mělo převzít zrestaurované
tisky, předložila pouze jeden rozpracovaný svazek
s tím, že práce na zbylých dvou jsou ve stejném stadiu. Byla nemocná a práci nemohla tedy v termínu
dokončit. Komise na základě domluvy všech zainteresovaných stran prodloužila dokončení všech prací
a předání zrestaurovaných tisků muzeu v Mostě do
konce roku 1989. To se však nestalo. Bouřlivé události ke konci roku 1989 a následujícího roku zahoupaly i se strukturou samotného podniku Dílo, takže
až v lednu roku 1991 byla na základě požadavku
Okresního muzea v Mostě celá záležitost předána
jejich právnímu oddělení a restaurátorskou komisí
byla slečna M vyzvána, aby neprodleně všechny tři
tisky vrátila majiteli. Ta však neustále pouze trvala
na prodloužení termínu s tím, že s otcem budují
nový ateliér, ve kterém práce dokončí dle smlouvy.
Korespondence a telefonáty mezi Mostem, Hodonínem a Prahou trvaly bez výsledku až do května roku
1993. Z obavy o osud restaurovaných tisků bylo vedením muzea a knihovny rozhodnuto, že knihovnice
neprodleně odjede do Hodonína knihy vyzvednout.
Že obavy byly opodstatněné a situace mnohem horpředstavit,, se ukázalo
šší,í, nežli
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době
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o mohl p
přímo
místě.
přím
př
ímo na
am
ísstě
tě.

Foto: Eva Hladká, Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace

Příběh třetí
Záchrana tří vzácných tisků ze 17. století
Jak hodonínská policie a hasiči zachraňovali mostecké vzácné tisky

HISTORIE

Právnický spis Dionysia
Gothofreda z roku 1652
po restaurování
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Převzetí tisků bylo smluveno na den 10. května po
13. hodině na adrese stálého bydliště restaurátorů. Cesta proběhla bez komplikací, takže mostecká
posádka dorazila do Hodonína již o hodinu dříve.
Knihovnice se rozhodla nečekat na třináctou hodinu a rovnou zajet na smluvenou adresu. Právě včas,
neboť slečna M právě nasedala na kolo a chystala
se odjet, a to i ve chvíli, kdy zahlédla přijíždějící automobil a z něj vystupující pracovnici muzea. Bleskurychlý zásah šoféra, který vyběhl z automobilu a zachytil kolo vyděšené slečny M, jí znemožnil odjet. Po
doslova „křížovém“ výslechu na chodníku s rukou
na řídítkách kola, kam chtěla ujet, když schůzka s ní
byla smluvena čtrnáct dní dopředu, a kde jsou staré
tisky, pro které jede knihovnice až z Mostu, odpověděla po delším mlčení a hledění do země, že je
nemá a nemůže je stejně vydat, protože se k nim
nemůže dostat. Po dalším dlouhém mlčení, kdy již
docházela mostecké posádce trpělivost, přiznala, že
se nacházejí v jejich ateliéru v ulici, kam byly do té
doby tisky většinou přiváženy a vždy zase zrestaurované vyzvedávány. Ateliér se ocitl v demoličním pásmu, kdy je již celá ulice vystěhována a připravena
k demolici. Zbytek jejich ateliéru neznámí pachatelé
před čtrnácti dny zdemolovali a trezor, ve kterém
jsou mostecké tisky uloženy, poškodili tak, že jej
nelze odemknout. Na dotaz, proč tuto skutečnost
nesdělila již právě v té době, kdy bylo telefonicky
smluveno převzetí, a nenahlásila celou událost policii, zarytě mlčela a stále jako malé dítě hleděla do
země. To, že měla samozřejmě za tu dobu zajistit
otevření trezoru, již nikdo ani nekomentoval. Bylo
zřejmé, že není duševně v pořádku. Slečna M byla
donucena nastoupit do auta a společně posádka
odjela na policejní stanici. Zde po chvilkovém zvažování velitele stanice, zda se prosba muzejní knihovnice, která celou situaci vylíčila a žádala o pomoc při
otevření trezoru a sepsání protokolu, týká vůbec policie, byl k vyšetření případu přidělen jeden policista.
V jeho doprovodu odjela celá sestava směrem k ulici
Horní plesová, ve které se ateliér nacházel. Naposledy jej Mostečtí navštívili v roce 1990 při přebírání
čtyř starých tisků z předešlé zakázky. V té době to
byla ještě normálně fungující část Hodonína. Pohled
do zcela „vybydlené“ ulice s domy bez oken a dveří,
bez dlažby s hromadami sutin a odpadků, připomínal ulice starého Mostu těsně před likvidací. V podobném stavu byl i domek, ve kterém se nacházel
bývalý restaurátorský ateliér. Při vstupu do první
místnosti stál uprostřed zcela osamocen majestátný
trezor vídeňské výroby snad ještě z doby Rakousko-Uherska. Jinak v místnosti kromě sutin nebylo nic.
Po zjištění, že jeden ze dvou zámků trezoru je opravdu něčím ucpán a nelze jej odemknout, pokusili se

marně oba přítomní muži zámek vyčistit, ale toto již
byla práce pro odborníka. Policista odjel na stanici
pro policejního specialistu. Ale ani on nebyl úspěšný. Počet osob kolem trezoru vzrostl, ale situace se
jevila jako neřešitelná, když původně přiděleného
policistu napadla spásná myšlenka, že jediný, kdo
by mohl v tuto chvíli pomoci, je jeden z příslušníků
hodonínského hasičského sboru, který je vyhlášeným zámečníkem a mohl by být králem kasařů. Že
bude ale velkým štěstím, zda jej zastihnou zrovna
v práci. Naštěstí byl právě na odchodu domů, ale
bez otálení a velice ochotně zajel k nedobytnému
trezoru. Ihned zjistil, že bez speciálního šperháku,
který je potřeba zhotovit, jej nebude možno otevřít.
Byl odvezen zpět do dílen, odkud se po delší době
vrátil se svým výrobkem. Nejdříve odstranil kousky
zlomeného párátka a potom bez použití originálního
klíče se ozvalo slastné cvaknutí zámku a opancéřované dveře trezoru se po půldenním trápení otevřely.
Ty kameny, které spadly ze srdcí všech přítomných,
musely být slyšet až v Mostě. Na jedné z polic ležely
všechny tři mostecké staré tisky. Kromě již zmíněného bylináře to byl i překlad Bible Kašpara Ulenberga (1549-1617, německý katolický teolog) „Sacra Biblia“ vytištěný roku 1630 v Kolíně nad Rýnem
a právnický spis Dionysia Gothofreda (1549-1622,
významný francouzský právník) „Corpus Iuris Civilis“
vydaný roku 1652 v Lyonu. S nesmírnou úlevou si je
knihovnice prohlédla a zjistila, že bylinář je ve stejném stavu, v jakém byl předložen restaurátorské komisi v Praze před čtyřmi lety a zbylé dva byly pouze
rozebrány, což byl pro knihy horší stav, nežli kdyby
na ně zatím nebylo vůbec sáhnuto. Důležité ale bylo,
že tisky byly zachráněny a mohly být navráceny zpět
do muzea. Lze jen doufat, že písemná poděkování sepsaná po příjezdu do Mostu a zaslaná na oba
útvary v Hodoníně se dostala i k onomu nesmírně
obětavému a šikovnému hasiči a policistům, jejichž
jména si v tom zmatku Mostečtí nezapsali.
Aby tisky nebyly ponechány v takto neutěšeném stavu, byla dojednána návštěva restaurátorky Národního muzea v Praze paní Jany Náprstkové. Ta si dne
24. května roku 1993 přijela do Mostu tisky prohlédnout. Na místě byla dojednána smlouva na jejich
restaurování a přislíbena dlouhodobá spolupráce
při restaurování dalších vážně poškozených starých
tisků knihovny muzea v Mostě. A tak byla kniha Gothofreda Dionysia téhož dne předána k restaurátorskému zákroku a o pět měsíců později (21. 10.) se
vrátila zrestaurovaná zpět do Mostu. Bylinář a Bible
Kašpara Ulenberga se dočkaly své opravy v roce
1995, kdy byly dne 16. 2. převezeny do Prahy a dne
5. 12. téhož roku navráceny zrestaurované zpět.
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Text: Alena Kvapilová

Právnický spis
Dionysia
Gothofreda
z roku 1652 po
restaurování
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Mostecké Vánoce v tradičním duchu
Svatá Barborka, rozsvícení vánočních stromů, vánoční trhy s vůní medoviny a vanilky, slavnostně
vyzdobené město… to vše patří už tradičně k mosteckým Vánocům. I letos budou bohaté. Místní
i návštěvníci mohou vybírat z mnoha kulturních
akcí, které k vánočním svátkům a oslavám konce
roku neodmyslitelně patří.
Vánoční výzdoba se v Mostě rozzářila na první adventní neděli, tedy 27. listopadu. V ten den také
Mostečané společně rozsvítili strom na 1. náměstí.
Počátek prosince je spojen s předáním světla svaté
Barbory. Barborka, patronka horníků, předává své
světlo plné naděje do rukou primátora města. Tento
rituál zavedli a pravidelně pořádají členové Spolku
severočeských havířů.
Středisko volného času zase provoní med ve všech
podobách při Medových Vánocích. Na Mikuláše
vyrazí po kolejích mikulášská tramvaj. A koncertní
sály, kostely a divadla rozezní staročeské roráty,
vánoční pastorely a Česká mše vánoční od Jakuba
Jana Ryby.
Konec roku potom Mostečané oslaví na 1. náměstí v podvečer 31. prosince. Vedle hudební skupiny
Blue Rocket a Madonna Revival show vystoupí Dalibor Janda a Jiřina Anna Jandová. V 19 hodin ozáří
nebe nad centrem ohňostroj.
(PI)

Mikulášská tramvaj 6. 12. 2011
15.00 – 18.00 hod. dle jízdního řádu vyvěšeného
na zastávkách MHD u obchodního domu Prior
a Centrál
Medové Vánoce
Středisko volného času Most, Rybalkova ul.
09. 12. 2011 13.00 – 15.00 hod. školy,
školní družiny
10. 12. 2011 10.00 – 16.30 hod. veřejnost
15.00 kulturní program
Adventní koncert Podkrušnohorského
gymnázia Most 14. 12. 2011
17.00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě
Vánoční trhy 14.–21. 12. 2011
1. náměstí v Mostě, program na samostatném
plakátu
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
13. 12. 2011 19.00 hod. Městské divadlo v Mostě
16. 12. 2011 18.00 hod. kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě
Betlémské světlo
Skauti Most | U vánočního stromu na 1. náměstí
v Mostě
23. 12. 2011 16.00 – 18.00 hod.
24. 12. 2011 13.00 – 15.00 hod.
Vánoční mše svatá 24. 12. 2011
16.00 hod. kostel svatého Václava Most
22.00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě – ekumenická bohoslužba
24.00 hod. kostel Vtelno
Silvestr 31. 12. 2011
1. náměstí v Mostě, program na samostatném
plakátu
Bližší informace najdete na: www.mesto-most.cz
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SOCIÁLNÍ TÉMA

Týden v sociálních službách

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vyhlásila ve dnech 10. – 16. 10. 2011 již 3. ročník
celorepublikové akce Týden sociálních služeb
v ČR, ke které se připojil i Městský ústav sociálních služeb Chomutov (dále MÚSS Chomutov).
Cílem bylo prezentovat poskytovatele a přispět
k větší informovanosti veřejnosti, neboť sociální
služby se v jakékoliv podobě dotýkají životů každého z nás, nejčastěji však seniorů a osob se zdravotním postižením.

a domov pro seniory, o který byl největší zájem. Návštěvníci se dotazovali na možnosti ubytování, nabízené služby, rehabilitaci a velký ohlas měla mezigenerační zahrada. Se svolením obyvatel bylo možné
navštívit některé z bytů, prohlédnout si knihovnu,
kapli, společenské místnosti, rehabilitaci a také ergoterapeutickou dílnu, kde byly připravené ukázky
různých výrobků obyvatel. Návštěvníkům byla nabídnuta možnost zahrát si pétanque, šipky nebo posedět při živé hudbě.

Stejně jako ostatní subjekty, také MÚSS Chomutov
chtěl široké veřejnosti ukázat, že jeho služby jsou
kvalitní a pomáhají širokému spektru obyvatel.

Možnost návštěvy MÚSS Chomutov v rámci týdne
sociálních služeb využilo 32 zájemců. Nejedná se
o příliš vysoké číslo, ale všechny provozy naší organizace jsou veřejnosti celoročně přístupny a zařízení
lze kdykoliv navštívit.
(PI)

Tento ročník se konal pod heslem „Podporujeme
kvalitu života“ a veřejnost měla možnost navštívit
všechna zařízení MÚSS Chomutov, tedy centrum pro
osoby se zdravotním postižením, sociální centrum,
centrum denních služeb s pečovatelskou službou
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Mgr. Alena Tölgová
ředitelka MÚSS Chomutov
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Ve 43 letech stále na výsluní
Štěpánka Hilgertová trénuje na šestou olympiádu!

8

Před třemi lety jste překročila věkovou hranici čtyřicítky. Jak dlouho už se vlastně věnujete vodnímu
slalomu?
„Začala jsem ve dvanácti letech. K vodě mě vlastně
přivedla maminka. Nejsem nadaná výtvarně ani pěvecky, nechtěla jsem hrát na žádný hudební nástroj,
vyzkoušela jsem několik sportovních kroužků…
Jednou jsme potkali maminky kamarádku z mládí,
která byla kajakářkou a trenérkou a pozvala mě, ať
se přijdu podívat. Tehdy nebyl slalom olympijským
sportem. Brala jsem to jako kroužek, že si zajdu na
loděnici a že si občas zapádluju…“

Prý jste se zrovna vrátila ze zahraničí? Kde jste
byla trénovat?
„Přijela jsem ze soustředění v Londýně, trénovala
jsem na olympijském kanálu. Letní olympijské hry
se zde budou konat v příštím roce. Ten kanál je
náročný, musím říci, ale oproti tomu z olympiády
v Pekingu v roce 2008 opravdu pěkně postavený.“

A už je to jednatřicet let! Přemýšlíte, kdy chcete
se závodní kariérou skončit?
„Jó, to kdybych věděla… To se nedá plánovat. Přemýšlím vždy dopředu jen na sezónu. Teď se mají
konat olympijské hry v Londýně, tak budu trénovat
na ně, ale těžko plánovat na několik let dopředu. Ale
příští olympiáda bude s největší pravděpodobností
pro mě už poslední.“

Kde všude obecně během roku můžete trénovat
vy, respektive vodní slalomáři obecně?
„Trénuje se opravdu leckde. Domovinou pro tréninky je základna v Praze. Kousek nad ZOO je kanál
v Tróji, tréninkovou trasu máme také u hotelu Hilton. Důležité je však trénovat v zahraničí. Když je tu
chladno, jezdíme třeba do Austrálie. U každého je
to asi trochu jiné – co je dobré pro mě, nemusí být
stejně vhodné pro druhého závodníka.“

A přemýšlela jste aspoň, čemu se budete věnovat,
až jednou s kariérou profesionální sportovkyně
skončíte?
„Úplně přesně ještě ne. Ale jistě se i moje další
uplatnění bude týkat sportu. Kde to bude, to ale
naplánováno nemám. Část naší rodiny vlastní firmu,
která se zabývá výrobou oděvů obecně pro vodní
sporty, tak možná se uplatním zde nebo někde v organizační oblasti.“

Čím to, že se vám stále daří?
„Je pravda, že divoká voda je proměnlivá, každý
závod je jiný. Zejména je důležitý trénink, mnohem
více než ta chvilinka na vodě. A pak mi také asi přeje
ten nahoře…“

Jste velmi útlá a křehká osoba. Je vaše váha pro
vás v tomto sportu výhodou?
„Je pravda, že hubenější člověk se lépe uveze. Ale
ideální by bylo mít k štíhlému tělu delší ruce, to je
výhodnější.“
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Foto: Lucie Bartoš a archiv Štěpánky Hilgertové

Dvojnásobná olympijská vítězka, která i patnáct
let po získání prvního olympijského zlata stále
vrcholově sportuje, letos oslavila 43. narozeniny.
Štěpánka Hilgertová kariéru stále neukončila, byť
mnozí už před lety usuzovali, že vrchol - a tedy právo odejít v nejlepším se zaslouženou gloriolou - má
už za sebou. Populární česká kajakářka ale rozmýšlí zcela jinak a termín ukončení profesionální sportovní dráhy před sebou nemá vytyčený ani
dnes. Dokonce se chystá na šestou letní olympiádu. Pokud na ni do Anglie příští rok pojede, půjde
zřejmě o prvního českého sportovce, který překročil hranici účasti na více než 5 olympiádách.

