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Pohled z okna
Mnozí moji přátelé se nedívají na televizi. Mají
k tomu své důvody. Příkladem jsou nekonečné seriály a zpravodajství. Násilí, loupeže, anomálie rodinné i politické všeho druhu
v přímém přenosu. Mozek den po dni dostává
patologické impulzy. Média napomáhají tomu,
aby se z lidí vytrácel optimismus. Fascinováni
brutalitou, bezohledností i nezdravým luxusem, promítanými den po dni, 365 dní v roce,
se stáváme závislými na informacích, které
nám jsou k ničemu. Které deformují náš pohled na normalitu. Člověk si přestává všímat
svého souseda, páru vážek nad malým rybníkem a mraků nad hlavami. Jsme soustředěni
na témata, která nám dávají novináři. Jsou
to jejich témata a jejich obživa. Ale kde jsou
ta naše? Každý z nás tento informační, ne-

zdravý mediální přetlak řeší po svém. Jistě
se najde většina, která ve stavu hibernace stráví v podstatě cokoli, denní menu TV
emocí jim pomáhá zvládat prázdnotu anebo
samotu.
Každý se s touto dobou vyrovnáváme po
svém. Moje kamarádka Vlaďka sleduje příběh jedné gorily v online přenosu a raduje
se z každého úspěchu a dne, kdy je lidoop Moya v pohodě. Další můj kamarád
Vláďa zase kope sklep ve skalním masivu
Krušných hor. Firma by to dílo měla za týden, on svépomocí vytváří několik měsíců vlastníma rukama užitečný prostor, do
něhož vkládá svůj um, energii a smysluplnost bytí. Sousedka Anička zase pracuje
od jara do podzimu na své zahradě a pří-

roda jí to vrací plodinami a barvami, které
září až do oblak. Přítel Pavel zvelebuje už
několik let chaloupku opodál, která byla
v době její koupě před zánikem. Vybudoval sympatický s přírodou souznějící prostor pro sebe a své blízké. Pokaždé, když
se podívám z okna – vnímám onu lidskou
každodennost v kontrastu se vším tím mediálním a informačním smogem. Se všemi
účelovými dezinformacemi, které nám jsou
den po dni předkládány, abychom se zapomněli radovat z obyčejných věcí.
Barevný podzim přeji za sebe i redakci
všem čtenářům Pohledů
Lubomír Šlapka
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MTB QWERT
maratón: dolem
i horami
ZŘEJMĚ JEDINÝM ZÁVODEM HORSKÝCH KOL NA SVĚTĚ, JEHOŽ TRASA VEDE FUNKČNÍM
POVRCHOVÝM HNĚDOUHELNÝM DOLEM I HORSKÝMI STEZKAMI, JE TRADIČNÍ KRUŠNOHORSKÝ MTB
QWERT MARATON. NAVÍC S VYŠLÁPNUTÍM SJEZDOVKY ZIMNÍHO SJEZDAŘSKÉHO SPORTAREÁLU
KLÍNY. PŘIPOČTEME-LI K TOMU I VSKUTKU ĎÁBELSKÉ PŘEVÝŠENÍ OKOLO TŘÍ TISÍC METRŮ
I LETOŠNÍ MIMOŘÁDNÉ TEPLOTY PŘEVYŠUJÍCÍ 30 ˚C, NEZBÝVÁ NIC JINÉHO NEŽ SMEKNOUT PŘED
ÚČASTNÍKY VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ MUŽŮ A ŽEN VČETNĚ JUNIORŮ A VETERÁNŮ, ALE I PŘED
ORGANIZÁTORY CELÉ AKCE. TA BYLA POŘÁDÁNA JAKO ČTVRTÝ A PŘEDPOSLEDNÍ ZÁVOD V RÁMCI
LETOŠNÍHO PODNIKU CZECH MTB – ČESKÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL. S HLAVNÍM POŘADATELEM
TOHOTO NETRADIČNÍHO A EXTRÉMNÍHO ZÁVODU, ING. VÁCLAVEM PELCEM, JSEM SI POVÍDAL
O TOM, CO VLASTNĚ MTB QWERT MARATON, JEHO PŘÍPRAVA A PRŮBĚH OBNÁŠEJÍ.
FOTO: FRANTIŠEK HAASE, JAROSLAV KOČKA

Jak vůbec vznikla myšlenka takový závod
pořádat?
Pořádat Krušnohorský MTB maratón napadlo partu nadšených cyklistů z Litvínova v čele
s Františkem Haasem někdy před 15 lety. V té
době pořádali řadu menších závodů v Litvínově, Janově a okolí a maratón byl výzva. Takže
první ročník se jel, jestli dobře počítám, v roce
1999 a hlavním organizátorem byl právě František. Já jsem se ke spolupořádání dostal vlastně náhodou, protože jsem měl enduro a byla
potřeba motorka na trať. Takže první ročník
jsem dojel jako první. Na motorce. Během let
se částečně měnila trať, ale základ byl vždy
stejný, několikrát nahoru a dolů na hřeben
Krušných hor, dlouhé výjezdy, pěkné sjezdy…

Kolikátý ročník se letos jel a jaká byla účast?
Letos se jel 14. ročník. Jeden ročník tam chybí, protože po 10. ročníku František přestal
působit jako hlavní organizátor a neměl to
kdo táhnout. Pak se jel ještě jeden ročník
a v roce 2010 byla pauza. Nám bylo líto myšlenku Krušnohorského maratónu opustit,
a tak jsme s Tomášem Chleborádem a Pavlem Cerhákem, se kterými jsme vždy hlavně
připravovali trať, závod oživili a letos máme ve
staronovém složení za sebou již třetí ročník.
Účast je tu vždy trochu problém. MTB
QWERT nikdy nebyl masovým závodem.
Tento rok jsem si věřil, že počet závodníků se
bude pohybovat okolo čtyř stovek. Nakonec
jich startovalo 260. Myslím, že velký vliv měla

vlna veder, protože asi 60 přihlášených nepřijelo. Je to škoda, protože je to určitě jeden
z nejhezčích závodů u nás. I když také nejtěžších. Lidi asi odrazuje špatná pověst Krušných
hor, ale neuvědomují si, že příroda je tu po
ekologických opatřeních v daleko lepším stavu než před 25 lety. Podívej se, jak vypadají
lesy na Šumavě a u nás. Plus je jednoznačně
na straně Krušných hor. Ty jako tulák po hvozdech a vodách mi asi dáš za pravdu. Tento
ročník se jel jako závod v sérii Českého poháru, takže kvantitu nahradila kvalita účastníků.
Kdy začínáte s přípravami a jak probíhají?
My vlastně nezačínáme, protože v podstatě nikdy nekončíme. Jeden ročník tak nějak

plynule navazuje na další. Úklid tratě, setkání
s pořadateli, zjišťování co bylo špatně, co chybělo, co by šlo lépe… Pak celoročně projíždění tratě, hledání vylepšení, úpravy. Ale takový
hlavní organizační nápor začíná zkraje roku.
Žádosti na jednotlivá polesí (jedeme celkem
přes čtyři), obce, policii atd. Pak příprava
technického vybavení, zajištění lékařské služby, horské služby, sponzorů, tak bych mohl
pokračovat ještě dlouho...
Proč jste letos přesunuli start a cíl závodu
z Litvínova na Meziboří?
Při přípravě 13. ročníku jsem řešil s MÚ Litvínov možnost pomoci při pořádání. Pan starosta Šťovíček mi odpověděl, že mi děkuje
za dlouholetou práci při pořádání maratónu,
ale město nemá ani finanční ani personální
prostředky na pořádání této akce. Otázkou
žádosti o pomoc však nebylo financování.
Meziboří mi naopak vyšlo vstříc…
Trasa vedoucí dolem je pro laika poněkud
nepředstavitelná…
Pro mne to vždy byla výzva - udělat něco tak
bláznivého. Povedlo se to při 12. ročníku díky
spolupráci s Litvínovskou uhelnou a.s. Loni
jsem ráno v 6 hodin cestu dolem odpískal
a rychle jsme překlonili trať na náhradní variantu. V dole bylo snad půl metru bláta. Letos
to opět vyšlo. Reakce na důl jsou od účastníků rozporuplné. Někomu se líbí, někomu ne,
hlavně v letošním vedru. Ale hodlám v tom
pokračovat. Mimochodem cesta, po které
se letos jelo přes důl, je už dnes odhrabaná
a neexistuje.
A jako třešnička na dortu sjezdovka na Klínech…
Dlouhodobě spolupracujeme se Sportareálem Klíny. Letos jsme využili nový singltrek,
který tam udělal Tomáš Trunschka. Jelo se
po něm nahoru i dolů. Bylo to pěkné. Navíc
účastníci na nejkratší trati 27 km měli jako
bonus možnost absolvovat jízdu na Klíny sedačkovou lanovkou. Letos jsme se zaměřili na
zpestření tratě, bylo tam víc singltreků a myslím, že si to závodníci užili.
Ovlivnily závod letošní neskutečné teploty?
Ano. Jak jsem uvedl, vysoké teploty ovlivnily účast. Měly také vliv na výkony některých
závodníků. Tady cítím oprávněnost výtek některých účastníků, že jsme měli zařadit víc
‚občerstvovaček‘. Kdo si vezl jen jeden bidon
s nápojem, tak mu asi voda na 30 km nestačila. Ale určitě se polepšíme.
Jak fungovala pořadatelská služba za těchto podmínek?
V době závodu bylo na trati asi 70 lidí. Mám