SPORT

ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ
Štěpánka Hilgertová (* 10. dubna 1968, Praha) je česká kajakářka, jedna z legend vodního slalomu. Je držitelkou například 2 zlatých olympijských medailí (1996, 2000),
), 1 zlaté,
2 stříbrných a 1 bronzové medaile Světového poháru, 2 zlatých a 2 stříbrných
h medailí
z mistrovství světa a 1 zlaté a dvou stříbrných medailí z mistrovství Evropy. Plnila
a také roli
vlajkonošky české výpravy na zahajovacím ceremoniálu Letních olympijských her 2008
v Pekingu.
Účast na letních olympijských hrách:
1992: LOH 1992 Barcelona (Španělsko) - 12. místo
1996: LOH 1996 Atlanta (USA) - 1. místo
2000: LOH 2000 Sydney (Austrálie) - 1. místo
2004: LOH 2004 Atény (Řecko) - 5. místo
2008: LOH 2008 Peking (Čína) - 9. místo

Sáhla jste si někdy takzvaně na dno sil?
„Paradoxně při závodu ani ne. To je dvouminutová
činnost. Spíše při tréninku, protože na závod samotný je člověk připravený a odpočatý. Samozřejmě tep
je na maximu, to ano, svaly pálí, ale není to ten totální doraz jako u vytrvalostních sportů. Je to srovnatelné s krasobruslením.“
Který závod byl pro vás v životě nejtěžší?
„Některý závod je těžký tím, že je náročná trať. Někdy pro změnu člověk cítí, že nemá formu, ale je prostě nutné i tak nastoupit na trať a poprat se s tím.
Osobně byl pro mě nejtěžší ten, kdy jsem získala
druhou olympijskou medaili – všichni už čekali, že
vyhraju… To je těžké splnit. Jste pod tlakem médií
a očekávání, že jedete své prvenství obhájit. Byla
jsem velmi nervózní.

lyžích. Jako malá jsem začínala s gymnastikou, ta
velmi rozvíjí šikovnost. Já osobně jsem individuální
sportovec, ale musím říct, že ráda sleduji i hromadné sporty.“
Co vám nejvíce pomáhá, když je vám smutno?
„Smutek je potřeba sdílet s někým, kdo je vám blízký. Je důležité mít rodinu a kamarády. Snažím se
emoce sdílet – jako tu radost z vítězství!“
Text: Lucie Bartoš

Vy z kánoe už během závodu víte, jestli jste udělala chybu?
„Ano, to člověk pozná, ale samozřejmě v té chvíli
nevím, jak jeli ostatní nebo jak se povede těm, co
pojedou teprve za mnou.“
Co se pak člověku honí v hlavě, když slyší své jméno jako vítěze na olympiádě?
„Na olympiádě je to výjimečný okamžik! Člověk závodí hlavně pro sebe a své blízké, ale na olympiádu
přeci jen přijedou fanoušci z České republiky, fandí
vám funkcionáři, sportovci z jiných odvětví… Když
mávali vlajkami, velmi mě dojalo, že jsem udělala
radost mnohem širšímu okruhu lidí, republice. Nejenom, že jsem sobě dokázala, co ve mně je. Sdílená
radost je znásobená radost.“
Máte v oblibě i jiné sporty?
„Ano, a to i jen jako divák – například už zmíněné
krasobruslení. Také s rodinou jezdíme na kole, na
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Vydrží Liberecko tlak nepokojů?
Podle radního Pavla Petráčka se ničeho obávat nemusíme...

centra, které informuje obce, poskytovatele sociálních služeb i veřejnost o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb v kraji. Proběhlo akreditované, bezplatné vzdělávání poskytovatelů, zadavatelů
i samotných pracovníků sociálních služeb.
I přes nedostatek finančních prostředků se podařilo z rozpočtu kraje zrealizovat investiční akce za
více jak 29 mil. Kč. Mezi ty nejvýznamnější patří
rekonstrukce kuchyně v Domově důchodců Jablonecké Paseky, chráněné bydlení v Hodkovicích nad
Mohelkou, rekonstrukce koupelen v Jindřichovicích
pod Smrkem či rekonstrukce předzámčí ve Sloupu
v Čechách.

Ekonomická krize v eurozóně ovlivňuje i sociální
klima v ČR. Kraje a krajské úřady mají jen málo
možností, jak vyřešit narůstající sociální napětí.
Samosprávám, které jsou připraveny na horší časy
a které nepodceňují vliv sociální soudržnosti na
bezpečnost a zdraví obyvatel, se však daří eskalaci napětí účinně omezit. Za tímto úsilím stojí
konkrétní lidé. Mají politickou spoluodpovědnost
za to, jak se lidem v regionu bude žít.
Jak se daří překonávat složité časy, jsme se zeptali
člena rady kraje pro resort sociálních věcí Libereckého kraje pana Pavla Petráčka.
Pane radní, jak byste ohodnotil stav resortu sociálních věcí Libereckého kraje za rok 2011?
Rok 2011 nebyl rokem snadným. S ohledem na
ekonomické problémy celé země na straně jedné
a s ohledem na ne zrovna uvážlivé kroky vlády ČR
na straně druhé, bylo naším hlavním úkolem udržení samotného fungování sociálních služeb v Libereckém kraji. Obrovský výpadek v dotacích od státu
bylo nutné nahradit z rozpočtu kraje. Udržení fungování služeb považuji za úspěch, byl ale vykoupen
tím, že téměř nemáme prostředky na tak potřebné
investice.
Ale i přes napjatou finanční situaci v rozpočtu kraje v roce 2011 se podařilo udržet stávající sociální
síť a poskytovatelům sociálních služeb v kraji byla
postupně uvolněna částka více jak 113 mil. Kč na
jejich provoz.
Za úspěch považuji i uskutečnění projektů hrazených z prostředků EU. Díky dvěma projektům jsme
například mohli čerpat 250 milionů korun, které byly
předány především neziskovým organizacím na zajištění služeb sociální prevence.
Dále jsme mohli podpořit tvorbu komunitních plánů
v jednotlivých regionech.
Také jsme spustili provoz jedinečného datového

10

AMB listopad 2011

A co mě osobně těší nejvíce, je to, že se ve spolupráci se statutárním městem Liberec podaří vybudovat
v našem kraji kamenný hospic. Neboť město bezplatně převedlo na kraj objekt bývalého kojeneckého ústavu, který po rekonstrukci bude využit právě
jako hospic.
Jaké dopady na sociální služby v Libereckém kraji
má současná vleklá ekonomická krize a omezování prostředků od státu?
Toto téma jsem krátce zmínil již v první otázce. Pokusím se tedy popsat situaci podrobněji, ale zároveň
snad srozumitelněji. Výpadek státních prostředků
v posledních letech je trvalý a enormní. Pro ilustraci, v roce 2008 dával kraj ze svého rozpočtu na
dofinancování sociálních služeb 42 milionů korun,
v roce letošním je to již 130 milionů korun. Zajistit
v napjatém krajském rozpočtu tak velký objem prostředků nebylo vůbec jednoduché. Pozitivem je, že
zatím nebylo nutné omezovat rozsah poskytovaných
služeb v regionu, ani se nemuselo přistoupit ke snižování počtu zaměstnanců. Negativem pak je, že
peníze, které jsme mohli a chtěli použít na investice
a rozvoj, spolkl vlastní provoz. V důsledku snižování
dotací není možné rozvíjet potřebné sociální služby
v kraji a dochází ke konzervaci stavu. Navíc musím
podotknout, že pracovníci v sociálních službách mají
mzdy hluboko pod hranicí průměrné mzdy v ČR, ale
naší snahou bude, aby v této oblasti docházelo ke
zlepšení.
Máte v plánu, či v nějakém krizovém scénáři, některé sociální služby nebo příspěvkové organizace
kraje sloučit, či dokonce zrušit?
Ukončení fungování jakýchkoli našich služeb v roce
2012 neplánujeme, neuvažujeme ani o slučování příspěvkových organizací. Jsem přesvědčen, že
stávající struktura a systém je výsledkem mnohaleté promyšlené strategie a práce. Nepromyšlené
a urychlené zásahy by ve svém výsledku byly možná
navenek efektivní, ale jsem přesvědčen, že v konečném výsledku by byly kontraproduktivní. Nicméně
jsem optimista a věřím, že zdravý rozum zvítězí a podaří se mi společně s mými kolegy radními ostatních krajů přesvědčit pana ministra MPSV, aby došlo
k navýšení dotací určených na provoz sociálních služeb v následujícím roce.

LIBERECKÝ KRAJ

Nejcitlivějším zásahem v rodinách žijících v sociálně vyloučených lokalitách je odebírání dětí kvůli
ekonomické situaci. Existují nástroje krajské sociální politiky, které by udržely děti i v ekonomicky
slabších rodinách?
Liberecký kraj prostřednictvím projektů, krátce
jsem je již zmínil, poskytuje prostředky na služby
sociální prevence. Řada poskytovatelů služeb se
přesně zaměřuje na cílovou skupinu, o které hovoříte. Pomáhají rodinám, které jsou v tíživé sociální
situaci, pracují ve vyloučených lokalitách, provozují
nízkoprahová centra pro děti, pomáháme mladým
maminkám – samoživitelkám. Pokud se bavíme
o vyloučených lokalitách, pak si myslím, že právě
Nechálov u Osečné je místem, kde se hodně udělalo a ukazuje se, že tato práce má výsledky. Podle
mého názoru by odebrání dítěte z rodiny mělo být až
tím nejkrajnějším řešením.
Které sociální služby považujete v regionu za klíčové z hlediska bezpečnostní či zdravotní situace
obyvatelstva?
To je velmi těžká otázka a není možné na ni jednoznačně odpovědět. Systém sociálních služeb v kraji
vznikal dlouhodobě a plánovaně. Každý poskytovatel v něm má svoji jedinečnou pozici, nechci nikoho
vyzdvihovat.
Jaký je váš názor na plán vlády, který počítá se zrušením kojeneckých ústavů a domovů pro nejmenší
děti?
Je pravda, že Česko má enormní počty dětí v ústavní
výchově. Dlouhodobě podporuji myšlenku výchovy
dětí v přirozeném prostředí, v rodinách. Kraj ostatně
podporuje pěstounské rodiny již mnoho let. Prakticky si ale myslím, že časový harmonogram nastavený
ministerstvem je úplně mimo realitu. Myslím si, že
naše společnost ještě není připravena k takovému
zásadnímu kroku v tak krátké době, ke kterému
se rozhodla současná vláda. Kde se v tak krátkém
čase získají vhodní pěstouni? Kdo je tak rychle vzdělá? Co bude s dětmi, když se zjistí, že to v nové rodině nefunguje? Půjdou do další a další a další rodiny?
Celý tento koncept je nepřipravený.

vám, moje současná práce mě baví a snad jsem
i za sebou něco pozitivního zanechal. Když budu mít
šanci pokračovat, budu velmi rád. Ono je opravdu
pravdou, že nejvíce práce se dá udělat ve druhém
volebním období, kdy má již člověk potřebné zkušenosti a je perfektně obeznámen se svým resortem
i praktickou politickou prací.

Osobní otázky:
Jakou knihu jste četl naposledy?
Knihu od Artura Haileyho V nejvyšších sférách. Kniha je
o politickém dění v době vrcholící studené války, ačkoli
autor upozorňuje, že všechno v knize je fikce, přesto to
rozhodující má oporu v realitě. Kniha mě zaujala tím, že
děj se odehrává před řadou let, ale velmi nápadně mi připomínala běh událostí v naší těsné blízkosti.
Jaké noviny čtete?
Průběžně se snažím číst všechna periodika, která se mi
dostanou do rukou. Rád bych měl přehled o všech sférách
dění.
Kde jste byl na dovolené?
Naposledy jsem byl na dovolené se svými blízkými a přáteli
na Slovensku. Velmi rád totiž objevuji krásy české a slovenské krajiny.
Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Mám rád typicky česká jídla, např. rajskou omáčku, ale nepohrdnu ani italskou kuchyní.
Který film můžete vidět víckrát – a proč?
V současné době jsem velmi zaneprázdněn, proto upřednostňuji spíše odpočinkové filmy. Ale z filmů, které mi nevadí vidět víckrát, by to byly např. Pelíšky či Forrest Gump.
Pokaždé v nich objevím něco nového.
Kterého politika si z těch současných pro něco ceníte
či vážíte?
Z politiků si vážím zejména Valtra Komárka, neboť má za
sebou pestrou kariéru, ale především je to čestný člověk
a těch se v dnešní době příliš nepotkává.

Foto: Archiv KÚ LBC / AMB

Pořád se mluví o tom, jak důležité je udržení sociálního smíru, ale události v sousedním Ústeckém
kraji (Šluknovský výběžek), stejně tak i události
v Novém Boru predikují, že se sociální soudržnost
či smír začínají otřásat v základech. Co podle vás
nejvíce k sociální eskalaci přispívá či přispělo nejvíce?
Sociální nepokoje nenechávají nikoho lhostejným.
Našeho kraje se dotýkají jen částečně. Nicméně je
nutné se ujistit, jaké reálné možnosti má v této věci
krajská samospráva. Pozice krajů je v těchto případech minimální. Máme obcím poskytovat metodiku,
to také učiníme konferencí, kterou k této problematice pořádáme a z níž by měly vyjít podněty pro vládu
ČR. Právě vláda ČR je tím, kdo má sociální konflikty
tohoto rozsahu řešit a především činit vše, aby k nim
nedocházelo. Asi bych mohl do Nového Boru jezdit
častěji a dávat tam plamenné rozhovory do médií.
Možná by to bylo politicky zajímavé pro moji osobu,
ale lidem bych tak určitě nepomohl.

Děkujeme za váš čas a za zajímavý rozhovor.
Za rok půjdou občané volit krajská zastupitelstva,
budete se ucházet o přízeň voličů i v následujícím
volebním období?
Do voleb je ještě poměrně dost času. Ale přizná-
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KULTURA

Grafománia aneb Páteční večer
bez televize a s blondýnou
mírně ostřejší slůvko neznělo nijak obscénně. Inu,
i sprostota se dá metaforicky podat jako neurážlivý
slang, který v sobě má i kus pravdy dnešní reality.