pozitivní ohlasy na to, že se v podstatě nedalo zabloudit. Na důležitých křižovatkách byl
vždy člověk. A sedět a pomáhat závodníkům
celý den v tom vedru není nic příjemného.
Takže i před nimi – klobouk dolů!
Mají závodníci problémy s obrovským převýšením tratě?
Jak kteří. Když vyjedeš na kole jednou za 14
dní, nemůžeš čekat, že takhle náročnou trať
ujedeš bez problémů. Ale problémy měli i ti
vpředu. Některým ‚docházelo‘ hlavně díky
vedru.
Ještě chápu profesionální jezdce, ale co
vede amatéry k účasti na takových extrémních závodech?
Láska ke kolu? Zkusit svoje možnosti? Poměřit
se s těmi nejlepšími?... Asi od všeho trochu…
Je možné při závodě vnímat okolí? Důl,
krásné Krušné hory?
Ptal jsem se kluka, který dojel mezi prvními
na střední trati, jak se mu líbil důl. Odpověděl:
„Jaký důl?“ Vůbec nevnímal, že jede přímo
kolem bagrů. Ale myslím, že většina lidí alespoň částečně okolí vnímá. Ti vpředu asi moc
ne, ti si hlavně hlídají tepovku.
Ty sám jezdíš po horách na kole. Není ti
líto, že nezávodíš?
Poslední závod jsem jel někdy před 5 lety. Pak
kvůli zdravotním problémům a hlavně lenosti
jsem se nedokázal připravit na to, abych zá-

vod alespoň odjel. Pokud budu hlavním pořadatelem, už asi náš závod nepojedu.
Ceny závodu jsou štědře dotovány. Kde
sháníte finanční prostředky?
Hlavním sponzorem je samozřejmě QWERT.
Ostatní přispívají většinou materiální pomocí.
Letos jsme díky účasti v Českém poháru dostali i určitou finanční částku na pořádání. Velikou pomoc nám poskytl ENERVIT, dodavatel
nutričních produktů. Měli jsme zajištěn pitný
režim, gely, energetické tablety atd.
Jaké bylo pořadí v cíli?
V prestižní kategorii zvítězil Jan Jobánek
před dosavadním lídrem Českého poháru
Michalem Bubílkem. Ti dva se utkají o pohár
v posledním závodě Rallye Sudety. Třetí Karel
Hartl jim ‚neuvisel‘ kvůli nedostatku vody při
výjezdu na nejvyšší bod tratě, Loučnou horu.
V ženách pak první byla Irena Berková, která
byla v celkovém pořadí na 25. místě. Veškeré
výsledky jsou na http://www.qwertmaraton.cz
Slíbíte závodníkům pořádání dalšího ročníku?
Hodinu po závodě: už nikdy. Týden po závodě: no možná. Dnes: snad ano!
Baví tě to po všech těch dlouhých letech?
Kdyby ne, tak bych si tu s Tebou nepovídal.
(PI)
Za rozhovor poděkoval František Dočekal.
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Hraniční most opět spojuje

Flájský plavební kanál
I přes déšť, který se o sváteční dopoledne
přihnal do Krušných hor, se slavnostního otevření nového hraničního mostu zúčastnilo
na několik set návštěvníků z obou stran hranice. Mezi hosty nechyběli jak zástupci projektových partnerů, tak okolních měst a obcí
z Čech i Německa. Nemohli samozřejmě chybět ani členové Klubu českých turistů. Tento
klub, který si letos připomíná 125 let své činnosti, se už kolem roku 1937 zasloužil o vznik
„procházkové cesty při vodní stoce z Flájí
k vodopádu v Českém Jiřetíně“. První turistická trasa kolem plavebního kanálu vznikla zásluhou Ing. Vojtěcha Tesaře, přednosty správy
státních lesů, jehož jméno je v povědomí obyvatel Litvínova zapsáno také v souvislosti se
známou „Tesařovou stezkou“.
Projektový tým, který za svůj vznik vděčí
spolupráci Českojiřetínského spolku s Historickým domovským spolkem v Rechenberg-Bienemühle a iniciativě místního revírníka
Lesů ČR, vznikl v roce 2011. Pod vedením Ing.
Anity Hovorkové a Heinze Lohseho se postaral o rekonstrukci nátrže hráze kanálu nad
Českým Jiřetínem, o osazení zábradlí, lávek
a odpočinkových míst a v neposlední řadě
také o informační tabule podél trasy naučné
stezky. Aktu slavnostního otevření nového
hraničního mostu se ujali krajský ředitel lesů
ing. Zdeněk Růžek společně s Wernerem
Sandigem, starostou města Rechenberg-Bienenmühle.
Flájský plavební kanál, nazývaný také jako
„Nový plavební kanál“ (z německého „Neugrabenflöße“) vznikl, aby zajistil potřebu dřeva pro významné hornické a hutní město Freiberg. Hutě, hamry a doly u saského Freibergu
potřebovaly dostatek dřeva a dřevěného uhlí.
Město vyžadovalo dřevo jak pro své stavby,
tak i pro topení. Po desetiletích příprav se zá-

PRVNÍ ČERVENCOVÝ TÝDEN BYL OZDOBEN NEJEN JUBILEJNÍMI
OSLAVAMI 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ
DO NAŠÍ ZEMĚ. VE SVÁTEČNÍ DEN 5. ČERVENCE BYL TAKÉ
SLAVNOSTNĚ OTEVŘEN MOST PŘES HRANIČNÍ BYSTRÝ POTOK
(RAUSCHENBACH) V KRUŠNÝCH HORÁCH. TEN PO VÍCE NEŽ
100 LETECH OPĚT SPOJIL STEZKU PODÉL PLAVEBNÍHO KANÁLU
VEDOUCÍHO Z ČESKÝCH FLÁJÍ DO NĚMECKÉHO CLAUSNITZ.
TEXT: PETR FIŠER
FOTO: DAVID DOLEŽAL

měru ujal saský kurfiřt Johann Georg, který
pověřil vrchního správce hutí Friedricha Lingkeho provedením stavby. Stavební práce trvaly pět let a probíhaly mezi lety 1624 a 1629,
tedy v době Třicetileté války. Plavební kanál
vedoucí z Flájí do německého Clausnitz je
svědectvím měřičského a stavitelského umu
lidí z Krušných hor z dob raného novověku.
Spád od Flájí ke Steinbergu u Clausnitz činí
jeden metr na 1285 metrů délky koryta (tedy
v poměru 1:1285). Když uvážíme těžký terén
od Flájí do Českého Jiřetína, kde se kanál
táhne podél svahu Flájského potoka (Flöhy),
hnaný částečně i přes skalní stěny, kde musela být zvládnuta nejrůznější vlnění terénu
a ostré zatáčky a to vše při velmi přesně vypočteném spádu, musíme obdivovat technickou
úroveň a mistrovský výkon stavitelů. Časem
bylo dřevěné uhlí stále více nahrazováno uhlím a koksem. Díky zlepšování dopravních
cest, a to přes hřebeny hor, ztrácelo plavení
dřeva na významu a od roku 1874 byl provoz
na plavebním kanále ukončen. To už začala
éra, kdy krušnohorské hutě počítaly s brzkým
dokončením moldavské dráhy, která umožnila zásobování Saska novým druhem paliva
z mostecké uhelné pánve.

Díky otevření hraničního mostu na flájském
plavebním kanálu si lze tuto technickou památku opět projít po 18 km dlouhé stezce
krásnou přírodou z Flájí do saského Clausnitz. Cestu si lze libovolně zkrátit a zpestřit si ji
tak návštěvou nejrůznějších zajímavých míst
v okolí kanálu. Mapku s historií této technické památky si můžete vyzvednout buď v litvínovské kanceláři INTUS nebo v horském
hotelu EMERAN na Klínech.
V rámci projektu Cíl3 vzniká k plavebnímu kanálu také filmový dokument. Projekt „Plavební kanál Fláje-Clausnitz - českoněmecká škola
v přírodě“ bude dokončen v září. Mezi první
diváky by měli patřit studenti litvínovského
Gymnázia T.G.Masaryka a jeho partnerské
školy z Olbernhau. Film realizují domovské
spolky z přilehlých obcí Český Jiřetín a Rechenberg-Bienenmühle. Pro Českojiřetínský spolek jej natáčí mostecké studio Ponte
records pod režií Martina Studeckého, a to
jako materiál nejen pro turisty, ale také jako
pomůcku pro výuku vlastivědy a německého
jazyka.
Další informace ke kanálu jsou všem zájemcům k dispozici na internetové stránce:
www.flajsky-plavebni-kanal.eu
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Vášeň pro pohlednice
CHYTRÉ TELEFONY, ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ ZA PÁR KORUN, MOBILY S MNOHAMEGOVÝMI
FOTOAPARÁTY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ, WIFI DOSTUPNÉ V KAŽDÉ RESTAURACI – TO VŠE NÁM UMOŽŇUJE
SDÍLET SVÉ ZÁŽITKY S OSTATNÍMI RYCHLE A ŠIROCE. NAPROTI TOMU JÍT DO STÁNKU, KOUPIT
POHLED, NA TERASE KAVÁRNY HO NAPSAT, NALEPIT ZNÁMKU A HODIT DO SCHRÁNKY – SE MŮŽE
ZDÁT JAKO ZÁBAVA TROCHU STAROMILSKÁ A ZDLOUHAVÁ. PŘESTO MODERNÍ TECHNOLOGIE
POHLEDNICE NEVYTLAČILY A OBRÁZKOVÉ KARTIČKY MAJÍ SVÉ PŘÍZNIVCE A SBĚRATELE PO CELÉM
SVĚTĚ. KDO JSOU SBĚRATELÉ POHLEDNIC? POSÍLÁME JEŠTĚ POZDRAVY Z DOVOLENÉ ČI VÁNOČNÍ
PŘÁNÍ V PAPÍROVÉ PODOBĚ? A JAK SE PROPOJUJE SVĚT PAPÍROVÝCH POHLEDŮ A MODERNÍCH
TECHNOLOGIÍ?
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
KOLÁŽ: REKLAMNÍ AGENTURA DANIEL s.r.o.