Blondýna z davu
s přeplněnou kabelkou
dostala moderátora
Tomáše Alferiho, jemuž
se útroby brašny ocitly
neočekávaně v náruči,
očividně do rozpaků.

Příští grafomanský večer, kde slovo buřičské a humor japný i nejapný je s nadsázkou povolen i s účastí diváctva, ať při konzumaci piva, vína či limonády, je
v plánu na leden. Jak se vyjádřil jeden z interpretů,
v televizi stejně dávají… Komu vyhovuje jen tak posedět a poslouchat v obležení bohémských komediantů nebo se rovnou pasuje na kavárenského povaleče, kterému nevadí při požití moku poslouchat
více či méně hodnotné texty, nechť se začátkem
roku sleduje program. Já tedy přijdu!
Neotřelý, alternativní večer při vínku či kávě, pro
někoho možná místy s mírně chlípným slovníkem
a bohémským osazenstvem. Ne, neodehrál se někde v pokleslé putyce, kterých máme na severu
Čech požehnaně. První duchovní žně s plným barem a srandou i mírně za hranicí upjatosti pořádalo v říjnu Divadlo rozmanitostí v Mostě pod názvem
Grafománia.
A hodlá v tom pokračovat.
Cílem nového netradičního pořadu, který se ve foyeru místního divadélka sice konal poprvé, nikoli však
naposled, bylo využít k veřejné prezentaci tvorbu
regionálních literátů a pozvat je jak před mikrofon,
tak i jako posluchače do publika. První grafomanský nonkonformní pokus moderoval umělecký šéf
„Rozmáňa“ Tomáš Alferi. Jeho satiricky akademické
vložky mezi výstupy jednotlivých literátů a produkcí
nevšední hudební formace Napalmed dvakrát „shodil“ výstup blondýny z publika: Gagu v roli přiblblé
naivní dívky, která se označuje za „básnici“, se zhostila mostecká herečka Tereza Karásková.

Bar u grafomana
navštívil i bulharský
režisér Nikolaj Penev,
v rozhovoru s herečkou
Michaelou Krausovou.

Gró večera však bylo skutečně v poslechu rýmů, veršů a povídek v podání místních herců a hereček, či
přímo jejich tvůrců. Sérii poezie zahájil herec Adam
Šmejkal, který po recitaci z tvorby teplického Pavla
Pecky z Teplic neochudil posluchačstvo o své mostecko-ekologické postřehy, které sepisuje pod názvem Deník umrlých Mostečanů a v nichž nechybí
například zcela syrově zaznamenaný pocit smradu
z litvínovských chemických závodů. Lahodu pro uši
přítomných interpretovala dále například Tereza
Lišková dvěma „povídkami pro malé i dospělé“ od
Pavla Švece. Bulharsky o mravenci v podprsence zarecitoval režisér Nikolaj Penev, který s mosteckými
herci už delší dobu spolupracuje.
Až po dvaadvacáté hodině by se správně měly číst
rýmy Karla Fialy, který si svou tvorbu, v níž nechybí
satirická významová přeměna postav Petra Pana či
Alenky v říši divů a Karkulky do oblasti toxikomanie
a jim podobných, odprezentoval sám. Hudebně-pěveckou předehru mu udělal Zdeněk Říha, který
je divadelním dramaturgem, z jehož úst kupodivu

12

AMB listopad 2011

Tex a fotot: Lucie Bartoš

Způsob, kterým interpret formace
Napalmed vyluzuje zvuky, je minimálně
nestandardní.

PŘEDSTAVUJEME

Úroveň amatérských fotografů
stále stoupá
Město Most vydalo stolní kalendář na rok
2012 s fotografiemi Mostu v jednotlivých
ročních obdobích. Autory zajímavých snímků jsou vítězové soutěže, kterou vyhlásil
magistrát. Zúčastnilo se jí 26 fotografů
z řad profesionálů i nadšených amatérů. Ti
do soutěže zaslali více než tisícovku obrázků svého města.
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Kalendář, který je k dostání v Centru rozvoje turismu
Mostecka, je doplněn termíny významných městských a dalších kulturních a společenských akcí,
které se v roce 2012 v Mostě odehrají.
V kalendáři najdete snímky Františka Beneše, Miroslava Demla, Romana Erlitze, Františka Haase,
Jaroslava Haušilda, Daniela Macka, Stanislava Mačka, Petra Novotného, Jindry Rücknagelové, Robina
Dlouhého Štekbauera a Jiřího Žirovnického.
(PI)

ŽIVOTNÍ STYL

ČADÓ – umění „čajového obřadu“
Od jaké doby se čaj začal pít v Japonsku, nelze přesně říci. Je možné, že již
za panování prince Šótoku /572 – 622/,
kdy se Japonsko poprvé setkalo s buddhismem, některé vrstvy společnosti
čaj pily a je velice pravděpodobné, že
v době Nara /710 – 784/ alespoň část
populace opravdu čaj pila. První psaná
zpráva, která je historicky ověřená, se
datuje k roku 814 a jsou jí zápisky Kúkai
Hóken Hjó mnicha Kúkaie /774 – 835/,
který roku 804 cestoval do Číny doby
Tang a který, když se po dvou letech
vrátil, přivezl si
s sebou nejen
velké množství
knih, ale také
zvyk pít čaj.
V textu je používáno slovo
„čanoju“, tedy
horká
voda
s čajem. Byl
to čaj lisovaný
v
kostkách,
v tehdejší době
velmi vzácný.
Působil
exoticky svým cizokrajným původem a byly
zdůrazňovány
především jeho
léčivé účinky
na tělo i duši.
Podle čínského
vzoru hledali japonští
ští vzdělanci
děl
i tehdejší
t hd jší
doby v čaji naplnění jejich touhy uniknout
z deprese, kterou zažívali v reálném světě
korupce a bezpráví ve společnosti. V čaji
nacházeli ideál svobody, v které by chtěli
žít a tvořit. Mnozí čajoví milci byli básníci a spisovatelé. Čínská kultura byla v té
době velmi obdivovaná a uctívaná, proto
se čaji dostalo, zvláště mezi vyšší společností, velkých poct. V básních je opěvována představa svatého muže, který v zalíbení prožívá osamělost v zapadlém klášteře
hluboko v horách a „opájeje se čajem vychutnává si plně tuto vonnou bylinu“ (Fudžiwara no Fujucugu). Již ve staré Číně byl
důležitým atributem vládce jeho příklon
k umění. „Umění reprezentovalo jakýsi
druh krajní reality, která zasahovala do reality a ovlivňovala ji s větší silou, než by se
tomu dělo ve skutečném životě“ (Sóšicu).
A pití čaje hrálo podobnou roli jako umění.
V čajomilství této doby by se daly rozlišit
dva trochu odlišné styly. „Pro mnichy bylo
pití čaje ritem, obřadem, v nichž se zračila
závažnost jejich kněžského stavu, zatímco
pro literáty a bohémy byl obřad čaje spíše
elegantním a snovým časem, provoněným
poustevnickým kouzlem taoismu.“ Je zřejmé, že důležitým aspektem šíření čaje
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bylo jeho spojování s hledáním transcendentna, které se nachází daleko za poznatelným světem, a přesto člověk touží do něj
nahlédnout.
Od poloviny doby Heian /794 – 1192/ opadávala euforie k věcem čínské provenience, dokonce byly na čas přerušeny i diplomatické styky s čínskou dynastií Tchang.
S tím souvisí i ochabnutí čajových aktivit.
Přestože obchod mezi Čínou a Japonskem
se znovu obnovil za dynastie Sung, téměř
až do začátku období Kamakura /1192 –

1333/ je
j velice
li málo
ál zpráv
á o pití
ití čaje,
č j jjakok
by téměř zapadl v zapomnění.
Oživení nastalo až ke konci 12. století. Přispěla k tomu kniha Kissa Jódžóki, kterou
sepsal mnich Eisai /1141 – 1215/. Titul
knihy lze přeložit jako „Pití čaje jako vhodného léku pro zdraví“, z čehož je zřejmé,
že se jeho zájem soustřeďoval především
ke složení čaje a jeho účinkům. Nelze však
v této souvislosti opomenout, že právě
mnich Eisai se význačně podílel na znovuoživení kulturní výměny mezi Čínou a Japonskem.
Eisai přivezl ze svého studia v Číně zen-buddhismus a stal se zakladatelem zenové
sekty Rinzai. Vedle učení zenu propagoval
a popularizoval také obřadní pití čaje, tak
jak se mu naučil v Číně. Přivezl s sebou
i semínka čaje a zasloužil se o jeho pěstování v Japonsku.
Přestože se Eisai zaměřil na léčebné účinky čaje, jeho zápisky jsou nesmírně ceněny
jako podklad pro pochopení dalšího vývoje,
kdy se z pití čaje začalo formovat výsostní
umění. Dvě nejdůležitější kapitoly knihy se
jmenují ve volném překladu „Uvádění pěti

orgánů těla v soulad“ a „Vyvarování se přízraků zla“.
Během celého období éry Kamakura se obřadem čaje zabývali především mniši, ale
také mnoho samurajů a aristokratů. Čaj
se pěstoval v oblasti Taganó poblíž Kjóta
a začal ho zde pěstovat Svatý Mjóe /1173
– 1232/, mnich sekty Kegon, jemuž první semínka daroval Eisai. Je považován za
patrona „Cesty čaje“ čadó. Na svou konvici
si nechal odlít deset účinků neboli ctností
čaje: „1. svrchovaná ochrana Buddhů, 2.
soulad pěti orgánů,
3. synovská úcta, 4.
vymazávání chtění, 5.
prodlužování života, 6.
odhánění ospalosti, 7.
osvobozování od chorobnosti, 8. absence
škodlivých vlivů při
správném používání,
9. svrchovaná ochrana šintoistickým bohům, 10. vyrovnanost
tváří v tvář smrti“ (Júgaku Órai, Sóšicu).
Ze zpráv o mnišském
životě se však dozvídáme, že postupně
vyvanula
oddanost
čínským
ideálům
o abstraktním světě a uctívání božské
esence čaje, a čaj se
často stal pouhým
prostředkem,
tř dk
jjak
k zahnat spánek při dlouhých meditacích v zenových klášterech.
Mniši v zenových klášterech různých sekt
byli většinou obeznámeni s přípravou i podáváním čaje a používali výhradně čínské
čajové náčiní. Hlavní pozici v holdování čaji
však zaujímala Eisaiova sekta Rinzai.
Dalším význačným mnichem, který spojoval čaj se zenovou meditací, byl Dógen
/1200 – 1253/, který založil Sótó, druhou
nejvýznačnější sektu zen-buddhismu v Japonsku. Dógen byl člověk velice vznešeného cítění, který žil skromně, bez politických
ambicí a touhy po slávě, pro něhož rituální
pití čaje bylo součástí jeho každodenního
životního rytmu. V zápiscích Eihei Šingi
popisuje podávání čaje při oslavě Nového
roku. Nejprve byl čaj podán nejvyššímu
představenému, pak zvláště významným
hostům a nakonec celému shromáždění.
Když nějaký potulný mnich vstupoval do
společenství bratrstva, čajový obřad byl
součástí uvítacího iniciačního rituálu. Postupně se v zenových řádech vytvářel celoroční kalendář oslav a seznam ceremonií,
při kterých se obřadně podával čaj, což je
charakteristika, která nikdy nebyla zřejmá
v Číně. Čajové obřady však nebyly jen do-

ŽIVOTNÍ STYL

Mnich Murata Džukó /1422 –
1502/ pokračoval v navrácení
čaje ze scestí k jeho původním
kořenům a vložil do čajové tradice mnoho z rukopisu čistě japonského. Od svých deseti let
byl novicem v chrámu Šómjódži
v Naře. Ve dvaceti ho ale omrzel
chrámový život a nakonec odešel a jen tak se poflakoval životem. Ve svých třiceti letech však
vstoupil do zenového kláštera
při Daitokudži v Kjótu k mistru
Ikkjú Sódžun /1394 – 1481/,
který byl znám svou kritikou
dekadentních praktik některých zenových klášterů. Dlouhé
meditace však měly na Džukóa
uspávací účinky, a tak se šel dokonce poradit se specialistou,
jak zahnat spavost. Doktor mu
poradil čaj v duchu Eisaiových
poučení v Kissa Jódžóki. V Daitokudži nalezl Džukó lakovanou
poličku daisu, kdysi do Japonska přivezeřřii
nou z Číny.
Džukóovým čajovým mistrem byl sám
velký Nóami, který ho pravděpodobně
uvedl ke dvoru šóguna Jošimasy Ašikagy
/1436 – 1490/. Je zřejmé, že byl Džukó
dobře obeznámen s konfucianismem.
Představoval si, že lidé se zabývají čajem,
aby v sobě vybudovali ctnosti (čínsky li ),
potřebné k dobrým způsobům slušného
chování. Charakteristika Džukóva čaje tkví
v elementech, které nejvíce vyznával. Jsou
jimi kin, kei, sei, džaku, což lze přeložit
jako pokora, úcta, čistota a klid. Na první
místo kladl pokoru, protože za největší zlo
považoval panovačnost, zpupnost, aroganci a zatvrzelost. Vyžadoval naopak upřímnost srdce a hlubokou oddanost věci čaje
ve vlastním vyspívání i v učení druhých.
Upřednostňoval vyvážený přístup k věcem
čínským a japonským a jeho oblibě se těšily předměty s nádechem chladu a jakoby
chřadnutí, které mu ztělesňovaly krásu potlačeného ega. Byly to například keramické nádoby na čaj z pecí Bizen a Šigaraki,
jejichž glazura je v barvách země, kovu
a popele, často je hrubá i s částmi rozteklé
lávy z popela. Tvrdil, že správně ohodnotit
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takové ponuré věci může člověk jen po
načerpání mnohých životních moudrostí
a není vhodné pokrytecky předstírat zaujetí, když daný člověk ještě nevyspěl nebo
je příliš mladý. Dokonalé ztělesnění role
při potlačení ega zvané monomane viděl
Džukó v hrách divadla nó a cítil spojitost
s duchem čaje.
Vyznavačem Džukóovy filozofie byl známý
poustevník Sódžu /1448 – 1532/, který žil
v mumraji jedné rušné čtvrti Kjóta a jehož čajový domek měl místnosti o velikosti
4, 5 a 6 tatami. Sódžu svým pojetím založil životní styl člověka s vytříbeným uměleckým citem, založeným na střídmosti
a prostotě. V té době se stali uznávanými
čajomilci i obchodníci, kteří měli peníze

a shromažďovali
h
žď
ď li vzácné
á é cizí
i í i tuzemské
t
ké
ké
náčiní, nicméně často pochopili aspekt
suki, pravdivého a čistého výrazu, a toužili
se stát tak zvanými sukiša, lidmi vysoké
kvality vkusu.
Význačným mistrem se stal obchodník
z města Sakai, dnešní Ósaky, Takeno Džóó
/1504 – 1555/. Džóó studoval u mistra
Sóčin, který byl učedníkem Džukóa. Poezii
studoval u mistra Sandžonišiho Sanetaky
/1455 – 1537/, předního umělce doby.
Džóó vlastnil mnoho vzácných předmětů,
které by mohly být použity na formálních
recepcích nejvyšší úrovně, přesto tyto
předměty použil v prosté místnosti s hliněnými stěnami a bambusovým stropem. Zavedl třetí stupeň úrovně formality. K vysoce
formálnímu stylu šin a středně formálnímu
stylu gjó přidal só, neformální styl.
Nástupcem Džóóa se stal Sen no Rikjú
/1522 – 1591/. Je často označován za
duchovního otce dnešního čajového obřadu. Pod jeho uměleckým vedením se styl
sóanča stal známým a do dnešních dnů se
praktikuje jako tak zvaná wabiča, čaj jemného a vytříbeného vkusu. Také Rikjú byl
synem obchodníka. Své umělecké sklony
zdědil po svém dědu Senamim, který pů-

sobil na dvoře šóguna Ašikagy Jošimasy
stejně jako mistři Nóami a Sóami. Rukjú
se začal zajímat o čanoju velice brzy, jako
šestnáctiletý se učil u mistra Kitamuki Dóčin školy Higašijama, úzce spjaté s kulturními aktivitami šógunů Ašikaga. Potom se
stal učedníkem a následovatelem mistra
Džóóa. Velice rychle se z něj stal oslavovaný čajový mistr.
V japonských končinách postupně nastal
mír a pod příkladem hrdinů tohoto sjednocení, vojevůdců jako Oda Nobunaga či
Tojotomi Hidejoši, se čajových obřadů začali ve větší míře zúčastňovat i feudální
pánové. Rikjú jako velmistr byl povolán
ke dvoru Ody Nobunagy, kde sloužil čajovým uměním dvacet tři let. Teprve potom,
jako dvorní mistr Hidejošiho,
sytý slávou světa, začal důrazně kritizovat okázalý styl, kde
se to třpytilo zlatem a zbytečnou zdobností. Rikjú usiloval
o vytváření prosté, přírodu upomínající atmosféry, a to přímo
uprostřed města. Přestože despotický vládce Hidejoši studoval
u mistra Rikjúa, dával přednost
okázalým čajovým večírkům,
typickým pro dobu Momojama
/1568 – 1603/. Je známa Hidejošiho čajová místnost, vyvedená i s velkou poličkou daisu
ve zlatě. Wabiča naopak zdůrazňovala prostotu a ekonomičnost, kde žádné předvádění se
a plýtvání nemělo místo. Přesto, že si Hidejoši mistra vážil,
jeho přechodná zlost, vyvolaná
možná i falešným nařčením,
vedla ke smrti Rikjúa. Hidejoši
mu přikázal, či dovolil vykonat
seppuku.
Rikjú, v řádu věcí tehdejší doby,
k R
poslechl. Odkázal světu dědictví svého
velkého umění. Rikjú sladil odkaz čínské
tradice s domácí zálibou v kráse pomíjivého a nedokonalého estetickým aspektem
wabi. Učil, že luxus protiřečí filozofii čaje,
skryté ve čtyřech elementech, jimiž jsou
harmonie, úcta, čistota a klid. Symetrie
a asymetrie prostoru, věcí, ale i lidí a jejich
duchovních představ mohou při určité konstelaci vytvořit neobyčejnou harmonii. Věci
živé a neživé ve své rozmanitosti a různosti
doplňují jedna druhou, či taktně dávají vyniknout právě tomu elementu, který je přirozeně v daném okamžiku ve středu dění.
I každý zvuk či pomlka má své harmonické
místo. Lesk a sláva světa odvádí od soustředění k hodnotám vyšším a neměnným.
Rikjú nabádá prostými slovy: „Nejprve
ohřej vodu. Pak udělej čaj. Nakonec jej
způsobně vypij. Více znát nepotřebuješ.“
Jakoby utíkal k obrazu prapůvodních rytmů
lidského chápání nebo k hravé duši dítěte,
aby pak mohl naplnit srdce učedníků vírou
čaje.
Rikjú, aby docílil ještě intenzivnějších
prožitků wabi, připravoval čaj i v menších
místnostech, než bylo 4,5 tatami, které
AMB listopad 2011
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ménou chrámových aktivit, ale postupně
se jejich obliba přesunula do světštějšího
a obyčejnějšího prostředí. Jelikož však
chrámové rituály byly součástí liturgií, které byly často i utajované, mnoho aspektů
čajových obřadů se nepřeneslo ve stejné
podobě až za chrámové zdi do obyčejného světa. Tradice, která začala v chrámech
jako náboženské obětování Buddhovi,
se nakonec ve světském světě vyvinula do poloviny období Muromači /1338
– 1573/ až k prodávání tohoto nápoje
v prostranstvích před chrámy, zvláště při
pouťových slavnostech. Byly druhem zábavy, které se říká furumai. Také šintoistické
svatyně byly konzumenty čaje a osvojily si
některé rituály.

ŽIVOTNÍ STYL

měl v oblibě Džukó. Nízký průlez do místnosti sloužící jako dveře, zvaný nidžiriguči,
je také jeho invencí. Byl to velice názorný
pokyn pro hosta, aby odložil vše nepotřebné vně a aby se sklonil v pokoře a vešel
do jiného světa, světa posvěceného. Pro
Rikjúa vstup do království čajové místnosti
nebyl útěk ani izolace, ale možnost propojení. Proto stavěl své
čajové místnosti oproti dřívějším
praktikám (dříve na sever) směrem na jih. Nebál se světla neboli světského světa, ale nechal
jej vstupovat jen zastřeně; přirozeně prosvítalo venkovní silné
světlo do místnosti přes stromoví v zahrádce a přes rýžový
papír či rolety v oknech. Vyznával čanoju jako možné spojení
svatého s neposvěceným, které
zanechávalo prostor pro náboženskou svobodu. Důležité bylo
„odložit věčné poměřování“, neboť jen tak se může zrodit tvůrčí
a svobodná oddanost, která se
projevuje v pravdivém umění
wabi. Wabi je duše čaje. Do „poměřování“ patřilo samozřejmě
postavení ve společnosti, které
se v Japonsku vždy výrazně rozlišovalo. Rikjúovo myšlení wabi
bylo revolučním pojetím vztahů
mezi lidmi, neboť v čajové místnosti mohli
vedle sebe sedět lidé různých stavů a byli
si rovni. Čistota, která vyjadřovala rovnocennou vztahovost mezi lidmi, byla osvěžující a spásnou zprávou. Lidem se zdála
být tato čistota dokonce svatější než čistota vztahů zachovávaná v chrámech. Rikjú přenesl do obyčejné chýše vyznávání Buddhova
učení. „Můžeme si to představit
jako náboženské hnutí šířené
pomocí čaje, stylu chýše z trávy,
a nebo jako způsob, jak docílit
spirituální obrody přenosem filozofického obsahu do estetismu
života, který se skládal z nejvyspělejších forem čanoju doby
a prožívání radosti z čaje. Čanoju byla aktivitou, pořádanou
k nabídnutí a vypití si šálku čaje,
ale to nebylo zdaleka celé poslání, neboť Rikjúovým poselstvím
bylo vstupovat do vyšších forem
náboženského prožívání právě
pomocí aktivity čaje. Tím přidal
oslavnou novou kapitolu k historii Cesty čaje, kapitolu, která
přinesla revoluční systematizaci
čanoju“ (Sóšicu).
Pokračovatelem Rikjúa se stal
jeho vnuk Sen Sótan /1578 – 1658/. Byl
dvakrát vyzván šógunem, aby se stal dvorním mistrem, dvakrát odmítl. Vyučoval čajovému umění měšťany, jeho synové však
i feudály. Rodina Sen aktivně propagovala školu wabi. Synové Sen Sótana založili
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každý svou školu, Urasenke, Omotesenke
a Mušanokódžisenke, které se udržely dodnes. Pozitivní skutečností v době dlouhotrvajícího míru doby Tokugawa bylo, že došlo k velkému rozkvětu domácích řemesel
a umění. Vkus a potřeby čajových mistrů
se projevily v architektuře domů i zahrad,

v aranžování květin, v malbě i kaligrafii, ale
ovlivnily i výrobu předmětů z kovu, dřeva,
bambusu, výrobu lakovaných předmětů,
věcí z papíru a slámy a v neposlední řadě
výrobu keramiky, porcelánu a skla. Je třeba
zmínit i výrobu vonných dřevíček a tyčinek.

Také oblečení pro čajový obřad výrazně
ovlivňovalo módu a podpořilo velkou zručnost designérů a barvířů. Lze připomenout
techniku vázání provázků a dělání uzlů. Etiketa a jazyk, používané při čajových setkáních, tříbily společenské zvyklosti Japonců.

Beletrie, zvláště pak poezie, měla své vyznavače i autory mezi čajovými mistry, jejichž zenové vidění a k pravdě se vztahující
přijímání světa ovlivnilo literaturu.
Na konci Tokugavské éry, kdy se země
nacházela v hospodářské krizi a kdy byly
uskutečňovány reformy Tempó, se jako moudří reformátoři
a současně vyznavači čanoju
význačně profilovali Tokugawa
Nariaki /1800 – 1860/, feudální pán klanu Mito, a Macudaira
Jošinaga /1828 – 1890/ z Ečizenu. Na počátku padesátých
let 19. století bylo Japonsko nuceno postupně otevřít své území
světu a uzavřít tak 250 let trvající období nerušeného soustředění na vlastní životní styl.
Při změně režimu během revoluce Meidži prožívalo čajové umění složité existenční problémy.
Nová vláda se snažila čajový obřad zdiskreditovat jako feudální
přežitek. Byl odsouván do sféry
scénického divadelního umění.
V době, kdy se japonská společnost opájela západní filozofií
a výdobytky vědeckého pokroku,
bylo těžké prosazovat tuzemské
tradice. Mnoho škol příliš spojených s dědičně privilegovanými skupinami lidí, zvláště s feudálními pány, zaniklo. Příkladem je
svého času význačná škola Sekišú. Čajový
mistr Urasenke Gengensai /1810 – 1877/
dokázal vystihnout paralely s evropskou
filozofií osvícenství a s hesly rovnost, volnost, bratrství, a obhájil
čajový obřad před vládou i veřejností. Zdůrazňoval, že čanoju ve
své pravdivé myšlence nerozlišuje mezi chudými a bohatými,
vlivnými a obyčejnými, ale že
lidé jsou si při čajovém setkání
rovni, přestože každý v obřadu
zastává jinou pozici. Gengensai
zdůrazňoval také aspekt šetrnosti a hospodárnosti, aspekt
skromnosti a střídmosti. Jako
důležité výchovné prvky, zvlášť
užitečné v chaosu společenské
přeměny, považoval Gengensai
respektování pravidel a vazeb,
sebekontrolu a vytrvalost, čajovému umění vlastní. Gengensai
se nestranil cizím vlivům, naopak pojetí čajového setkání
obohatil o obřad, kdy se čaj připravuje u stolečku v sedu na židli. Vycházel tak vstříc cizincům,
pro které bylo nesmírně útrpné
prosedět několik hodin vkleče na rohožích.
Pod vedením mistrů jako byl Gengensai se
čajový obřad stal mnohem lidovější záležitostí nežli kdykoliv dříve, nadále si však
zachoval svou charakteristickou noblesu.
Text: Radek Steiger

OBYČEJNÍ LIDÉ

Jiří Kutarnia – obyčejný člověk
Bývalý profesionální hasič, policista, ale také
strážný, řidič a nyní garážmistr. Tím vším je jeden
životní příběh chlapa ze severu. Více jak šedesátiletého pana Jiřího jsme se zeptali na obyčejné
věci, protože doba tomu tak chce a společnost
rezonuje a elity nevidí, že v lidech dřímá nespokojenost a frustrace. V komplikované vnitro i euro
společenské diskusi zaniká zdravý selský rozum
i hlasy těch, kteří tvoří podstatu našeho národa,
samotný grunt českého živlu. A grunt je základ,
jak víme. Politici v nižších i vyšších funkcích je
nazývají „obyčejnými lidmi“.
Pan Kutarnia je svérázná, nekonformní osobnost.
Není mu jedno, že pejskaři neuklízí po svých miláčcích, všímá si vandalského chování mladých panelákových chuligánů. Není lhostejný k různým formám
pouličního zločinu a zapojuje se s vrozenou lehkostí
do rozhovoru s kýmkoli cizím. Přemýšlí, mluví, rozčiluje se a občas se i usměje. Stará se v jedné neziskové organizaci o autopark, složený z vozidel na
hraně jejich životnosti – bez něj, jeho péče i odpovědnosti by už auta skončila dávno ve šrotu.
Jiří, z čeho máte radost?
„Snad každej chlap po něčem touží, já jsem toužil po dobrém autě. Svoji starou felicii jsem prodal
a koupil si auto, které odpovídá mojí povaze. Mám
rád spolehlivost, vzhled i dynamiku a to tohle moje
nové auto splňuje. No nové úplně není, je to ojetina,
ale v dobrém stavu. To víte, něco jsem do něj musel
ještě zainvestovat, ale teď je to takový můj kamarád.
Rád jezdím na dlouhé projížďky, jenom tak, po krajině. Je to moje záliba i relaxace. Na skutečně nové
auto nemám a to si představte po čtyřiceti letech
práce…“
Štve vás něco?
„Jééé pane, to kdybych teď začal, tak skončíme nad
ránem. To víte, že se mi nelíbí to, co se v našem státě děje. Namyšlenost těch nahoře, arogance, různý
přístup k právu. Vemte si jenom ty případy korupce.
Někdo je potrestán vězením za pár tisíc, jiný rozkrade miliony a nic! Kde to vůbec jsme? Tohle nepamatuju. To je bordel! Připomíná mi to tak trochu Výmarskou republiku, pamětníci vědí, co následovalo,
nástup fašismu a proč – protože ti nahoře nedbali
bídy poddaných? “
Co říkáte na reformy?
„Ale jo, reformy jsou asi důležitý, jenže je dělají lidi,
kteří jimi nebudou nijak trpět. Zase to odneseme
my. Pořád dokola. Platíme za chyby druhých. Já si
myslím, že chudý se budou stávat ještě chudšími.
Formálně mají šanci všichni, fakticky ale jenom
někteří. Malá část lidí na tom zbohatne a bude své
bohatství dál rozmnožovat, ale obrovská většina se
bude potýkat s většími či menšími problémy.“
Ať neskončíme tento rozhovor příliš skepticky, napadá vás také něco pozitivního?
„A víte, že ne?!“
PaLuba
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Teplo pro vaše domovy
Další etapa historie naší společnosti se začala psát
v roce 2008, kdy vyvrcholila jednání mezi United
Energy, a.s. a soukromými akcionáři naší společnosti o prodeji téměř poloviny akcií PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. Zájem firmy, která provozuje komořanskou
teplárnu a je dlouholetým dodavatelem primární
tepelné energie pro města Most a Litvínov, byl logický. „Věřím, že pro konečného spotřebitele je užší
propojení výroby a distribuce tepla výhodné, ať už
jde o možnost dosažení lepší ceny, propojení údržby
a investic nebo informovanost,“ uvedl v souvislosti
se změnou akcionářské struktury Ing. Miroslav Pelcman, ředitel PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. a zároveň obchodní ředitel United Energy, a.s.

Ředitel společnosti
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
Ing. Miroslav Pelcman.