Chytré telefony, zprávy ze zahraničí za pár
korun, mobily s mnohamegovými fotoaparáty, sociální sítě, wifi dostupné v každé restauraci – to vše nám umožňuje sdílet své
zážitky s ostatními rychle a široce. Naproti
tomu jít do stánku, koupit pohled, na terase kavárny ho napsat, nalepit známku a hodit do schránky – se může zdát jako zábava trochu staromilská a zdlouhavá. Přesto
moderní technologie pohlednice nevytlačily a obrázkové kartičky mají své příznivce
a sběratele po celém světě. Kdo jsou sběratelé pohlednic? Posíláme ještě pozdravy
z dovolené či vánoční přání v papírové podobě? A jak se propojuje svět papírových
pohledů a moderních technologií?

Svět v krabici od bot
Sbírání pohlednic se v dětství alespoň chvíli
věnoval snad každý. Krabice, pěkně se štíky
a roztříděné, jsem měla doma i já. Města podle abecedy. Úplně zvlášť pak ležely ty nejcennější kousky z ciziny, na kterých byly exotické země, palmy, moře a na které jsem se
vydržela dívat hodiny. V době, kdy je možné
se díky internetu kouknout, co se právě děje
v Zanzibaru, už kouzlo nepoznaných dálek
zmizelo. Vášeň pro pohlednice ale nezmizela. „Už jen zahlédnout ve schránce pohled je
nádherný pocit! Následně si člověk uvědomí,
že drží v ruce jedinečný moment ze života dotyčné osoby, která mu pohled poslala. Těch
několik vět, zachycujících určitý okamžik, věnovaných pouze adresátovi. Navíc kolikrát od
lidí, kteří jinak ručně nebyli vůbec zvyklí psát!
Ta ochota obětovat peníze na koupi pohledu
a známky. Úsilí vynaložené na hledání pošty

či poštovní schránky... To je pro mě na sbírce pohledů nejcennější a nesmírně si všech
pozdravů vážím,“ říká jedna z představitelek
nové sběratelské generace, 24-letá Kateřina
z Jirkova. Patří k těm, kdo při každém výletu
doma nebo v zahraničí zamíří do prodejny se
suvenýry, aby sama poslala své pozdravy dál.
Podle statistik počet listovních zásilek již několik let klesá v průměru o 6 až 8 procent
ročně. „I tak se však jedná o stovky milionů
listovních zásilek, které pošta ročně adresátům
doručí. Bohužel nikde na světě poštovní správy počty pohlednic neevidují, takže tyto údaje
k dispozici nemáme. Samozřejmě i u pohlednic je patrný pokles v jejich zasílání. Lidé dnes
většinou upřednostňují emailovou komunikaci
či sms zprávy. Jsou však období, kdy počet zasílaných pohledů stoupá, a to zejména o Vánocích, Velikonocích a o prázdninách,“ říká
mluvčí České pošty Marta Salicharová.

Sto padesát let koresponďáku
Pohlednicím jako způsobu komunikace je
dnes bezmála sto padesát let. Roku 1865
navrhl tehdejší generální poštmistr Rakouska-Uherska Heinrich von Stephan zavedení
korespondenčního lístku. O čtyři roky později byly poslány první z těchto dopisnic. Do
té doby byla písemná komunikace odkázána
výhradně na klasický dopis. Už tehdy se ale
doba zrychlovala a bylo třeba komunikaci
usnadnit – pošta tedy přišla s originálním řešením – papír, známka i obálka v jednom. Na
lístku byla natištěna dvoukrejcarová známka
a nápis Correspondenz-Karte, jedna strana
lístku byla adresní, druhá čistá pro sdělení. Už
pár let poté se ale na této dopisnici objevují první obrázky, původně šlo jen o přetištěné soukromé fotografie. Dnešní móda tisku
soukromých přání a pohlednic je tak jen ná-

vratem k historii. V 80. letech předminulého
století se z pohlednic stává obchod a začínají
se prodávat série s nejrůznějšími motivy. „Vizuální motiv na jedné straně pohlednice znovu
zrychloval komunikaci – to, co jste těžce vyjadřovali písmem, mohlo být vyjádřeno jednoduše
obrázkem – tak vznikly všechny ty velikonoční,
vánoční pozdravy... Je to takový předchůdce
dnešních SMS nebo elektronických pozdravů,
které jsou ještě rychlejší. Tedy ‚krátký pozdrav
poštou‘,“ uvádí Tomáš Kavka, kurátor výstavy
Krátký pozdrav poštou aneb Od pohlednice
po SMS, která je do poloviny září otevřena
v Poštovním muzeu v Praze.
Důvody masivního úspěchu ‚koresponďáků‘
a pohlednic byly i ekonomické. Ačkoliv se
nám dnes takový rozdíl může zdá malicherný, cena známky na pohledu byla tehdy nižší
než na dopisu (což už dnes neplatí). Až do
začátku 20. století ale pohlednice vypadaly
trochu jinak než ty dnešní. Na jedné straně
adresa a známka, na druhé straně obrázek
s místem pro krátký text. Psát na obrázkovou
stranu bylo pak ještě dlouho zvykem, takže
i vy možná máte po prababičce ‚počmárané‘
pohlednice, aniž byste tušili proč. Až někdy
kolem roku 1905 získávají pohledy dnešní podobu – tedy obrázek na straně jedné a místo
pro psaní adresy a textu na druhé.

Pohlednice spojují svět
„Za uplynulá léta se mi doma v šuplíku nashromáždilo několik desítek pohledů od příbuzných a přátel. Před dvěma lety jsem ale
na internetu narazila na projekt ‚Postcrossing‘.
Velice mě tento nápad zaujal, ihned jsem se
zapojila a rozhodla se sbírat pohledy ‚oficiálně‘,“ vypráví o internetové komunitě sběratelů Kateřina. O co jde? Internetový projekt
www.postcrossing.com umožňuje vyměňo-

vat si pohledy s naprosto neznámými lidmi
z celého světa. Postup je jednoduchý: Stačí
se zaregistrovat a vyplnit svou plnou poštovní
adresu. Systém vygeneruje unikátní kód a přidělí vám jednoho adresáta. Vaším úkolem je
mu poslat pohlednici. Někteří účastníci hry
vám toho o sobě napovídají dost a nebo vám
poradí, jakou pohlednici by nejraději dostali.
Co na pohled napíšete, je na vás - od vlastní
básně po recept na oblíbené jídlo až po aktuální počasí či vaše koníčky. Důležité je psát
anglicky – univerzálním jazykem této celosvětové hry. Vtipné je, že vám web předem změří, jak daleko bude vaše pohlednice putovat.
Povinností každého ‚postkrosera‘ je došlou
pohlednici zaregistrovat, to pro pořádek, ale
navíc se dozvíte i něco o místu, kam dorazila, i o adresátovi. Pak už jen čekáte, z kterého
konce světa na oplátku dorazí pohlednice
k vám. Moje první směřovala na dálný Východ do města Partizansk k 33letému Lubovovi, vcelku zkušenému postcrosserovi, který
už poslal 75 pohledů. A pak samozřejmě ta
radost, když se konečně ve schránce objevil
také můj první pohled. Za čtyři dny urazil téměř 1300 kilometrů z jihozápadního Finska
a přivezl mi letní severský pozdrav – kytici
zde tolik oblíbených jahod s nápisem „Léto
chutná jako jahody!“ A navíc jsem se ještě
dozvěděla, že má jmenovkyně je orientační
běžkyní! Ještě větší překvapení pak skýtala
pohlednice z Hong Kongu. Vzdálenost téměř
9 tisíc kilometrů urazila za osm dnů a 23-letá
dívka, která miluje v Asii velmi oblíbené komiksy manga, mi pohlednici sama namalovala. Bez nadsázky mi tak dala okusit, co přesně se myslí heslem Postcrossingu „postcards
connecting the world“.

18 milionů pohledů křížem krážem
„Velká část zábavy při postcrossingu je pro
mě najít tu správnou pohlednici pro každého
adresáta,“ říká 40-letá Finka Katja, která za
sedm měsíců stihla poslat přes 150 pohlednic.
Je však stále začátečnicí. Ti nejaktivnější členové mají na svém kontě i kolem deseti tisíc
odeslaných a stejně obdržených pohlednic.
Mezinárodní internetový projekt založil Portugalec, kterého prostě bavilo dostávat pohledy. Do letošního léta jich systémem prošlo
přes 18 milionů. Kromě Spojených států amerických je hra velmi populární i v Evropě – zejména v Německu, Holandsku, Finsku a také
v Rusku. Na planetě je přitom jen hrstka zemí,
s nimiž se tímto způsobem nelze spojit. Posílání pohlednic je evidentně především dámská záležitost – více než dvě třetiny z více
než čtyřset tisíc členů tvoří ženy. V České
republice je do projektu zapojeno přes sedm
tisíc lidí. Nejaktivnější českou členkou této
pohlednicové party je 26-letá Pavla z Prahy,
která poslala neuvěřitelných 3 680 pohledů.
Tomu už se říká „Koníček“. Za více než pět
svého členství totiž musela utratit za známky
a pohledy minimálně sto tisíc korun.

Fotka nebo pohled?
Pokrok se žene dál a mobilní technologie se
snaží dostihnout i kategorií lidí, kteří odmítají
papírové pohlednice oželet. Na začátku letošních prázdnin se tak objevila zpráva, že jistá
firma nabízí službu Postisimo - posílání pohledů z mobilních zařízení. Stačí jen z mobilu
odeslat vaši fotografii a text a firma ji vytiskne a pošle adresátovi. Nejpozději do tří dnů

a za pouhých 29 korun, což při ceně pohledu
a poštovného třeba ze zahraničí není vůbec
špatná nabídka. Na druhou stranu je třeba
mít chytrý telefon, stáhnout si aplikaci, zaregistrovat se a nabít si kredit nebo mít účet na
PayU... tedy nic ‚rychlého‘.
Podobnou službu již delší dobu nabízí Česká
pošta pod názvem MMS Pohlednice a podle
mluvčí Marty Selicharové ji denně využije
průměrně 120 klientů. Princip je podobný,
jen nepotřebujete žádnou aplikaci ani účet
– vše probíhá prostřednictvím MMS (posílání) a SMS (placení). Ovšem takto to funguje
jen na území ČR, v zahraničí jen u některých
operátorů, a pohledy je možné posílat pouze
do České republiky. Na druhou stranu Česká
pošta nabízí možnost poslání fotky také přes
svůj web, takže se nemusíte omezovat na fotky z mobilu a využít ho můžete i v zahraničí.
Cena je přitom ještě nižší – 26 korun. I tuto
službu jsem se rozhodla vyzkoušet na ‚vlastní
kůži‘. Pohlednice s fotkou poslaná přes internet dorazila za pouhé dva dny. Tisk sice nebyl
tak kvalitní jako třeba u klasické fotografie
a obrázek měl podivný rámeček, ale na druhou stranu to byl opravdový originál, jaký se
na stánku nenajde. „Že mi rodina pošle z dovolené MMSky nebo fotky do e-mailu chvíli
poté, co je pořídí, je už dnes celkem běžné, ale
najít fotku syna s pozdravem ve schránce bylo
mnohem zábavnější a osobnější,“ říká potěšený adresát této pohlednice.
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Archeologové na
Bílinsku pátrají po
středověkých obcích
ARCHEOLOGOVÉ PROHLEDÁVALI BĚHEM LÉTA PŘEDPOLÍ HNĚDOUHELNÉHO DOLU BÍLINA.
PÁTRAJÍ TAM PO OBCÍCH ZANIKLÝCH VE STŘEDOVĚKU. DOJDE I NA HLEDÁNÍ POTOMKŮ DÁVNÝCH
OBYVATEL NESVĚTIC, KTERÉ VE STŘEDOVĚKU BÝVALY V PROSTORU MEZI MARIÁNSKÝMI
RADČICEMI A BRAŇANY. PODOBNĚ JAKO V KNIZE ČTOU ARCHEOLOGOVÉ V PŮDĚ. ZJIŠŤUJÍ, KDE
VE STŘEDOVĚKU STÁLY DOMY, JAK VYPADALY, KDO V NICH ŽIL A KDE SE POHŘBÍVALO. UŽ PO PÁR
DNECH PRŮZKUMU NAŠLI ROZSÁHLÉ POHŘEBIŠTĚ.
TEXT A FOTO: MICHAL SOUKUP

Archeologové prohledávali během léta předpolí hnědouhelného dolu Bílina. Pátrají tam
po obcích zaniklých ve středověku. Dojde
i na hledání potomků dávných obyvatel Nesvětic, které ve středověku bývaly v prostoru mezi Mariánskými Radčicemi a Braňany.
Podobně jako v knize čtou archeologové
v půdě. Zjišťují, kde ve středověku stály domy,
jak vypadaly, kdo v nich žil a kde se pohřbívalo. Už po pár dnech průzkumu našli rozsáhlé
pohřebiště.
V místech, kde od nepaměti bývala pole, vy-

kopali řadu sond o rozměrech dva krát jeden
metr. „Pod úrovní ornice se uchovaly nálezy,
o které nám jde,“ vysvětluje archeolog Michal Soukup. V těchto místech je totiž jediné
raně středověké pohřebiště v údolí Lomského
a Radčického potoka. Žádné jiné z 11. až 12.
století zatím nikdo neobjevil. „Můžeme spolehlivě říci, že se tu nachází veliká nekropole.
Hrobů jsou tu stovky, možná až tisíce,“ shrnuje závěry z prvních týdnů bádání vedoucí
výzkumu Petr Čech.
Poprvé archeologové v těchto místech kopali už v 80. letech minulého století. Přestože
objevili zajímavosti hodné dalšího výzkumu,
na místo se už neměli možnost vrátit. Až po
třiceti letech tu kopou jejich kolegové z Ar-

cheologického ústavu Akademie věd ČR
v Praze. „Tehdy se archeologie dotkla něčeho
velkého. Jenže nebyla možnost to důkladně
prozkoumat. Ale vědělo se o tom, že se našlo
něco zvláštního, co by stálo za další výzkum,“
vypráví Soukup a Čech jej doplňuje: „Pod zemí
zůstávají zbytky domů. Předpokládáme, že
vesnice zanikla nejpozději na přelomu 15. a 16.
století.“
Samotným vykopávkám předcházela rozsáhlá příprava. Archeologové se řadu měsíců
věnovali zkoumání archivních dokumentů,
starých map a literatury. Důlní mapy studovali především proto, aby přesně věděli, kde je
terén změněn hlubinnou těžbou 19. a první
poloviny 20. století. Navštívili i řadu muzeí

a posbírali informace o všech starých archeologických nálezech. V rámci přípravných
prací došlo také na letecké snímkování krajiny, povrchový a geofyzikální průzkum. „Náš
průzkum je významný proto, že odkrýváme
jakousi časovou konzervu. Nahlížíme do vesnic, které zanikly po husitských válkách, nebo
v důsledku morových ran,“ vysvětluje vedoucí
výzkumu Petr Čech. Do příprav jsou zapojeni
i specialisté ze Severočeských dolů, kteří se
zabývají geodezií a geologií. Týmy spolupracují proto, že archeologové jsou předvojem
horníků. Až lokalitu prozkoumají, dojde za
několik let na těžbu hnědého uhlí a následně se toto území promění v budoucí jezero

Bílina. „Kopeme v místech, kam v budoucnu
dosáhne těžba hnědého uhlí. Máme ale velký předstih, a tak můžeme provádět speciální způsob dokumentace a odebíráme řadu
vzorků, které bychom při běžném záchranném
výzkumu pravděpodobně neměli čas odebrat.
Vedle toho se soustředíme na řešení složitých
otázek ohledně vztahů jednotlivých hrobů, vrstev a vývoje celé lokality,“ říká Michal Soukup.
Archeologové chtějí zjistit, zda potomci původních obyvatel Nesvětic přežili v regionu
dodnes. Do výzkumu se zapojí také biologové z Kriminalistického ústavu Policie ČR v Praze. Budou odebírat vzorky DNA. „Letos vytipujeme pět koster. Pokusíme se najít skupinu
hrobů, u kterých bude předpoklad, že se jedná
o příslušníky stejné rodiny a jsou z nejmladších
hrobů, tzn. nejlépe ze 13. století. Právě u nich je
největší šance, že by v této lokalitě mohli dodnes žít jejich potomci,“ usmívá se Čech. Sběr
vzorků DNA bude podle Soukupa prováděn
za přísných hygienických podmínek. Pracovníci budou oblečeni do typických bílých overalů. To proto, aby se jejich DNA nedostala ke
starým kostem. „Při odběru vzorků je značné

riziko kontaminace moderní DNA - tomu musíme předejít,“ vysvětluje archeolog Soukup.
Na výzkumu se podílí vysokoškolští studenti
archeologie, kteří přijeli z nejrůznějších míst
Čech a Moravy. Zázemí našli na faře v Mariánských Radčicích. „Pocházím z Moravy.
Terén, kde nyní provádíme archeologický výzkum, je pro mě zajímavý i tím, že je kopcovitý.
To my u nás nemáme,“ sděluje své pocity studentka archeologie Západočeské Univerzity
Hana Hrušková. Ruku k dílu přiložili i místní
lidé jako například Jaroslav Motl z Oseka, studující archeologii v Hradci Králové: „Pro tento
archeologický výzkum jsem se rozhodl i proto,
že se odehrává kousek od domova.“
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Julius Payer,
ze Šanova frajer
PRO RAKUŠANY ZNAMENÁ JEHO JMÉNO TOTÉŽ JAKO PRO
ČECHY EMIL HOLUB. VELKÝ CESTOVATEL, OBJEVITEL,
POLÁRNÍK A BADATEL, ALE TAKÉ MALÍŘ SE PŘITOM NARODIL
V TEPLICÍCH. JAKOŽTO RAKUŠÁK SE ALE STAL PŘEDMĚTEM
NÁRODNOSTNÍCH NESNÁŠENLIVOSTÍ A JEHO JMÉNO TAK
UPADLO V ZAPOMNĚNÍ. PŘITOM JEN DÍKY NĚMU MAJÍ DODNES
TEPLICE NA MAPĚ SEVERNÍHO LEDOVÉHO OCEÁNU SVŮJ ZÁLIV
A ŠANOV SVŮJ OSTROV. DOBY RAKOUSKO-ČESKÝCH TŘENIC
Z KONCE MONARCHIE JSOU VŠAK PRYČ, A TAK SE NA TOHOTO
„FRAJERA ZE ŠANOVA“ VZPOMÍNÁ S OBDIVEM I V RODNÝCH
TEPLICÍCH.
TTEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: HISTORICKÉ ARCHÍVY