Bez kvalitní dodávky energií si dnes občan České
republiky svůj život asi nedovede představit. K té
správné domácí pohodě pak přispívá především
energie tepelná. Rozhodujícím dodavatelem tepelné
energie pro vytápění a ohřev teplé vody pro město
Most je již sedmnáct let společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Dnes má tato firma za sebou bohaté zkušenosti, které se zúročují v poskytování spolehlivých,
kvalitních a cenově dostupných služeb.
Trocha historie
Do obchodního rejstříku byla PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
zapsána 16. května 1994. Společnost ve svém managementu soustředila odborníky na tepelné hospodářství s dlouholetými praktickými zkušenostmi
a následně se přihlásila do výběrového řízení na
zajišťování správy a provozu tepelných zařízení na
území Mostu, které vyhlásil tehdejší městský úřad.
V soutěži obstála a tyto služby ve městě zajišťuje od
1. září 1994 až do současnosti.

Předsedkyně dozorčí rady
Nadace Student JUDr.
Hana Jeníčková předává
jedné ze studentek
stipendijní smlouvu.
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Tepelné hospodářství bylo až do roku 1998 ve vlastnictví bývalého Podniku bytového hospodářství, po
jehož privatizaci přešel celý technologický soubor
pro zajištění dodávek tepla a teplé vody na město. To následně v roce 2001 vložilo tento majetek
do své nově založené dceřiné společnosti TEPLO
MOST a.s. O čtyři roky později pak došlo k prodeji
stoprocentního podílu města v této společnosti do
vlastnictví PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. Transakci v hodnotě přesahující dvě stě milionů korun předcházela
pečlivá analýza, celou záležitostí se více než rok zabývala pracovní skupina složená z odborníků napříč
politickým spektrem zastupitelstva, která nakonec
doporučila formu prodeje oslovením jediného nerizikového investora. Převodem akcií právě na PRVNÍ MOSTECKOU a.s., v níž město Most vlastní podíl
37,25 procenta, si radnice zároveň zajistila kontrolu
nad tepelným hospodářstvím a výrazné rozhodovací
pravomoci v oblasti investic i ceny tepelné energie.
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Spolehlivost především
Hlavní podnikatelskou činností PRVNÍ MOSTECKÉ
a.s. je provoz, správa a údržba tepelných zařízení na
území města Mostu, spojená s dodávkami tepelné
energie pro vytápění a ohřev teplé vody do drtivé
většiny mosteckých domácností, institucí a firem.
V současné době společnost provozuje 81 výměníkových stanic a přes 45 kilometrů rozvodů tepelné
energie (horkovodních, teplovodních), umístěných
jak v průchozích, průlezných a neprůlezných topných
kanálech či kolektorech inženýrských sítí, tak v bezkanálovém provedení, to vše zapojené do systému
centrálního zásobování teplem. Zároveň provozuje
kotelnu Chanov, která slouží k vytápění stejnojmenného sídliště. Všechna tato zařízení v uplynulých
letech prošla či postupně prochází rekonstrukcemi,
jejichž cílem je nejen celková modernizace provozu,
ale také úspora energie. Mezi nejvýznamnější investice poslední doby tak patří například nový řídicí systém tepelných zdrojů, který optimalizuje vytápění na
území města Mostu, ekologizace chanovské kotelny
a především postupné rekonstrukce výměníkových
stanic a rozvodů tepla. To vše zvyšuje spolehlivost
a kvalitu dodávek tepelné energie.
Další podnikatelskou činností PRVNÍ MOSTECKÉ a.s.
je správa nebytových prostor. Mezi ně patří především
chráněná parkoviště a garáže, které vznikly v uvolněných prostorách modernizovaných výměníkových
stanic. O tyto služby je v Mostě mezi řidiči mimořádný
zájem. Zároveň společnost vlastní Kancelářské centrum v Mostě – Velebudicích (bývalá Ústřední administrativní budova), kde má také své sídlo a v němž
nabízí pronájem kancelářských prostor.
Nadace pro nadané
Jako firma podnikající v Mostě se cítíme být patrioty a snažíme se pomáhat občanům našeho města.
Každoročně věnujeme stovky tisíc korun na podporu sociální oblasti, volného času dětí a mládeže, ale
i kultury a sportu. Z komerčních aktivit se stala tradicí Cena PRVNÍ MOSTECKÉ a.s., která se běží v rámci
dostihových dní na Hipodromu v Mostě, jsme stálým partnerem koncertního cyklu Mostecká hudební setkání, pořádaného agenturou Macek Music
Management Most, a v roce 2010 jsme navázali úzkou spolupráci se Základní uměleckou školou F. L.
Gassmanna v Mostě, jejíž zajímavé projekty finančně podporujeme a také propagujeme. Snažíme se
však uspokojit i řadu dalších žadatelů o podporu.

PŘEDSTAVUJEME

Pohled do zrekonstruované výměníkové stanice VS 21 v ulici Vítězslava
Nezvala.

Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která je
zřizovatelem nadace, letos věnovala na podporu
talentovaných mladých lidí 100 tisíc korun.
Symbolický šek předal představitelům nadace
Haně Jeníčkové a Vojtěchu Krejčířovi technický
ředitel společnosti Petr Beránek (vpravo).

Z veřejných aktivit PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. se stala
nejznámější bezesporu Nadace Student, která podporuje talentované mladé lidi ze sociálně slabých
rodin při studiích na středních a vysokých školách
a za dobu své existence finančně pomohla více než
stovce studentů. Nadace byla naší společností založena v roce 1996 se základním vkladem ve výši jednoho milionu korun a stále patříme mezi její hlavní
mecenáše. V posledních letech Nadaci Student výrazně finančně podporují například statutární město
Most, Vršanská uhelná a.s., Česká rafinérská a.s. či
Alfa Term Most a.s. Statutárními orgány nadace jsou
správní rada, které předsedá JUDr. Vojtěch Krejčíř,
a dozorčí rada s předsedkyní JUDr. Hanou Jeníčkovou. Všichni členové statutárních orgánů nadace
pracují bez nároku na odměnu.
V tomto školním roce 2011/2012 poskytuje Nadace
Student stipendium dosud nejvyššímu počtu žadatelů, a to jedenašedesáti. Měsíční příspěvky se podle
typu školy pohybují od 500 do 1500 korun. Studenti
přitom mohou stipendium využít podle vlastních potřeb na nákup učebnic, školních pomůcek, úhradu
kolejného a stravy v menze i na dopravu do školy,
nadace po nich nepožaduje žádné vyúčtování. Pro
získání příspěvku je však třeba splnit tři podmínky ekonomická slabost studenta, trvalý pobyt na území
bývalého okresu Most a dobré dosavadní studijní
výsledky (v uplynulých letech byl vždy stanoven maximální průměr 2,0).
„Vzdělanost je deviza, kterou si ponesete celý život,
je to zároveň konkurenční výhoda při ucházení se
o zaměstnání. Jsem rád, že Nadace Student tak
dobře pracuje, že podporuje tolik talentovaných
mladých lidí na tolika různých středních a vysokých
školách. Byl bych ale také rád, kdyby absolventi zůstali v regionu, který je na vzdělaných lidech závislý,“ vyzdvihl práci nadace primátor města Mostu Ing.
Vlastimil Vozka při letošním slavnostním předávání
stipendijních smluv.
Zůstaneme patrioty
Snahou společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. bude i do
dalších let neustálé zkvalitňování služeb, především
v oblasti dodávek tepelné energie. Samozřejmě
zůstaneme věrni regionu, v němž působíme a který hodláme nadále podporovat. Aktuální informace
o činnosti společnosti ostatně pravidelně přinášíme
na webových stránkách www.prvnimostecka.cz. (PI)
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KULTURNÍ POLITIKA

Rozhovor s prezidentem
MgA. Jiří Hromada – prezident Múzy

zidia, zpovídat se mu, předkládat záměry
ke schválení a také řídit svůj aparát, který
pomáhá zvládat administrativu, transparentní hospodaření, dopisy, telefonické
žádosti nebo odbornou problematiku právního charakteru. Sjednávat smlouvy se
sponzory pro Thálii, Filipovského dabingovu cenu v Přelouči nebo festival Novoměstský hrnec smíchu a nést zodpovědnost za
zdárnou přípravu těchto profilových každoročních akcí asociace.
Jednat s politiky o podpoře kultury, hlídat
společnost Intergram, aby vyplácela hercům v pořádku identifikovatelné i neidentifikovatelné příjmy, sedět v různých výborech, komisích - prostě samá radostná
tvůrčí práce...
Do funkce byl zvolen na valné hromadě
Herecké asociace dne 16. října 2011.
Po Václavu Postráneckém přebírá štafetu vlivného, profesního svazu. Herec,
dabér, občanský aktivista, politik - se po
několikaměsíční zdravotní přestávce vrací zpět do veřejného prostoru. Tentokrát
v roli, která je výzvou i osudem zároveň.
Ti, kdo jej znají, vědí, že i v komplikované
české kotlině dokáže zkrotit kdejakého
goliáše. Svou houževnatostí, svým přesvědčením i maximálním nasazením pro
věc je Jiří Hromada vůdcem v bitvách faktických i duchovních. Cit pro situaci i nezbytný nadhled jsou vlastnosti, které mu
pomáhají razit cesty v houštinách času.

Funkce a vize

Pane prezidente, na co chcete navázat
po vašem předchůdci?
Když jsem před necelým rokem dostal nabídku, abych na funkci kandidoval, odmítl jsem. Domníval jsem se, že je to spíše
funkce reprezentativního charakteru - a já
si příliš jako reprezentativní představitel
divadelní obce nepřipadal. Přistoupil jsem
ale na to, že budu předešlému prezidentovi Václavu Postráneckému pomáhat jako
jeho poradce. Za ten rok jsem zjistil, co
všechno je potřeba při výkonu funkce stihnout a to mi připadalo v mnohém shodné
s mým předešlým působením prezidenta
gay hnutí: totiž být nejen reprezentantem
v médiích, na společenských akcích všeho
druhu, včetně demonstrací – ale umět tam
srozumitelně formulovat požadavky Herecké asociace. Stejně tak při sjednávání
kolektivních smluv se zaměstnavateli – ať
v divadlech nebo v ostatních skupinách
firem vyrábějících film, dabing, rozhlas či
televizi.
Zároveň řídit setkání třináctičlenného pre-
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Také komunikovat s Mezinárodní hereckou
asociací (FIA) - naše Herecká asociace je
jejím členem - a nechávat se inspirovat
tím, jak to všechno řeší herci jinde ve světě.
Určitě chci navázat na vše životaschopné
- například Nadace život umělce, kterou
zřídili mí předchůdci. Je nezastupitelná:
pečuje o seniory, kteří si úctu a lásku za
svou dlouhou službu Thálii jistě zaslouží.
S čím novým nebo jiným do začátku vašeho volebního období přicházíte?
Konzumní doba teď požírá samu sebe,
říká se tomu hospodářská krize. Ale je to
především morální krize, rezignace na
etické hodnoty, na profesionalitu, ale také
na umění v jeho nejkreativnějším poslání – vnést duchovno a krásu do našich
pragmatických životů. A tak se zřizovatelé
nerozpakují vzít divadlu část již schválené
dotace, aby bylo na kanalizaci. V dalších
divadlech ředitelé mění smlouvy, aby zlikvidovali stálý soubor. Asociace musí v nové
situaci pomáhat hercům udržet své postavení a chránit souborová divadla. Bude
vždy na straně uchování profesní kvality
před agresivními tuneláři, kteří se maskují
neviditelnou rukou trhu.
Asi můj nejsložitější záměr je spojen s nápravou absentující možnosti dostávat tantiémy, jako to mají zpěváci, od ostatních
výrobců. Naši předchůdci se snažili, ale
byli převálcováni, a tak tzv. reprízné máme
smluvně zaručené pouze od veřejnoprávních institucí.
Pokusím se také o zviditelnění spektra aktivit asociace, které jsou mnohdy podrobeny i kritice zevnitř. Možná především proto,
že o nich ne všichni mají přesné informace. Prostřednictvím našich webových strá-

nek, které chci zrekonstruovat do interaktivnější
podoby, posílením komunikace s oblastními divadly (aby si vše nezabírala jen Praha) a oslovením
mladé generace, která o možnostech být profesně
chráněn nemá většinou ani ponětí – to bych rád
nastartoval.
Udělám, co budu umět, aby se zdařil realizovat
i náročný záměr vybudování hereckého domova.
A samozřejmě jsem připraven plnit všechny ty
každodenní povinnosti, věnovat se každému, kdo
pocítí potřebu požádat o pomoc, o podporu, nebo
o obyčejné lidské pochopení. A nebo - o rozhovor...
jako vy teď.
Nejen dabing, ale i televizní průmysl často naráží
na autorská práva. Hercům se ne vždy vyplácejí
honoráře za opakování (reprízy), přitom i dříve natočené programy společnostem vydělávají nemalé prostředky. Máte už nějaký plán, jak by se tyto
nešvary mohly změnit?
Bude to vyžadovat velkou trpělivost při jednání
se zadavateli, kteří jsou (především u dabingu) ze
zahraničí. Ti stanovují celkovou částku, za kterou
dabingová studia film ozvučí do českého jazyka.
Ta částka rok od roku klesá, tak jako honoráře dabérů, překladatelů, úpravců dialogů nebo režisérů.
Ještě horší je situace u reprízného, pouze u České televize a Českého rozhlasu se podařilo uzavřít
smlouvy o jejím vyplácení. Všechna soukromá studia na to nehledí. Zatímco ve světě herec natočí
seriál a do konce života z něj má výdělek, u nás
legislativa nic takového firmám neukládá. Přijetí
takové normy by bylo svým významem „registrovaným partnerstvím“ z mého minulého působení.
Nedávno odvysílaná Třináctá komnata v České
televizi vás představila jako člověka, který byl
úspěšný jak v hereckém oboru, tak i v nevládním
a vládním sektoru. Navíc jste v době natáčení řešil i jisté zdravotní problémy. Nedá mi, abych se
nezeptal na vaše zdraví.
Duše je zdráva. Tělo se pomalu ubírá, kam patří.

Politika

Byl jste šéfem poradců ministryně pro lidská
práva – je něco, co byste nyní s odstupem času
udělal jinak, třeba jakou radu byste nyní dal ministryni v otázce narůstajícího sociálního napětí
ve Šluknovském výběžku?
Ministryně Stehlíková v tomto ohledu nepotřebovala poradit. To ona nechala zmapovat ghetta,
nastartovala Agenturu pro sociálně vyloučené, kterou se dnešní vláda tak zaštiťuje. Ona byla první,
kdo se systémově začal po 60 letech ignorace této
problematice věnovat. Nikoli hystericky, nenávistně, agresivně. Ale jasně stanovenou, dlouhodobou
strategií, podporovanou finančně EU.
Byl jsem na dovolené ve Srí Lance. Žije tam příbuzné etnikum našich Romů. Jsou to buddhisté
– usměvaví, milí, pracovití lidé s nezaměnitelnou
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kulturou, pronásledovaní tsunami a chudobou, ale – šťastní. To jsou ale vesměs
ti, co žijí ve vnitrozemí. Na pobřeží oceánu pronikla naše civilizace, která vycítila
snadný zisk z turistiky. Hotely, restaurace,
obchody, zábavní průmysl, konzum – a laciná pracovní síla. Naučili jsme tam turisty
jezdit, oni naučili personál všem nešvarům
Západu, a tak už domorodci z pobřeží vysílají své děti žebrat, okrádat boháče, podvádět v obchodech. Nepřipomíná vám to
něco?
Který prezident je vám blíž. Václav Havel,
nebo ten současný – a proč?
A on už Václav Havel není náš prezident?
To by byla škoda, protože znám zemi, ve
které vládne jeden člověk, který mi svým
stylem připomíná kmotry ze Sicílie. Špinavou práci dělají jiní, ale on se občas nezapře a tu čmajzne pero, tu se nechá vyfotit
s „milenkami“, aby zastavil příval názorů,
že je gay, tu ze špinavých peněz udělá
čisté, tu z lidského usilování neviditelnou
ruku trhu. Z prezidenta učinil prezidentisma, z batůžkářů učinil levicové ohrožení.
Kdo správně vytuneluje (pardon zprivatizuje), ten si pet lahve (pardon, to je taky levicová rekvizita), křišťál a nákup přece odveze mercedesem s řidičem... Proto jsem
pyšný na mého prezidenta Václava Havla,
kterého v cizině znají a uznávají (společně
s Jaromírem Jágrem) téměř všichni. Jsem
pyšný, že jsem veřejně zapsán na černé
listině panu prezidentu Havlovi nejbližších
pravdoláskařů, kterou sepsali příznivci
toho druhého.
Kandidoval jste do Senátu za Zelené jako
nezávislý kandidát, pokud by podobná výzva přišla znova, šel byste do toho?
Jsem velkým kritikem kumulace funkcí.
Nevěřím, že může člověk být skutečně
efektivně dobrým ministrem, senátorem
a ještě mít svou praxi... a rodinu. (Jedinou
výjimkou, která potvrzuje pravidlo, je teplická osobnost - pan Kubera – ale to snad
ani není člověk.) Mé funkční období prezi-

denta je dvouleté (s možností být zvolen
vícekrát). Chci se mu věnovat naplno. Po
dvou letech uvidíme.