Právě před 140 lety, na sklonku léta 1873,
byla do mapy světa zakreslena nová země
– Země Františka Josefa. Souostroví v Severním ledovém oceánu, necelých tisíc
kilometrů od severního pólu, objevila expedice, v níž bylo i několik Čechů. Vedle
německého polárníka Karla Weyprechta
ji vedl také rakouský důstojník, horolezec
a polárník, rodák z Teplic, Julius Payer. Na
své třetí a poslední výpravě za polární kruh
strávil dva roky a právě díky objevu nové
země se proslavil po celém Rakousku-Uhersku a Teplice mu udělily status čestného
občana. Dnes sice patří souostroví Rusku,
stále ale nese jméno habsburského panovníka. Stejně jako se stále u grónského
pobřeží nachází Payerův štít, v Barentsově
moři Brněnský mys, v Zemi Františka Josefa
Payerův ostrov, Šanovský ostrov a Teplický
záliv.

Přestože to mnozí Tepličané možná netuší,
je Payer jedním z nejslavnější rodáků lázeňského města. Každý rok se jim to snaží připomínat Společnost přátel Julia Payera – Julius Payer ze Šanova frajer. Už fakt, že spolek

„Lihový teploměr ukázal brzy potom,
co jsme vystoupili na ledovec, pokles
teploty až na -51 C, což byl největší
mráz, jaký jsem pozoroval na svých
třech polárních výpravách. Z nitra ostrova proudil lehounký vánek. Kreslení a měřičské práce ohrožoval však
natolik, že jsem musil ustavičně třít
bolestivě omrzající ruce sněhem....
Vzali jsme s sebou trochu rumu.
Každý dostal svůj díl tak, že mu byl
vkleče vlit do hrdla, aniž by se kovový pohárek dotkl jeho rtů. Ačkoliv
byl rum silný, zdálo se, že ztratil svou
chuť a všechnu sílu i tekutost. Chutí
se podobal mléku a konzistencí rybímu tuku. Chléb ztvrdl mrazem na
kámen; při kousání jsme se báli
o zuby a dásně jsme si rozdírali
do krve. Přístroje při dotyku
přímo pálily.“

vznikl v okruhu známé teplické divadelní a recesistické skupiny Panoptikum Maxe Fische
napovídá, že to s pietní úctou k tomuto muži
zase nepřehánějí. V den Payerových narozenin se členové Společnosti scházejí před jeho
rodným domem a za zpěvu rakousko-uherské
hymny si připíjí nápojem polárníků – rumem.
Na druhou stranu je třeba doplnit, že na oslavách se podílí i teplické Regionální muzeum
a jeho součástí jsou například přednášky
o polárním bádání.
Julius Payer se narodil v dnešní lázeňské čtvrti
Šanov v roce 1842 v rodině penzionovaného
rakouského důstojníka. Syn následoval kariéru svého otce a absolvoval kadetní školy
v Krakově a Vídni. Po své otci ale zdědil i další
vášně – pro kartografii a malování, kterému
se věnoval ve své další životní etapě. Působil
v severní Itálii, tehdy ale rakousko-uherském
území, a mapoval jižní Alpy. Tam zdolal mnoho vrcholů včetně řady prvovýstupů, stal se
známým kartografem, horolezcem a také
učitelem. V sedmadvaceti letech se připojil
ke své první polární expedici, německé, která
směřovala na pobřeží Grónska. Podařilo se
mu prozkoumat a zmapovat pobřeží s četný-

mi ostrovy, objevil Zemi krále Viléma a jako
první zavedl do arktického výzkumu také
horolezectví. Přes velké obtíže – jedna z lodí
zcela zamrzla a byla rozdcena ledem, trosečníci se nakonec zachránili na kře – se po náratu z expedice stává Julius Payer významným
polárním badatelem. Bylo tedy nabíledni,
že jakmile se Rakousko-Uhersko rozhodne
zapojit se do polárního výzkumu, nemůže
u toho Payer chybět. V roce 1871 odjíždí první orientační výprava, která má zkoumat Severní ledový oceán, přesněji zajistit možnost
volného moře směrem k sibiřským břehům.
To se však ukázalo jako nereálné, když narazili na ledové kry.
Přesto se díky těmto zkušenostem hned rok
nato vydala na sever velká polární výprava, která měla za cíl buď doplout co nejblíže k severnímu pólu a nebo se plavit podél
severního pobřeží Sibiře k východu, až do
Asie. 13. června roku 1872 tak Julius Payer
odplouvá na cestu, která mu zajistí doživotní i posmrtnou slávu. On i dalších 23 mužů
se písemně zavázalo, že se zříkají každé výpravy na svou záchranu. A o život jim v této
výpravě skutečně šlo. Už po dvou měsících

„Jakmile se medvěd přiblížil asi na
osmdesát kroků, některý z lepších
střelců stiskl spoušť a ostatní potom
následovali jeho příkladu. Většinou
byl první výstřel rozhodující... Potom
byl medvěd vyvržen a rozdělen. Svíčková a čtyři kýty se uložily pro společný stůl, jazyk připadl doktorovi, srdce
kuchaři, krev nemocným kurdějemi,
páteř a žebra psům, ale dříve si každý odřezal asi libru masa pro svou
vlastní potřebu. Zdraví škodlivá játra
byla hozena do moře. Mozek patřil
na stůl štábu. Tuk se nasolil
a ponechal několik týdnů
na ledě, aby zbělel; pak
putoval do sudu.“

loď Tegetthoff uvázla v zajetí ledových ker,
které už ji nikdy nepropustily. Celý rok trvalo,
než polárníci spatřili pobřeží, k němuž jejich
zamrzlou loď hnaly proudy směrem na sever.
Skupinu ostrovů, kterou následně probádali
a zmapovali, nazvali podle tehdejšího císaře
Zemí Františka Josefa. Na své zamrzlé lodi
pak badatelé strávili další zimu a na jaře roku
1874 se znovu vypravili k souostroví, aby odebrali vzorky hornin k vědeckému zkoumání

Byl to osudný den. Sotva jsme zakotvili,
postoupily ledové valy až těsně k nám
a zcela nás uzavřely. Brzy nebyla kolem
nás žádná volná voda.... My však doufali, ze dne na den, po celá dvě léta,
že chvíle vysvobození přece jen přijde.
Zprvu jsme ji očekávali v nejbližších
hodinách, pak v několika dnech a týdnech, potom v určité roční době a ve
změně bouří... Ale hodina osvobození
nikdy nepřišla.“
„Myšlenka opustit loď a ponechat její
osud náhodě má v sobě něco zneklidňujícího i za obvyklých poměrů. Tím
více jsme to pociťovali zde, na moři
dalekého severu. Po dva roky nám loď
byla domovem a útočištěm před vichřicemi, před nápory ledů i třeskutými
mrazy. Se všemi těmi vzpomínkami ji
nyní opouštíme... Tmavá mračna ležící
na severu nad ostrovy zakryla slunce.
Vykročili jsme. Naše cesta na jih vedla
do jednotvárné, skličující pustiny
torosových pahrbků, dosud
vysoko zasněžených. Po tři
měsíce to bude nyní náš
svět.“

a zhotovili detailní zeměpisnou mapu všech
ostrovů.
Návrat lodí, stále uvězněnou v ledu,
o
nebyl možný, a tak ji výprava opustila a vydala
se
s k jihu pěšky, s nákladem na saních a člunech. Po tříměsíční strastiplné cestě dosáhli
Nové Země, kde je zachránila ruská rybářská
loď a dopravila do Norska. Jaké pozornosti
se
s výprava těšila, dokládá skutečnost, že již
v Norsku si mohli polárníci přečíst dopisy od
svých
blízkých – v Rakousku je totiž nechali
s
vytisknout
do knížek a rozeslali do norských
v
přístavů s žádostí, aby je předali členům výpravy, pokud se s nimi setkají. Ve Vídni je
pak čekalo velkolepé přivítání a Julius Payer
se
s pustil do psaní obsáhlého, osmisetstránkového
díla, v němž popsal průběh výprav i svá
v
pozorování tamní krajiny a přírody.
Julius
Payer se stal nejen čestným občanem
J
Teplic,
ale také šlechticem a dostal řadu vyT
znamenání
od císaře. Cestoval po Evropě
z
a přednášel o svých výpravách. Přesto se
rozhodl zcela změnit svůj život – vystoupil
z armády a žádné další expedice už se nikdy
nezúčastnil. Jeho další životní etapa přesto
zúročila
zkušenosti z polárních výprav. Zaz
čal
se
věnovat
své další vášni – malování.
č
Ostatně
vlohy
k
němu zdědil po otci a své
O
poznámky z cesty i knihu doprovázel mnoha
kresbami. Také na plátno maloval výhradně

polární krajiny a výjevy z výprav. A i v tomto
oboru se stal slavným. Jeho plátna byla velkorysá a některá měřila až padesát čtverečných
metrů. Během malířských studií ve Frankfurtu se oženil a s rodinou poté žil v Paříži, kde
vytvořil své nejslavnější obrazy, jež putovaly
na výstavy po celé Evropě. Ve Vídni pak založil malířskou školu a namaloval svůj zřejmě
nejznámější obraz Nikdy zpět! jako památku na den, kdy jeho výprava opouští v ledu
sevřenou loď a vydává se pěšky na jih. Své
poslední roky dožívá Julius Payer, nemocný
a částečně ochrnutý po mrtvici, osamocen
na dohled alpských velikánů, kde se začínala
jeho kariéra slavného horolezce a cestovatele. Zemřel v září roku 1915, dva dny po svých
74. narozeninách, a má čestný hrob ve Vídni. V tamním Vojenském historickém muzeu
si můžete prohlédnout jeho deníky a náčrty
z cest. Mimochodem dnes v rodném domě
Julia Payera U Jitřenky najdete stejnojmenný
hotel – zdaleka ale ne jediný v Evropě. Jméno slavného Tepličáka a Rakušana si oblíbily
hlavně horské alpské hotely.
Ukázky:
V článku jsou použity výňatky z knihy Julius
Payer: V ledovém zajetí, která je zkráceným
překladem obsáhlého Payerova cestopisu ze tří
výprav a vyšla v Československu v roce 1969.

BŘEZENSKÝ KOSTEL
SVATÉHO PETRA A PAVLA JE
DOMINANTOU OBCE A JEDNOU
Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
BAROKNÍCH PAMÁTEK
CHOMUTOVSKA. OD ROKU
1999 OBEC INVESTOVALA DO
JEHO ZVELEBENÍ NEMALÉ
PROSTŘEDKY A KAŽDOROČNĚ
PŘISPÍVÁ STATISÍCOVÝMI
ČÁSTKAMI NA DALŠÍ
ÚPRAVY. BYLA OPRAVENA
FASÁDA, VĚŽNÍ HODINY
A POSLEDNÍ AKCÍ BYLO
ZHOTOVENÍ VYDAŘENÉHO
PROFESIONÁLNÍHO OSVĚTLENÍ
CELÉHO OBJEKTU, KTERÝ JE
TAK VIDITELNÝ ŠIROKO DALEKO
I V NOČNÍCH HODINÁCH.
UMOCŇUJE TAK SNAHU VEDENÍ
OBCE O VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK
PRO POHODOVÉ ŽITÍ V BŘEZNĚ
I JEHO ZKRÁŠLENÍ VNÍMANÉ
NÁVŠTĚVNÍKY A TURISTY.
TEXT A FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

Péče o kostel není jen záležitostí vzhledu. Cílem je jeho využívání ke společenským akcím,
jakou je například vánoční zpívání s místním pěveckým sborem. Okolo kostela také
symbolicky vede i naučná Dračí cesta, která
byla slavnostně otevřena v letošním roce.
Výletní trasa, která měří přes pět kilometrů,
představuje turisticky zajímavá místa obce
Březno a okolí. Každá z osmi zastávek patří
pohádkové bytosti, která má blízko k Březnu nebo k hornictví. Cílenou snahu březenských o spojení dávné historie se současností
symbolizuje zastávka u kostela s příběhem
andělíčků Péti a Pavlíka. To, jak se daří tuto
myšlenku naplňovat, potvrzuje i fakt, že obec
a okolí navštíví až stovka turistů měsíčně.
Kostel svatého Petra a Pavla
Český stavitel Jan Krištov Kosch započal
stavbu kostela roku 1739 a s prací skončil
o 24 let později. Dne 13. května 1739 byl položen základní kámen a podle nalezené pamětní listiny se této slavnosti zúčastnil i slavný
stavitel Johann Anton Dientzehofer z Prahy,
kterého některé prameny uvádějí jako projektanta stavby. Stavba kostela neprobíhala
nikterak hladce. Často chyběly peníze a stavbu ovlivnily i válečné události z let 1742, 1746
a údobí sedmileté války
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Kostel
svítí!
Původně byly ve věžích kostela 4 zvony.
Největší z nich vážil 778 kilogramů a byl
vyroben v roce 1520. Bohužel za 1. světové války byly tři z nich přeměněny na
válečná děla. Tři nové zvony byly ulity
a vysvěceny roku 1921.
Při opravách věží v roce 2000 byly ve věžních kopulích nalezeny historické materiály. V první kopuli byly dokumenty ze září
1939, v druhé byl nalezen německý překlad původně latinsky psané listiny z roku
1764, popisující průběh stavby. Po dokončení oprav obou věží byly do jižní věže
uloženy původní staré listiny obohacené
o nové informace.
(PI)
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Na vlně
zážitků
PRÁZDNINY DĚTEM SKONČILY, ALE PŘESTO PŘEMÝŠLÍTE, KAM
S NIMI NA VÍKEND A NEDOSTÁVÁ SE VÁM NÁPADŮ? POJEĎTE
DO DOLNÍHO POOHŘÍ, KDE NA VLNĚ ŘEKY OHŘE ZAŽIJETE
I POZNÁTE NEVÍDANÉ.
TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ, LIBUŠE NOVOTNÁ POKORNÁ

Františkánský klášter. Jak žili mniši v klášteře?
Jaká je minulost města Kadaně? To vše se při
návštěvě dozvíte. K pobytu zve i okolí kláštera, kde najdete minizoo nebo klášterní vinice.
Tip: 28. září vyzkoušejte na Svatováclavském vinobraní, jak chutná víno sklizené
z františkánských vinic.

Víkendovou návštěvu začneme třeba v Klášterci nad Ohří, který se pyšní zámkem s expozicemi tradičního českého porcelánu, drahých
kovů těžených a zpracovávaných v Krušných
horách, nebo sklepením plným pohádkových
skřítků a loutek. Úžasným zážitkem je procházka zámeckým parkem s fontánou a pávy
spolu s prohlídkou Thunovské hrobky.
Tip: 26. 10. - 2. 11. 2013 můžete spojit
návštěvu zámku s představeními ochotnických divadel, které vystoupí v rámci Kláštereckých divadelních žní.
Naše návštěva pokračuje v Kadani, kde rozhodně nesmíte vynechat prohlídku Národní
kulturní památky České republiky, kterou je

Podél toku řeky Ohře se dostáváme do Žatce – města chmele a piva. Chmelnice jsou
již sklizené, ale Chrám Chmele a Piva nabízí
historii chmelařství a pivovarnictví celoročně
a ještě si s sebou odnesete sušený chmel,
který má blahodárné účinky na vlasy, nebo
si jej nasypejte do polštáře pro skvělé spaní
a sladké sny. K tomu vám přispěje i výjezd 3D
výtahem na Chmelový maják, kde uvidíte Žatec jako na dlani. K návštěvě využijte i vedlejší
budovu Chmelařského muzea, jednoho z největších muzeí o historii chmelařství v Evropě,
kde se Vám informace načerpané z Chrámu
ještě rozšíří o další detaily.
Tip: Navštivte novou stálou expozici v Regionálním muzeu K. A. Polánka „Žatecký
stroj času“ a interaktivně se přeneste do
historických událostí, které se staly v Žatci
a okolí.
Poslední návštěvou na toku Ohře jsou Louny. Věže Chrámu sv. Mikuláše jsou vidět již
zdálky, a proto neváhejte a vydejte se vzhůru
k výšinám. Vyhlídka na kopce Českého středohoří a Krušných hor se určitě neokouká.
Samozřejmě že se Vaše oči upínají i na další
část Dolního Poohří jako je Panenský Týnec,

Peruc nebo zámek Nový hrad v Jimlíně, skanzen v Březně u Loun či přírodní park Džbán.
Tip: 21. září se koná odpolední a večerní
akce nejen pro děti „Strašení na Novém
Hradě“ a pro historické požitkáře je do 13.
října 2013 zahrnuta do II. prohlídkového
okruhu výstava „Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje“.
Inspirovali jsme vás na návštěvu Dolního Poohří? Pokud ano, tak nezapomeňte ještě zmíněná zařízení navštívit se 4K kartou Dolního
Poohří a ušetřete až 30 % na vstupném s rodinnou kartou, která platí až 3 dny!
Nemáte stále ještě vybráno, kam se vydat?
4k karta nabízí i další návštěvnická zařízení
jako Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, zámek Červený hrádek v Jirkově, Radniční věž v Žatci, Kadani či Jirkově, Horní hrad
Hauenštejn, Regionální muzeum a Křížovu
vilu v Žatci a z této nabídky si jistě každý
vybere to své. Další informace naleznete na
www.4kkarta.cz.