Osobní: Chuť
pracovat – chuť jíst
Při setkání s vámi si nelze nepovšimnout,
že vás s prominutím dohání obezita, ta
je většinou jen důsledkem, příčiny bývají
často zcela jiné, prosím nastiňte našim
čtenářům, kde je jádro pudla?
Obezita mne nedohání, ta už mne dávno
předehnala. A protože se díky obezitě nemohu rozeběhnout dostatečně rychle, už ji
nedoženu. Tak počkám u vínka, až mi zmizí
z dohledu. A budu zase krásně štíhlý.

Žijete v útulném bytě v samém centru
Prahy, jste sám nebo s někým po boku?
Bydlí tu se mnou přes deset let velký plyšový medvěd. Ten přišel, když jsem oslavoval
čtyřicátiny. Opil se – a už tu zůstal. A já dodnes nemám sílu ho vyhodit. Je nenáročný
na stravu, v posteli neotravuje se sexem,
do ničeho mi nekafrá, akorát vyžaduje pravidelné sledování zpráv v televizi.
Pak spolu vyhodnotíme politickou situaci
a jdem spát. Chrápu jenom já.
Lidi vás potkávají také v Krušných horách, zejména na Boleboři a také v Hoře
Svaté Kateřiny, co vás k těmto místům
přitahuje a co nebo kdo vás s nimi spojuje?

Jsem Krušnohorák – dětství jsem prožil
v Boleboři, dospívání v Jirkově. Byla to bezstarostná doba – díky mé milované mamince, ke které jsem se pravidelně vracel
z Prahy – načerpat sílu do dalších bitev.
Před sedmi lety odešla do nebe a já jsem
se vracel do míst, která miluji - už jen sporadicky, při návštěvě přátel. Jejich okruh
se později rozšířil až do Hory Svaté Kateřiny, kde si mohu znovuobnovenou krásu
smíšených lesů, pokrývajících malebné
krušnohorské kopce, slastně vychutnávat
z tamější fary. Až se nachýlí můj hektický
život, rád bych právě tady prožil jeho podzim... Kruh se uzavře.
Jakou knihu jste přečetl naposledy?
Bibli. Vskutku. Byl jsem teď týden upoután
na lůžku s agresivním zánětem průdušek.
Uvědomil jsem si, že Bibli znám z četby
na přeskáčku. Tak jsem ji otevřel a systematicky čtu – nejsem sice ještě u konce,
ale užívám si ty chvíle poznání, kdy se mi
spojují dosud kusé vědomosti v jeden celek. A protože v televizi současně promítají
filmy z cyklu Biblické příběhy – je to dokonalý zážitek. Nejsem sice křesťan, ani
příslušník žádné církve, ale věřím v Boha,
Otce nás všech. Mou velkou zálibou je cestování, ale ne po plážích letovisek, ale po
stopách náboženství. Nejbližší je mi baháismus – ten spojuje nejlidštější momenty
z praxe víry v jednoho Boha a doufá v konečnou jednotu lidstva. Duchovně mne
však nejvíce přitahuje v této souvislosti
filosofie buddhismu.
Jaký film můžete vidět i několikrát po
sobě?
Smrt v Benátkách režiséra Luchina Viscontiho, natočenou podle stejnojmenné
novely Thomase Manna. Jsem i jako herec
šťastný, že jsem dostal nedávno příležitost
natočit tuto novelu celou jako audioknihu
pro vydavatelství Tympanum. Vyjde před
Vánoci, které už jsou za dveřmi. Proto přeji
vaší redakci a všem čtenářům, ať jsou letos Vánoce opravdu láskyplné.
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Od Vánoc k Silvestru
Držitel prestižního titulu Vesnice roku 2010 a Zlaté
stuhy Ústeckého kraje, obec Březno u Chomutova, získal toto ocenění nejen za příkladné úspěchy
v oblasti investičního rozvoje obce, nýbrž i za vytváření příznivých podmínek pro sportovní a kulturní
vyžití svých obyvatel.

Letošní oslavy vánočních svátků se neobejdou bez
tradičních akcí, doplněných o vystoupení nových hudebních souborů. Mezi ně patří plánované vystoupení oblíbeného pěveckého sboru Ventilky z Jirkova
i místního ženského souboru SILENTIUM 24.
Komorní smíšený sbor Ventilky byl založen v roce
1998 při Základní umělecké škole v Jirkově a sdružuje cca třicet zapálených zpěváků ve věku od 18
let. Repertoár sboru tvoří díla všech slohových období s orientací na sborovou tvorbu 20. století. Sbor
má za sebou bohatou uměleckou činnost v podobě
četných vítězství na domácích i zahraničních festivalech a spolupráci se špičkovými českými i zahraničními interprety vážné i populární hudby. Ventilky
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jsou mimo jiné také pořadatelem soutěžního festivalu Jirkovský Písňovar, který se stal mezi českými
sbory vyhledávaným sborovým setkáním.
Ačkoli členové sboru, kteří začínali ve Ventilkách
zpívat před více než desítkou let, jsou dnes o poznání starší a dojíždějí na zkoušky v mnoha případech
i přes sto kilometrů, zájem o činnost v tomto špičkovém sborovém tělese má stále i současná generace
„náctiletých“. S těmi také Ventilky spolupracují na
různých hudebních projektech. Přestože jsou Ventilky o dvanáct let starší než v době, kdy sbor vznikal,
touto spoluprácí s mladšími zpěváky si i do budoucnosti udržují mladistvý zvuk i vzhled…
Ke kulturnímu životu v Březně dnes již neodmyslitelně patří ženský pěvecký sbor SILENTIUM 24. Počátek společného zpívání se datuje do prosince roku
2008, kdy dvaadvacet místních žen a dívek zazpívalo vánoční koledy na schodech kostela sv. Petra

Foto: archiv OÚ Březno, archiv AMB, Základní umělecká škola Jirkov

Součástí kulturního života v obci Březno na Chomutovsku je například pořádání oblíbené letní poutě,
různé společenské akce a také vánoční a silvestrovské oslavy. V prosinci jste na ně do Března vítáni i vy!

a Pavla v Březně. Od té doby rozdává tento netradiční soubor svým zpěvem radost posluchačům nejen
v domácím Březně, ale také v okolí.
Pěvecký sbor SILENTIUM 24 se časem zredukoval
na patnáct členek. Scházejí se jednou týdně na
zkoušce, o hudební doprovod a výběr repertoáru se
stará Milan Pavlata a Vladimír Kinský z amatérské
skupiny Zlej sen. Pan Kinský je také kapelníkem
a aranžérem všech skladeb vybíraných napříč všemi hudebními žánry. Právě jeho křik „ticho, ticho“
během zkoušek byl inspirací k pojmenování sboru.
Když se totiž sešlo tolik žen dohromady, měly si stále
co povídat. A tak latinské silentium - ticho utvořilo
první část názvu. Číslo 24 označuje počet schodů
kostela, kde proběhlo první vystoupení.
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Radost ze zpívání a pravidelné zkoušení se brzy projevily na stále lepší úrovni a umožňovaly rozšiřování
repertoáru. Sbor SILENTIUM 24 vystupoval během
roku na nejrůznějších kulturních akcích. Nyní členAMBzkouší
listopadna
2011
ky sboru pilně
vystoupení, která je čekají

ještě do konce letošního roku a vyvrcholí koncertem
18. 12. 2011.
Oslavy letošních prosincových svátků začaly již 1.
prosince 2011 tradičním rozsvícením vánočního
stromku na náměstí před Obecním úřadem v Březně, kdy popíjení svařeného vína, konzumace teplé
polévky a klobás doprovázela hudba skupiny Zlej
sen, nechyběly stánky, betlém, živá zvířátka ani ohňostroj.
Letošní prosincové oslavy zakončí akce s názvem
„Pojďme si popřát do nového roku!“
Na akci je každoročně přítomno cca 500 lidí. Jedná
se nejen o místní, ale stále více přijíždí i přespolní
hosté, kteří se sejdou na náměstí a společně si připijí do dalšího roku. Ať je pro Březno ještě úspěšnější,
než ty předešlé.
(PI)
Text: František Dočekal
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Svazek obcí v regionu Krušných hor
pokračuje v rozvoji turismu
MEZIBOŘÍ

Nejdostupnější sjezdovku v regionu najdou milovníci
zimních sportů v Meziboří. Místní sjezdovka nabízí
kvalitní lyžování přímo ve městě. Lyžaři mohou dorazit městskou hromadnou dopravou i auty. U sjezdovky je k dispozici parkoviště. Lyžařský areál je
i letos připraven na zahájení sezóny především díky
práci lidí z TJ Baník Meziboří. Sjezdovka v Meziboří
je udávaná jako středně obtížná, její délka je 537
m a převýšení je 135 m. K dispozici je vlek Tatrapoma - přepravní kapacita: 410 os./hod., nadmořská
výška: dolní stanice: 568 m. n .m., horní stanice:
703 m. n. m., doprava: autobusem MHD č. 23,
parkování (neplacené) možné v blízkosti sjezdovky
o kapacitě cca 20 míst, dále možnost parkování
u sportovní haly čp. 223, kapacita parkovacích míst
cca 20 míst. Provozní doba pro letošní sezonu bude
upravena tak, že ve všedních dnech se bude lyžovat
od 16 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 16 a od 17
do 20 hodin. Další informace o sjezdovce v Meziboří
na tel. č.: +420 728 472 246.

Kontaktní místo OHK funguje dle podepsané smlouvy v sídle Svazku obcí Krušných hor v budově Scholy
Humanitas v Litvínově.
„Snažíme se napomáhat rozvoji podnikání v obcích
sdružených ve Svazku. Pomoc Okresní hospodářské
komory v tomto ohledu velmi vítáme. Drobní podnikatelé mohou především v horských oblastech napomoci udržení pracovních příležitostí. S tím souvisí
také rozvoj turismu. Na úspěšné publikace věnované cykloturistice a Krušnohorskému autookruhu
proto plánujeme navázat také publikací věnovanou
zimním sportům,“ uvedl Martin Klika. Svazek obcí
v regionu Krušných hor má totiž vzhledem k poloze sdružených obcí milovníkům zimních sportů co
nabízet.
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HORA SVATÉ KATEŘINY

Hora Svaté Kateřiny poskytuje návštěvníkům v zimním období mnoho možností pro relaxaci. Jsou zde
udržované lyžařské trasy Krušnohorské magistrály,
sjezdovka pro zdatné lyžaře a mnoho možností procházek směrem k Malému Háji. Za pěkného počasí
se z Malého Háje otvírá nádherná vyhlídka zpět na
Kateřinu až do Německa. Odpočinek a posilnění naleznou turisté v několika restauracích. Restaurace
U vleku je v bezprostřední blízkosti sjezdovky a nabízí širokou škálu pohoštění. Nedaleko při silnici je
restaurace Krušnohorský expres, který uchvátí návštěvníky osobitou atmosférou. Po prohlídce nově
zrenovovaného kostela svaté Kateřiny a sochy Piety
Panny Marie lze na Růžovém vrchu najít příjemnou
atmosféru u krbu ve Sportovně relaxačním areálu,
který nabízí i ubytování a dětský vlek pro nejmenší
lyžaře.

Foto: SORKH, archiv AMB

K rozvoji turismu v Krušných horách přispěl v loňském roce Svazek obcí v regionu Krušných hor
vydáním publikací Krušnohorský autookruh a souborem cyklomap, které provádí turisty po všech
jedenácti obcích sdružených ve Svazku. Oba tyto
materiály mohl Svazek obcí v regionu Krušných
hor vydat jen díky partnerům, kteří činnost Svazku finančně podporují. Tradičně mezi ně patří
Litvínovská uhelná, a.s., NET4GAS, s.r.o. a Severočeské doly, a.s. V letošním roce Svazek obcí v regionu Krušných hor také obnovil svou spolupráci
s Okresní hospodářskou komorou, kterou zahájil
už před osmi lety. Aktualizovanou Dohodu o vzájemné spolupráci a k tomu Smlouvu o zřízení kontaktního místa podepsali předseda Okresní hospodářské komory Most Rudolf Jung a předseda
Svazku obcí v regionu Krušných hor Martin Klika.
V budoucnu by měla kooperace obcí a komory fungovat i formou sekcí podnikatelů přímo v konkrétních obcích.

SVAZEK OBCÍ

BRANDOV

Další sjezdovku naleznou lyžaři v Brandově. Návštěvníci mohou využít zrekonstruované restaurace
přímo v areálu sjezdovky. Majitel plánuje v letošní
sezóně prodloužit lyžování i ve všední dny při osvětlení. Kontakt 606 769 001.

ČESKÝ JIŘETÍN

Ski areál Český Jiřetín nabízí využití čtyř sjezdovek.
Sjezdovku U kostela Tatrapoma TLV 12 o délce
700 m, sjezdovku U kostela Tatrapoma P o délce
300 m, sjezdovku Mlejnky Tatrapoma TLV 12 o délce 430 m a sjezdovku Čerťák lyžařský vlek BLV 2
o délce 900 m. Všechny vleky jsou v provozu v sobotu, neděli, svátcích a zimních prázdninách od 9.00
do 16.00 hod. Ve všední dny je v provozu sjezdovka U kostela od 9.00 do 16.00 hod. O aktuálním
stavu je možno se informovat na telefonním čísle
476 117 078 denně od 9.00 do 16.00 hod., případně na telefonu 777 766 502 nebo 606 638 456.
Horská služba 476 117 041. Občerstvení je možno
formou rychlého bufetu přímo na vlecích (káva, čaj,
limo, pivo, polévka apod.) nebo v restauracích v blízkosti vleků. Parkování poblíž vleků na dvou parkovištích o kapacitě cca 300 míst.