Pořízení systému a prezentace 4K karty je
podpořeno z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje - Fond malých projektů
Cíle3/Ziel3 2007 – 2013) prostřednictvím Euroregionu Krušnohoří v rámci projektu „Historická místa a města Euroregionu krušnohoří – Dolní Poohří a Saigerhütte Olbernhau“
č. 0636.02/190213/1/06.
(PI)
e-mail: info@dolnipoohri.eu
www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz
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7 let na radnici:
Divoký sever se
mění v lázně
MĚSTO DUBÍ NA TEPLICKU BYLO CELÁ LÉTA SYMBOLEM „DIVOKÉHO ZÁPADU“ SEVERNÍCH ČECH,
KDE VLÁDLA PROSTITUCE, KRIMINALITA, NÁSILÍ. DNES JIŽ NA DUBSKÝCH ULICÍCH SPOŘE ODĚNÁ
DĚVČATA, PROVOZUJÍCÍ NEJSTARŠÍ ŘEMESLO, NEPOTKÁTE, ANI TU PO SOBĚ NESTŘÍLÍ JEJICH
OCHRÁNCI NEPŘÍVĚTIVÉHO VZHLEDU TAK, JAK TO BYLO V MINULOSTI NA DENNÍM POŘÁDKU.
JAK SE MĚSTO DUBÍ V POSLEDNÍCH LETECH ZMĚNILO, VÍ NEJLÉPE ING. PETR PÍPAL, KTERÝ
JE OD ROKU 2006 DUBSKÝM STAROSTOU.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉHO ÚŘADU DUBÍ

Proč se Dubí stalo synonymem kriminality,
násilí a prostituce?
Je třeba se vrátit do historie. Město Dubí bylo
díky své přírodě a prostředí vyhledávaným
místem pro procházky a trávení volného času
a v roce 1870 zde vznikly klimatické lázně.
Pak nastoupila průmyslová doba - již před 1.
světovou válkou a v meziválečném období.
Narůstalo dolování rud, ve spodní části Dubí
vznikaly hutě, železárny, sklárny a slévárny,
zatímco horní část si zachovávala svůj přírodní charakter. Např. v Pozorce, které se říkalo
Malý Egypt, spolu žily rodiny z celé republiky
i zahraniční dělníci, přicházející sem za prací.
Lidé bez patriotismu, bez vztahu k tradicím
a historii města. Největší ránu dostalo Dubí
po roce 1990, kdy se stalo dopravní tepnou
do Německa se všemi negativy, od dopravního přetížení až po prostituci. Došlo k vystěhování přes 2 000 občanů a prakticky k vylidnění hlavní třídy. A pak nastoupily nevěstince,
sexy bary a penziony, prostitutky a gangy,
které stály za vzrůstem kriminality a devastací
města.
Jak to mohlo tehdejší vedení města dopustit?
Myslím, že to radní poněkud nezvládli a podcenili nárůst prostituce, kdy v jeden okamžik
bylo od Cínovce až do Teplic v pensionech

i podél silnice k dispozici 1500 prostitutek.
Točily se tady velké peníze, ze kterých Dubí
nic nemělo. Možná svoji roli sehrál i strach
a násilí v okamžiku, kdy se místní kriminalita
vymkla kontrole. V jeden čas tu v přesně rozdělených částech hlavní třídy vládly mafie ze
Srbska, Ruska, Ukrajiny, Kosova, Bulharska,
cikánských rodin z Teplic a Ústí nad Labem
a běžně si tady mezi sebou vyřizovaly účty
střelbou či rvačkami. Po zprovoznění dálnice
D8 se po roce 2000 tyto profesionální gangy
přesunuly především do Prahy, Brna, Holandska a Anglie.

Co se s tím dá dělat teď a v budoucnu?
Po odchodu gangů a změně obsazení radnice se nám podařilo snížit počet nevěstinců z třicetidevíti na tři, a posléze i odstranit
všechny tzv. sexy bary, které byly paradoxně
postaveny na pozemcích státních organizací
Lesy ČR a Ředitelství silnic a dálnic. Vyhráno ale není. Vloni jsme se pokusili polevit ve
vytlačování prostituce z ulic Dubí. Okamžitě
ale došlo k nárůstu počtu prostitutek, takže
je třeba vše hlídat a nedovolit návrat zpět.
Vyvolali jsme i jednání se zbývajícími majiteli
pensionů a ‚podnikateli‘ z této branže. Navrhli jsme jim využití pozemků na Cínovci,
mimo hlavní ulici, ale nechtějí našim návrhům
ustoupit. Čeká nás trpělivá práce. Jde hlavně
o to nastavit pravidla provozování prostituce
tak, aby byla přijatelná a nepřinášela doprovodnou kriminalitu jako v minulosti. Máme
dobře fungující a početnou městskou i státní
policii s povinnostmi i pravomocemi na dodržování pořádku v ulicích města. Na 8 000
obyvatel připadá 34 městských strážníků a 20
‚státních‘ policistů a investovali jsme mnoho
peněz právě do bezpečnosti našich občanů.
Jste odpůrcem prostituce jako takové?
Ale ne, i když se to tak může jevit. Podle
mého názoru je nevěstinec užitečným zařízením s tisítiletou tradicí a nedá se úplně vymý-

tit. Spoře oděné dívky se ale nemohou producírovat po hlavní ulici mezi dětmi a ostatními
občany, tyto služby musí mít svůj řád.
Projevil se úbytek dopravy na prosperitě
města?
Přesunutí hlavně kamionové dopravy i odchod zmíněných gangů byl pro město obrovskou úlevou. K nějakému snižování městských
příjmů nedošlo, pokles obratu zaznamenaly
pouze čerpací stanice, které vlastní zahraniční majitelé. Tato skutečnost neměla ani
vliv na zvýšení nezaměstnanosti, neboť ‚sex‘
podnikání v Dubí bylo záležitostí rodinných
uzavřených komunit. V dnešní době se sem
podnikatelé už nebojí přijít se svými aktivitami, takže je to vlastně naopak.
Pracujete na obnově Dubí coby lázeňského
města?
V roce 2008 vlastník místních lázeňských zařízení prodal budovy panu Václavu Jelínkovi,
společnosti Jelínek Holding, což bylo pro
Dubí obrovským štěstím, jinak hrozil našim
historickým lázním třeba osud lázní Kyselka
v Bílině. Po investicích desítek milionů korun
byly v jedné třetině v loňském roce otevřeny
lázně, většinou pro zahraniční samoplátce,
druhá třetina funguje jako luxusní pension pro
seniory a ve zbývající části se nachází rovněž
nadstandardně vybavené centrum pro léčbu
a péči pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Zachování a rozvoj lázeňství je pro nás
tou nejlepší cestou ke zlepšování image Dubí
a změně pohledu na naše město.
Dubí je město uprostřed přírody na úpatí
hor, se slavným cibulákem. Jak sem chcete
přilákat turisty?
Společně s lázeňstvím pracujeme na zlepšení propagace města. Získali jsme přes
4 miliony korun z programu Podpora a rozvoj
cestovního ruchu, pořádali jsme konference
se zahraniční účastí, vydali krásnou knihu
a propagační materiály o Dubí. Vše se setkalo s velkým ohlasem i v zahraničních mediích - v tisku, radiu i prestižních německých
televizních kanálech. Později se nám podařilo
navázat na tento velký projektový úspěch dalším projektem za 7 milionů korun a následně
dokonce za 17 milionů. Ty jsou využívány na
rekonstrukci bývalého kina, kde vznikne muzeum historie a výroby porcelánu, které otevíráme 1. října letošního roku s názvem Dům
porcelánu s modrou krví. V prostorách muzea zprovozníme i městské infocentum, které
bude sloužit návštěvníkům muzea i turistům,
kteří k nám zavítají. Muzeum je i součástí
česko-bavorského projektu Porcelánová cesta, sdružujícího porcelánky v Selbu, Horním
Slavkově, Chodově, Karlových Varech a Klášterci nad Ohří.

Co je v Dubí ještě zajímavého?
Ze zmiňovaného šestimilionového projektu
Dubí – centrum východního Krušnohoří jsme
vydali propagační materiály o historii lázeňství, těžby rud na Cínovci a výroby keramiky
v této oblasti. Dalším výstupem ve spolupráci s Osekem a Krupkou byla studie denních
výletů po okolí těchto tří sousedních měst.
Z dubských památek je neznámější určitě
kostel Neposkvrněného početí Panny Marie,
jehož mramorové části pocházející z 13. století sem byly přivezeny z Itálie ze zaniklých
starých kostelů. Je kopií kostela Santa Maria
dell ‘Orto v Benátkách a raritou evropského
významu.
Teď něco osobního. Byl jste členem ODS,
dnes hájíte barvy Severočechů. Proč jste
změnil dres?
Do politiky jsem vstoupil s úmyslem změnit
v Dubí to, co se 15 let nedařilo. Neshody s vedením města v roce 2003 a po zrušení místní
ODS vyvrcholily sestavením nové organizace ODS ze slušných lidí se společným cílem
změnit Dubí k lepšímu. Během dalších tří let
se podařilo získat 34 % hlasů a na podzim
2006 sestavit nové vedení města. Od té doby
byla propagována otevřená politika zástupců

všech stran, se stejnými pravomocemi, hlasy
při rozhodování, ale i stejnou zodpovědností.
Nikdo nic nezametal pod stůl, neschovávaly
se dokumenty a před důležitými rozhodnutími se svolávali všichni zastupitelé a na pracovních jednáních se vše otevřeně řešilo. Snad
i proto jsme dosáhli ve volbách v roce 2010
hranici 40 % volebních hlasů, což byl obrovský úspěch a potvrzení toho, že svoji práci na
radnici děláme dobře.
Potom ale přišel rok 2007, kdy začaly v ODS
převažovat na okresní i krajské úrovni privátní
ekonomické zájmy nad celospolečenskými,
což nemělo s reálnou politikou nic společného a toto bylo pro mě neakceptovatelné. Z 54
členů ODS v Dubí nás tehdy odešlo 50, byl to
ale klidný a rozumný „rozvod“. Oslovily mě
různé strany, ale na rozdíl od jiných jsou Severočeši.cz uskupením klidným a kladně vnímaným, kde se člověk cítí dobře a nemusí se
bát, že si před ním lidé odplivnou…
Vloni jste kandidoval do Senátu proti teplickému primátoru Kuberovi. Nebyl to předem
prohraný boj?
Důkazem, že v Dubí je vše více o lidech, než
o stranách, je fakt, že jsem získal 66 % senátních hlasů voličů. Jardu Kuberu znám ještě
z doby, kdy jsem v politice nebyl. Je populární navzdory některým svým kontroverzním