KLÍNY

Sport areál Klíny je rodinné středisko zimních (ale
i letních) sportů. Ve Sport areálu jsou k dispozici 3 lyžařské vleky a jeden vlek na snowtubing s celkovou
přepravní kapacitou 2 600 osob za hodinu, odbavovací systém lyžařů pomocí bezdotykových čipových
karet, rychlé občerstvení, ski bar, dvě parkoviště pro
200 + 200 osobních automobilů, Hotel Emeran s restaurací, Chata Emeran II., lyžařská škola, půjčovna
a servis lyží, snowpark, snowtubing a stanice Horské
služby. Sjezdovky jsou denně upravovány, celý areál
je možno technicky zasněžit, sjezdovka K4 Poma je
uměle osvětlena. Sjezdovka K2 Slalomák je homologována pro závody ve slalomu v kategoriích žáci,
junioři, dospělí (homologační číslo 075/01/06),
sjezdovka K1 Kotva je homologována pro závody ve
slalomu v kategoriích mladší žáci, dospělí (homologační číslo 085/01/10).
V těsné blízkosti areálu, na Mračném vrchu (850 m
n. m.), jsou udržované okruhy pro běžecké lyžování
s návazností na Krušnohorskou bílou stopu (250 km
lyžařských tratí ve východní části Krušných hor).
Všechny vleky jsou v provozu o víkendech, svátcích
a školních prázdninách od 9.00 do 16.00 hod.
Ve všední dny je v provozu minimálně jeden vlek od
9.00 do 16.00 hod. Pravidelně každý den od středy
do soboty probíhá ve Sport areálu večerní lyžování
od 17.00 do 20.00 hod. na sjezdovce K4 Poma.
Informace na tel. 602 468 535.
V zimním období mohou turisté využívat běžecké
tratě Krušnohorské bílé stopy. Nově v letošním roce
vznikne také běžecká stopa, která spojí Litvínov,
Meziboří a Klíny. Záměr představilo občanské sdružení Sport club Litvínov.
(PI)
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VÁNOČNÍ TRADICE

Vánoce nejsou jen dárky a shon…

diče malí. Každá z výstav je tématicky zaměřena, vloni to byly „Bílé a papírové Vánoce“, předtím zase „Perníkové Vánoce“,
letos to budou Vánoce „Krajkové“.
Rádi byste věděli, jak takové „Krajkové
Vánoce“ vypadají? No, to se budete muset
vydat k nám do oseckého informačního
centra, které je umístěno ve vstupním areálu oseckého kláštera.

Ale nezáleží přece na tom, zda je všechno
pečlivě uklizeno a zda máme doma poschovávanou hromadu naprosto nezbytných dárků, k jejichž nákupu nás donutila
televizní reklama…
Ty pravé Vánoce by přece měly být pravým
opakem tohoto shonu – měly by přinést rodinnou pohodu, klid a odpočinek, setkávání s těmi, které máme nejraději, Vánoce by
měly být vhodnou příležitostí k obdarování
ostatních malým dárkem.
Po krátkém uvítání zahájilo samotný program vystoupení dětí z mateřské školy
Hornická, které vystřídaly děti z pěveckého
kroužku 1. stupně Základní školy Osek pod
vedením paní učitelky Vokounové a Špinkové. Celým klášterním nádvořím se nesly
tóny starých českých koled v podání zhruba padesáti dětí. Celý program uváděl pan
Petr Stolař a s ním i jeho spolupracovníci
z Divadla V Pytli.
V průběhu celého podvečera se dospělí
mohli zahřát svařákem nebo ostatní čajem
nebo kávou.
A pak už nastává doba adventní…
Advent je doba přípravy, čekání na příchod
Spasitele, ale my, lidé dnešní doby, ji trávíme spíše hektickou přípravou na vánoční
svátky. Abychom naše spoluobčany trochu
ztišili a pomohli jim v duchovním zamyšlení před přicházejícími svátky, připravujeme
pro ně již jedenáctým rokem výstavu „Vánoční tradice“, kdy se vracíme tak trochu
do minulosti, ukazujeme jim, jak se slavily
svátky dříve, když byli naši rodiče a praro-
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Opět jsme navázali na tradici oseckých
„Mikulášských trhů“, které byly v našem
městě pořádány až do poloviny minulého
století, a my jsme vloni začali s jejich obnovou. Pro začátek jen s několika stánky,
např. vyřezávané hračky, šperky, medařské výrobky, zabíjačka a další, ale počítáme, že jich v příštích letech bude přibývat.
Samozřejmě, že v adventní době nesmí
v žádné domácnosti chybět adventní věnec, který před očima zájemců stvoří a ozdobí šikovné ruce květinářky. Nejen oči, ale
i chuťové buňky si přitom přijdou na své.
Ve staré dobové kuchyni, která je nainstalována v samostatné místnosti galerie ITC
mohou návštěvníci obdivovat vše, co bylo
součástí domácností na počátku minulého
století. Přímo před očima návštěvníků se
připravují tradiční vánoční pochoutky, jako
je např. slavnostní vánoční štrúdl, vanilkové rohlíčky, linecké pečivo nebo černý kuba
či muzika, které pak zájemci mohou ještě
teplé ochutnat.
Překrásné perníkové betlémy, chaloupky,
ozdoby z keramiky i přírodních materiálů –
to vše si spolu s vánoční náladou mohou
návštěvníci z „Krajkových Vánoc“ odnést
s sebou domů. Ti, kdo posedí ve vstupní
hale, které vévodí velký vánoční strom zdobený krajkovými ozdobami z minulého století, popíjejí vánoční punč, teplou medovinu či svařák, mohou naslouchat klasickým
koledám, které zpívá a hraje na harmonium pan Jiří Bidrman. Celým prostorem se
nese vůně purpury, skořice a vanilky, prostě typická vůně Vánoc.

Návštěvníci o druhém víkendu v prosinci,
tj. 10. a 11. 12., mohou na výstavě vidět,
jak se pletou košíky, nůše a další výrobky
z proutí, řezbář jim vydlabe dřevěnou misku na ořechy, u perníkářek nakoupí překrásně nazdobené perníčky na stromeček
i další ozdoby na vánoční stůl. Mohou se
potěšit u pravých krušnohorských vyřezávaných figurek, které před jejich očima
vyřezávají řezbáři z našeho partnerského
města Lengefeld.

Před budovou informačního centra pak
všechny upoutá šest vánočních stromků.
Každý z nich je ozdoben jiným stylem, jinými ozdobami, které vyrobily samy děti. Dva
ze stromků nazdobily děti z obou oseckých
mateřských škol, další dva žáci z 1. a 2.
stupně místní základní školy, pátý děti
a pracovníci z DDM Osek a poslední klienti
ÚSP v Háji. V sobotu 10. prosince ve 14.00
hodin odpoledne se tu sejdou všichni, kdo
se na této akci podíleli, spolu s rodiči a prarodiči, a společně si prohlédnou tuto malou
výstavu prací všech zainteresovaných.

Text a foto: Město Osek, Ing. Jiří Hlinka a Klub oseckých fotografů, archiv ITC Osek

V prosinci loňského roku zasypal bílý
sníh celé město Osek a velké závěje sněhu připomínaly brzký příchod vánočních
svátků. Bylo to jako v dávných dobách,
prostě ta pravá zimní atmosféra a nálada. Dnes nám zatím vánoční dobu signalizují jen reklamy v televizi, od října
vánočně vyzdobené výlohy a všeobecný
shon. Jako obvykle mnozí z nás podléhají
každoroční předvánoční nákupní horečce, úklidu a pečení mnoha druhů cukroví.

Druhý víkend v prosinci, tj. 17. a 18. prosince, se odehrává ve stejném duchu, ale
k tomu ještě přibude vánoční kvíz, který
vystřídal hledání „ztracených pohádek“,
což u nás byla velmi oblíbená zábava dětí
i dospělých. Doufáme, že i letos se u nás
všichni budou výtečně bavit a hlavně - stráví spolu a ve vánoční atmosféře krásné
chvíle, kdy ti velcí zapomínají na starosti
všedního dne a malí se těší na příchod Ježíška.
Poslední listopadovou sobotu 26. 11. se
v Oseku rozsvítily vánoční stromy. Jako
první byl rozsvícen strom v areálu kláštera,
kde byl připraven i doprovodný program.
První adventní neděli – 27. 11. jsme přivítali 1. adventním koncertem v kostele
Nanebevzetí P. Marie. Účinkoval vokální
soubor Serafín z Teplic a téměř zaplněným
kostelem zazněly úžasné spirituály a tradicionály.
V neděli 4. prosince opět ožil klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Konal se zde
2. adventní koncert se zpěvem Duchcovského pěveckého sboru. Koncert pořádal
od 16.00 hodin Spolek přátel kláštera
Osek a město Osek.
Ve čtvrtek 23. 12. se v podvečerních hodinách otevřou 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 plamínek do svých domovů – u nás tak mohou
učinit v době od 16.45 do 17.00 hodin.
Vánoce by měly být těmi nejkrásnějšími
svátky v roce. Zastavme se tedy v dnešní uspěchané době, přibližme si tradice
našich předků. Osek vás srdečně zve
a opravdu rád všechny návštěvníky z bližšího i vzdálenějšího okolí přivítá.
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CESTOVÁNÍ

Francie je velká země mnoha tváří
2. díl

V minulém čísle jsme vám přinesli pár postřehů a dojmů na naší
cestě po Francii. Psali jsme o tom, jak je tato země okouzlující a malebná. Zmínili jsme se o historii měst, jako je Ženeva či
Vendres, a dnes bychom vám chtěli představit další tři neméně
zajímavá místa a věříme, že pro vás budou jistou inspirací, pokud
se rozhodnete Francii navštívit.

První a asi nejznámější město na jihu Francie je Carcassonne, které patří k nejzachovalejším starověkým pevnostním městům
v celé Evropě, proto bylo roku 1997 zařazeno na seznam kulturních památek organizace UNESCO. Nachází se na jihu Francie
v departementu Aude a regionu Languedoc-Roussillon, asi 70 km severozápadně od Perpignanu. Věhlasu pomohla jistě
i stejnojmenná stolní hra, které se prodaly
po světě již miliony. Cestu z našeho místa pobytu Vendres jsme naplánovali přes
městečko Coursan a to proto, abychom se
vyhnuli dálnici a užili si krásu středověkých
vesnic, podlehli kouzlu řek a rozloze strání
plné vinic. Když jsme u vinic, vřele doporučujeme ochutnat výborná místní vína
z této vinařské oblasti Languedoc. Některá
jsme vyzkoušeli a nikdy jsme nenarazili na
špatné, a to dokonce ani u těch podstatně levnějších. V této oblasti se vínu daří
již 26 století a přináší tak bohaté kulturní
a historické dědictví. Necelých sto kilometrů uběhlo hladce a pomalu přijíždíme do
Carcassonne. Nad novodobým centrem
města se na menším kopci tyčí rozsáhlé
středověké opevnění, kde se za několika
nádvořími ukrývá nefalšované historické
město. Narazíte na opravené historické
budovy, zachovalá opevnění a uprostřed
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města na nádhernou gotickou katedrálu.
Carcassonne je nejzachovalejším opevněným městem v celé Evropě. Právě proto
je hojnou mírou navštěvované a působí
turisticky. Pokud vám nevadí davy turistů,
můžete svou carcassonnskou exkurzi začít
procházkou kolem městských hradeb středověkého La Cité. Zvolíte-li výšlap kolem
vnějšího opevnění, můžete si potěšení ze
středověkého kamenného monumentu
dopřát zcela zdarma. Prohlídka vnitřních
hradeb s průvodcem trvá přibližně hodinu
a vyjde vás na necelých šest eur. Za ně se
ale můžete projít po travnatém pásu mezi
vnějšími a vnitřními hradbami, kde se ve
středověku konaly slavné rytířské turnaje,
a absolvovat celou řadu přidružených turistických atrakcí. Nejlépe ale majestátnost
celého opevněného města vstřebáte při
návštěvě chateau Comtal. Při prohlídce
totiž navštívíte nejen pohádkově vyhlížející hrad ze dvanáctého století, ale můžete
také vyšplhat na hradby. Musíme ovšem
obdivovat i historii města, která sahá do
6. století př. n. l., kde se na malém návrší nad říčkou Aude usadili iberští Keltové.
Jejich nadvláda neměla dlouhého trvání,
protože již o tři století později se na tomto strategickém místě usadil jiný keltský
kmen (fr. Les Volces-Tectosages) a založil
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zde galské oppidum. Toto oppidum bylo
nazýváno později Římany Colonia Julia Carcaso. Ovšem legenda zní mnohem zajímavěji. Podle pověsti obléhal Carcassonne již
pátým rokem Karel Veliký. Městu pomalu
docházely zásoby a obyvatelstvu nezbývalo
nic jiného než se brzy vzdát. Hradní paní
byla žena saracénského krále Balaacka,
Carcas. Aby hrad zachránila, uchýlila se
ke lsti. Z posledních zásob nechala vykrmit prase, a když bylo dostatečně tlusté,
shodila jej z hradeb přímo před Karla Velikého. Obléhatelé byli již sami na hranici
vyčerpání a tak si při pohledu na vykrmené
zvíře mysleli, že na hradě musí být jídla víc
než dost. Zdrceně se tedy obrátili na cestu
k domovu. Rozradostnělá tímto úspěchem
nechala Dame Carcas znít všechny městské zvony. Karlovo vojsko si na odchodu jenom povzdechlo - Dame Carcas sonne, což
znamená Dame Carcas zvoní. A tak přišlo
Carcassonne ke svému jménu.
Další den nás čekala zastávka ve městě
Narbonne, které bylo založeno jako první
římská kolonie mimo území Itálie. Stalo se
tomu tak v roce 118 př. n. l. a bylo založeno pod názvem Narbo Martius. Později
se stalo hlavním městem římské provincie
Gallia Narbonensis. Skrz město vedla sil-
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nice Via Domitia, která byla první římskou
silnicí v Galii. Po pádu Římské říše získali
město Vizigóti. Poté ho ovládli Maurové.
V polovině 8. století získal Narbonne franský král Pipin III. Krátký. Ve středověku pak
bylo město „domovem“ hnutí známého
jako Albigenští. Mezi největší turistické
zajímavosti patří katedrála sv. Justa z roku
1272, dvě budovy arcibiskupského a biskupského paláce z 12. a 14. století, bývalý
sklad obilí Roman Horreum, pozůstatky
Via Domitia, první římské silnice postavené v Galii, vodní kanál de la Robine, archeologické muzeum a muzeum La Poudrerie,
které je věnováno vínu. Oblíbeným cílem
je také nedaleký vápencový masiv La Clape, za nímž se nachází zmíněné letovisko
Narbonne Plage. Narbonne disponuje dostatečnou nabídkou ubytování. Za kulturou můžete vyrazit do zdejšího divadla, do
multikina či některé z místních galerií. Na
své si tu také přijdou fandové nakupování.
Zdejší trhy patří totiž k nejlepším v zemi.
Konají se každý den. Městem protéká také
Canal di Midi vyhledávaný milovníky cestování na houseboatu.
Poslední zastávkou na cestě domů již na
východě Francie, kde jsme také strávili poslední noc, bylo město Colmar, které by ne-

mělo chybět v itineráři žádného cestovatele, který se do této oblasti vypraví. Nachází
se v departmentu Haut-Rhin, východně od
pohoří Vosges, nedaleko německých hranic. Germánské a francouzské prvky architektury se po osm staletí odráží do stylistického jazyka místních zvyků a i do použitých
stavebních materiálů. Je známé také svým
dobře zachovaným gotickým centrem města s četnými architektonickými památkami
a muzei. Sloužilo dokonce jako inspirace
pro návrh japonského animovaného filmu
„Zámek v oblacích“, který režíroval Hajao
Mijazaki. Colmar byl založen v 8. století
a ve středověku byl významným opevněným městem. Jednou z nejvýznamnějších
staveb v Colmaru je bývalý dominikánský
klášter Unterlinden z 13. století, který má
stále velmi dobře zachovalou křížovou
chodbu. V roce 1849 byl klášter přestavěn
na Musée d´Unterlinden. Toto muzeum
uchovává četná umělecká díla pocházející
z okolních církevních institucí. Nejcennějším exponátem je pozoruhodný oltář, který
byl původně vytvořen pro klášter v Isenheimu, což je 22 kilometrů jižně od Colmaru.
Isenheimský oltář je jedním z mála existujících obrazů od dvorního mohučského malíře Mathiase Grünewalda, který se podařilo z 16. století dochovat. Colmar je také

rodištěm slavného francouzského sochaře
Frederica Augusta Bartholdiho, jehož rodný dům dnes slouží jako muzeum historie.
Musée Bartholdi vystavuje také studie
Sochy svobody. Na tu můžete narazit také
v nadživotní velikosti na jedné z místních
kruhových křižovatek. V ulicích Colmaru
byla také postavena nádherná fontána
Fontaine du Vigneron, která byla věnována alsaským vinařům. Tato oblast se proslavila vinařstvím, protože zdejší slunečné
mikroklima s minimem srážek je pro pěstování vinné révy naprosto ideální. Okolo
města se tak rozprostírají vinice, které se
na západě šplhají až po úbočích pohoří Vogézy. Colmar je považován za hlavní město
alsaského vinařského regionu a z toho důvodu je každoročně hostitelem srpnového
veletrhu vína.
Ve Francii jsme strávili deset krásných
dnů. Poznali jsme nová místa a města
v jejich současnosti i historii. Poznali jsme
kraj, který člověka naplní jistým kouzlem
a zážitky, které se vryjí pod kůži a zůstanou tam. Jste-li typem, který raději dovolenou prolenoší na pláži či u bazénu, zvolte
si jinou, levnější destinaci. A pro vás, kteří
toužíte něco smysluplného poznat, nezapomeňte na Francii. Odmění se vám.
Foto a text: Pavel Matějka

Colmar
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PROJEKTY ÚSTECKÉHO KRAJE

Po stopách dolů
Turistické okruhy, na které vás zveme,
byly navrženy v rámci mezinárodního
projektu Listen to the Voice of Villages
(Naslouchejme hlasu venkova), který realizuje Ústecký kraj v rámci programu
CENTRAL EUROPE s finančním příspěvkem z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Na tomto projektu se v průběhu
posledních tří let podílelo 9 partnerů ze 6
států Evropské unie, a to z Itálie, Polska,
Německa, Rakouska, České republiky
a Slovinska. Ústecký kraj vytvořil turistický produkt, který navazuje na tradici
a historii regionu, výrazně ovlivněnou
těžbou hnědého uhlí a průmyslovou výrobou. Ačkoliv je region vnímán díky své
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nálepce zdevastovaného území spíše negativně, pod jiným úhlem pohledu lze vidět ojedinělé území, které návštěvníkům
nabídne neuvěřitelné zážitky.
Cílem projektu bylo vytvoření takového produktu, který se zaměří na podporu venkova v rámci udržitelného rozvoje cestovního
ruchu. Ústecký kraj ve spolupráci s partnery připravil poznávací turistické okruhy
vedoucí krajinou plnou protikladů. Krajinou, která je sice výrazně poznamenaná
především těžbou hnědého uhlí, ale která
právě díky povrchové těžbě mění svoji tvář
a svůj charakter. Nabízí zajímavý přírodní
potenciál, neuvěřitelné množství chráně-

ných území a přírodních památek i novou podobu, kterou dotvářejí rekultivace
a postupný revitalizační proces.
Venkov Podkrušnohorské pánve má co
nabídnout, jen je potřeba to hezké a specifické chtít vidět. Vydejte se na turistické okruhy – Bílinský a Tušimický – a seznamte se s místy, které můžete vidět,
pokud půjdete Po stopách dolů...
Oba turistické okruhy nabízejí soustu
zastávek v obcích více či méně spjatých
s hornickou a průmyslovou minulostí, při
své cestě můžete navštívit například:

PROJEKTY ÚSTECKÉHO KRAJE

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF

Foto: Jiří Mikulica

Bílinský okruh:

Důl Bílina
Hrobčice
Braňany
Mariánské Radčice
Louka u Litvínova
Lom
Český Jiřetín
Osek
Háj u Duchcova
Hrob
Dubí
Proboštov
Krupka
Srbice
Modlany
Chabařovice
Chlumec
Trmice
Řehlovice
Zabrušany
Duchcov
IC Ledvice
Světec
Kostomlaty
pod Milešovkou

www.sdas.cz
www.hrobcice.cz
www.branany.cz
www.marianskeradcice.cz
www.loukaulitvinova.cz
www.mesto-lom.cz
www.cesky-jiretin.cz
www.osek.cz
www.ouhaj.cz
www.mestohrob.cz
www.dubi.cz
www.ouprobostov.cz
www.mukrupka.cz
www.srbice.cz
www.modlany.cz
www.chabarovice.cz
www.ouchlumec.cz
www.mestotrmice.cz
www.rehlovice.cz
www.zabrusany.cz
www.duchcov.cz
www.cez.cz
www.obec-svetec.cz

Tušimický okruh:
Doly Nástup Tušimice
Kadaň
Místo
Vysoká Pec
Vrskmaň
Strupčice
Malé Březno u Mostu
Havraň
Polerady
Droužkovice
Březno

www.sdas.cz
www.mesto-kadan.cz
www.obec-misto.cz
www.vysokapec.cz
www.vrskman.cz
www.obec-strupcice.cz
www.male-brezno.cz
www.ouhavran.cz
www.polerady.cz
www.drouzkovice.cz
www.obecbrezno.cz

Cesty obou okruhů vedou přes Podkrušnohorské
technické muzeum, jehož návštěvu si rozhodně nenechte ujít.
Více informací na www.ptm.cz
Poděkování patří společnosti Severočeské doly, a.s.,
která se společně s Ústeckým krajem podílely na
realizaci tohoto mezinárodního projektu.
(PI)
Text: Ing. Iva Šašková, vedoucí oddělení projektů
Krajský úřad Ústeckého kraje

www.kostomlatypm.wz.cz
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HISTORIE

Utajený hrad
našeho regionu a své poznatky úspěšně publikuje.
Ve své práci se však musíme obracet na oficiální
orgány státní památkové péče, nejčastěji na odbor
územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města Teplice – památková péče, což je výkonný orgán, a dále na odborné pracoviště Národního
památkového ústavu Ústí nad Labem zastoupené
Mgr. Jaroslavem Skopcem.
Čeho byste chtěli dosáhnout?
Nejbližším cílem je stabilizace torza kaple a doplnění zdiva vstupní brány, samozřejmě zpřístupnění
hradu původním vstupem přes hradní příkop, což
s sebou nese nemalé problémy s vytvořením projektové dokumentace a také nákladnost samotného
provedení.

Osecký hrad Rýzmburk znamená v českém překladu „obří hrad”. Nebydleli zde ale obři, nýbrž
své jméno dostal do vínku díky své velikosti. Je
totiž jedním z největších gotických hradů v České republice. Jeho výstavba započala roku 1230
a z větší části byl dostavěn v roce 1250. Doba jeho
největší slávy však nenávratně pominula a tento
kdysi mohutný hrad je dnes pouhou zříceninou,
o které vědí už jen zasvěcení. Přibližně před dvaceti lety byl Českým svazem ochránců přírody
uskutečněn první pokus o jeho znovuvzkříšení, ale
pouhé odlesnění jeho nejbližšího okolí nestačilo.
Teprve v loňském roce založilo několik nadšenců
Občanské sdružení pro záchranu hradu Rýzmburk.
Co se děje na hradě v současné době, jsem se zeptal jejího předsedy, pana Jiřího Kučery:
Co je cílem tohoto sdružení?
Cílem sdružení je záchrana zříceniny před další
destrukcí, její stabilizace a uchování pro další generace. Dalším cílem je propagace této významné
architektonické a historické památky, která svým významem přesahuje hranice Ústeckého kraje i České
republiky.

Foto: archiv AMB, Miroslav Rada

Hrad byl dlouho zanedbáván, proč jste se rozhodli
o jeho záchranu až nyní?
Již od osmdesátých let minulého století se objevily
různé aktivity na záchranu hradní zříceniny, bohužel
bez významných posunů v realizaci uchování této
památky. Proto jsem přišel s myšlenkou založit občanské sdružení na záchranu hradu.
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Kolik členů má vaše sdružení?
Sdružení založil pětičlenný ustavující výbor, nyní má
sdružení kolem 30 členů, kteří se aktivně účastní
brigád na hradě.
Jsou mezi nimi i odborníci na záchranu hradu?
Ano, jistě. Například místopředseda našeho sdružení Pavel Koukal se již dlouhou dobu věnuje historii
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Všechno je dnes převážně o penězích. Z čeho jsou
práce financovány?
Zatím vyjdeme z vlastních prostředků sdružení či
jeho členů, veškerou činnost děláme dobrovolně.
Mám vlastní firmu pro přípravné práce pro stavby,
a tak mohu využít techniku, kterou vlastním i pro
tyto činnosti a nemusíme najímat stavební firmy. Samozřejmě i pohonné hmoty a jiné provozní náklady
si hradím sám.
Stojíte o případné partnery vaší činnosti?
Naším cílem je záchrana hradu, což deklarujeme od
vzniku sdružení. Každý, kdo by nám chtěl pomoci,
je vítaný.
Jak vycházíte s vedením radnice v Oseku?
Vzájemně se informujeme o záměrech a probíhajích aktivitách. Vzhledem k tomu, že na příští rok
plánujeme i nákladné práce, požádali jsme město
o finanční příspěvek.
Komu vlastně hrad patří?
Hrad je majetkem Lesů České republiky, s.p. Naše
sdružení má hrad v pronájmu a to smlouvou, která
vznikla po souhlasu ministerstva zemědělství, které je zřizovatelem LČR, s.p. Smlouva je platná od
30. 6. 2011.
Vím, že dříve se o propagaci hradu příliš nestálo,
jak je to nyní?
Jedním z našich úkolů je i propagace hradu, spousta
lidí i z nejbližšího okolí nemá tušení, jaký historický
skvost se skrývá v rýzmburském údolí.
K hradu patří rytíři a zbrojnoši. Pořádáte zde i nějaké “dobové” akce?
Máte pravdu, k hradu to patří. Rytířské souboje jsou
součástí všech našich akcí pro veřejnost. Uspořádali jsme několik akcí, kterých se zúčastnily stovky
účastníků, na poslední akci Pohádkový hrad přišlo
4 500 lidí!
Jak se k hradu chovají turisté a místní obyvatelé?
Okolí vnímá změny na hradě pozitivně. Lidé jsou
rádi, že mohou trávit chvíle odpočinku v místech,
kam chodily celé generace našich předků. Máme

TIP NA VÝLET

trochu problém s nelegálními hledači pokladů. Spolupracujeme s Ústavem archeologické péče v Mostě, je nám přidělen odborný pracovník na středověk,
pan Milan Sýkora.
Proč současně s vaší webovou stránkou www.
hradryzmburk.cz funguje i paralelní www.hradosek.cz?
Web www.hradosek.cz vznikl v roce 2010 jako produkt česko-německého projektu „Osek Frauenstein
– kořeny společné minulosti“. Mottem byla výstava
fotografií doplněná přednáškami, soutěží dětí, ale
její součástí byly i webové stránky s virtuální výstavou. Stránky našeho sdružení jsou www.hradry-
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zmburk.cz. Na www.hradryzmburk.eu bude umístěna i německá a anglická mutace.
Máte vzhledem k hradu nějaký osobní sen?
Kruhová věž v jižní části hradu sloužila původně jako
strážní věž. Na počátku 20. století byla upravena
jako rozhledna. Stavebnětechnický stav této věže je
bohužel žalostný. Mým snem je, aby se z ní lidé opět
mohli rozhlédnout do romantické podkrušnohorské
krajiny.
Za redakci AMB přejeme vám i hradu hodně štěstí!
František Dočekal
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Sirotek okrádaný o důchod
se nevzdává
Omezování své svobody se však rozhodl čelit. Obrátil se na místní faru a zosnoval svůj útěk. Bez dokladů, bez oblečení, bez možnosti vyzvednout si sirotčí
důchod. „Nemohl jsem to dál snášet. Kamarádi mi
poradili, ať od nich odejdu a velmi mi pomohli. Například mi dali oblečení,“ líčí Michal.
Ten rovněž spolupracuje s výchovným poradcem
na učilišti a má velkou důvěru ve svého dílenského
mistra. Pokusil se také kontaktovat dětský domov.
Právě tam mu dali kontakt na terénní pracovníky sociální prevence Mostu k naději. „Letáková kampaň
a prezentace projektu se nyní opravdu velice osvědčily,“ podotkla terénní pracovnice Šárka Jirošová
s tím, že „teréňáci“ rozdávají denně desítky letáků
na úřadech, institucích, v hospodách a také přímo
v ulicích. Zrovna tak aktivně spolupracují a jednají
s představiteli dalších sociálních služeb.
Michal byl zanedbaný a vzhledem k podzimnímu počasí rovněž nedostatečně oblečený. Byla mu zima.
Nicméně k situaci přistupuje se vztyčenou hlavou
a rozhodně nic nevzdává. Na druhou stranu má
strach. Není divu. „Přítel mé sestry mě navštívil přímo na praxi, kde mě chytl pod krkem a vyhrožoval,
že jestli s ním nevyzvednu můj sirotčí důchod, tak
mě zbije. Viděla to spousta svědků, kteří mě nenechali ve štychu a zakročili. Může to dosvědčit i můj
dílenský mistr,“ prozradil Michal.

Se svým nelehkým údělem bojuje jeden ze sirotků z Frýdlantska. Studuje na frýdlantském učilišti
a je velmi soběstačný. Odešel z dětského domova
ke své starší sestře v domnění, že právě u ní najde
kvalitní zázemí. Narazil. Její druh mu zabavil občanku, vydírá jej a okrádá o sirotčí důchod. Jedenadvacetiletý mladík Michal se navíc nemohl pod
pohrůžkou násilí bavit a scházet s vrstevníky.

Michal si posléze zařídil internát včetně jídla. Zdali
skutečně zašel na policii, však pracovníci zatím netuší. Nepodařilo se jim uživatele služeb kontaktovat,
jelikož přišel o telefon. Nyní se pracovníci snaží spojit s klientem prostřednictvím učiliště.
(PI)
Text: Pavel Pech

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

Terénní pracovníci Michalovi poradili, aby se bez
váhání obrátil na policii, nahlásil odcizení občanky a podal na agresivního druha své sestry trestní
oznámení. Příliš se mu do toho nechtělo, ale připustil, že je to nejideálnější řešení a že to udělá. Tímto
způsobem totiž nepřijde o své peníze. Pracovníci mu
rovněž nabídli pomoc při žádosti o občanský průkaz
či mimořádné okamžité finanční pomoci na sociálním odboru a odkázali ho na bezplatnou občansko-právní poradnu „D“ ve Frýdlantu. Také mu dali nějaké teplé oblečení.