Ing. Petr Pípal / Narodil se roce 1959 v Duchcově, nyní žije v Dubí-Mstišově.
Po maturitě na teplickém gymnáziu vystudoval Elektrotechnickou fakultu Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.
Po vojně pracoval u Ministerstva vnitra ČR jako expert v oboru kriminalistické elektrotechniky na Odboru kriminalistické
techniky a expertiz v Ústí nad Labem a v Kriminalistickém ústavu v Praze. Od roku 1991 podnikal v autoopravárenství,
provozoval Stanici technické kontroly a se švýcarským obchodním parterem se věnoval čištění a likvidaci použité výpočetní
a kancelářské techniky.
Od 70. let se intenzivně věnoval sportu, juniorské silniční cyklistice na republikové úrovni. Po skončení sportovní kariéry se
věnoval trenérské činnosti a výchově mládeže. V roce 1999 začal podporovat zdravotně postižené cyklisty ve Federaci Spastic
Handicap a jako člen jejího realizačního týmu pokračuje v této práci dodnes.
V roce 2003 se stal členem ODS a po úspěšných volbách v říjnu 2006 byl zvolen starostou města Dubí a zároveň ukončil
podnikatelskou činnost. V únoru 2012 členství v ODS ukončil. Starostou je doposud, nyní jako člen hnutí Severočeši.cz, za které
kandidoval za volební obvod Teplice i při posledních volbách do Senátu České republiky. Ve volbách v říjnu 2008 byl zvolen
členem Zastupitelstva Ústeckého kraje a zde se věnuji práci v komisích a výborech v oblasti kultury a národnostních menšin.

názorům a činům, ale je to přece jen známá
osobnost, se kterou se jen těžce soupeří. Nicméně jsem s tímto vědomím do tohoto rizika
šel a byla to pro mě další velice zajímavá životní zkušenost.
V Dubí vládnete již dlouhých 7 let… Jaký je
recept na úspěšné starostování?
Recept je jednoduchý – průhledná a otevřená
spolupráce se všemi kolegy v zastupitelstvu,
žádné zmiňované zametání nepohodlných
záležitostí pod koberec a také žádní „kostlivci
ve skříni“. Takže starostování nemá být o vládnutí, ale o transparentní spolupráci. V politice
bylo, je a bude existovat lobbování za osobní
zájmy a názory i potřeby té „své“ politické
strany. Nemělo by ale překročit meze slušnosti a rozumu. Navíc by do politiky, obecní
počínaje, měli vstupovat lidé finančně zajištění, pro které není funkce nástrojem pro získání osobního bohatství. A těch zmiňovaných
sedm let je zřejmě důkazem toho, že to lidé
vnímají velice pozitivně…
Za rozhovor poděkoval František Dočekal.
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Brána času
NÁŠ SVĚT, OPROTI BĚŽNÝM PŘEDSTAVÁM, NENÍ ANI ZDALEKA
TAK ZNÁMÝ A MECHANICKÝ, JAK SI MYSLÍME. ČAS OD ČASU
NĚCO NARUŠÍ BĚŽNÉ PŘEDSTAVY A PŘESVĚDČENÍ A MY JSME
POSTAVENI PŘED REALITU, KTERÁ SE VYMYKÁ KAŽDODENNÍM
ZKUŠENOSTEM.
TEXT: RADEK STEIGER

Toho roku jsem pracoval v liverpoolské firmě
a nastal-li mi volný den, vždy jsem se snažil
vyplnit tento vzácný čas co nejlépe. Bydlel
jsem hned vedle liverpoolského fotbalového
stadionu, kde každý pátek byly policejní zátarasy a nebyla nouze o potyčky s fanoušky.
Několikráte se i střílelo, ale to nebylo až tak
zajímavé. Knihovnu a katedrálu jsem navštívil
mnohokrát, stejně tak bary, kam chodili The
Beatles ještě v dobách svých začátků.
Tentokráte jsem nechal průchod své fantazii, opustil přístavní doky a následoval hlas
romantického srdce dobrodruha. Rozhodl
jsem se navštívit městečko Knowsley, které je
opravdu - opravdu zvláštní.
Mnoho lidí zde zakusilo tzv. časový průlom
na vlastní kůži. Dva z oněch mnoha příběhů
jsou historicky doloženy, zdokumentovány
a podloženy důkazy. V Knowsley se odehrává
něco, co nazýváme časovou smyčkou.
Když jsem dorazil k městu, vydal jsem se po
hlavní třídě Sugar Lane, vedoucí napříč obydlenou oblastí. Hlavou mi vířily otázky: stane se
dnes něco zvláštního? Něco, co se mnoha lidem stalo, něco, co nelze objektivně ovládat?
Je možné, aby člověk prošel do jiné doby?
A jestli ano, co budu dělat? Jsem připraven?
Jsem zde. Právě v těchto místech se to mnoha
lidem přihodilo.
Desetiletá Sarah Jonesová se v srpnu 1970
vracela domů. Věděla, že matka ještě není
doma, a proto nijak nepospíchala. Procházela právě ulicí Sugar Lane, když najednou
se v horkém letním dnu zničehonic prudce
ochladilo. Děvče později vypovědělo, že

mělo pocit, jako by vkročilo do obří ledničky.
Sotva chlad pominul, spatřila ženu, kráčející
proti ní po chodníku. Neznámá byla oblečena
do nápadně barevného trička, riflí a ultramoderních bot. Měla krátce střižené světlé vlasy
a až na účes se neuvěřitelně podobala dívčině
mamince. Dokonce se jí na krku houpal prastarý rodinný medailon ve tvaru kříže.
Sarah se nejprve domnívala, že matka změnila image a neznámou oslovila. Žena si ji
však pouze prohlédla, beze slova zabočila
za roh a tam jakoby se po ní zem slehla. To
dívku vyděsilo a utíkala domů. Máma už byla
v kuchyni a něco vařila. Křížek měla na krku.
Vše tedy bylo v pořádku, ale rozrušená dívka
si vše zapsala do deníku.
Vysvětlení přišlo až po pětadvaceti letech.
V srpnu 1995 procházela již dospělá, pětatřicetiletá Sarah znovu toutéž ulicí. Na sobě
měla moderní oblečení, sportovní boty a od
maminky zděděný křížový medailon. Pojednou uviděla holčičku, která si ji zvědavě prohlížela. Teprve v tu chvíli si žena uvědomila,
že je to ona sama ve věku deseti let.
S podobnou příhodou se tisku svěřilo toho
léta i několik dalších osob. Avšak Sarah Jonesová jako jediná svůj příběh doložila deníkem,
který si jako malá psala a kde je zápis prokazatelně z roku 1970.
31. srpna 1995 překvapil obyvatele Knowsley
nepříjemný hukot. Lidé se zastavovali na ulicích a nechápavě hleděli k obloze. Z mraků
se vynořila formace osmi letadel s černými
kříži na křídlech. Chvíli kroužila nad městem
a pak odlétla.

Druhý den starousedlíci i návštěvníci malého
britského městečka spatřili letouny znovu.
Tentokrát jakoby nalétávala na místní továrnu.
Po zhruba čtvrthodině stroje zmizely v mracích. Pracovníci ze zdejšího aeroklubu letadla
jednoznačně identifikovali. Šlo prý o německé bombardovací bitevníky Heinkel He-111
z druhé světové války. Lidé se proto domnívali, že se někde v blízkosti natáčí historický film
z doby letecké bitvy o Anglii. Britský záhadolog Andrew MacLachan byl však jiného názoru. Ve snaze rozkrýt přelet německých letadel
nad Knowsley shromáždil veškeré dostupné
materiály. To, co zjistil, mu vyrazilo dech.
V archivu německé Luftwaffe ze srpna 1940
nalezl zprávu o proniknutí bombardérů He111 pod vedením kapitána Johana Raua až
k Liverpoolu. Zde ale proti bitevníkům vzlétly
britské stíhačky a několik strojů sestřelily. Zbylá letadla se prý po úniku do mraků dostala do
zóny, kde se prudce ochladilo. Kapitán Rau
do svého palubního deníku zapsal, že v tom
okamžiku letci spatřili pod sebou anglické
městečko, které však údajně bylo velmi moderní, lidé stáli na ulicích a hlavně zde nebyla
žádná protivzdušná obrana. Německý velitel
dal proto rozkaz ke svržení bomb. Stalo se
ale něco nečekaného. Všem osmi letounům
selhaly pumovnice. Útok se nezdařil ani na
továrnu. Teprve po několika kilometrech se
pumovnice samy otevřely a bomby dopadly
na neobydlenou oblast.
MacLachan v britském archivu z roku 1940
opravdu nalezl zmínku o rozbombardování
pustého pole nedaleko Knowsley. Zarazila ho
ale informace o továrně. V té době tu ještě
žádná nestála, postavili ji až koncem osmdesátých let. Přesto popis a nákres Johana Raua
souhlasil se současným leteckým snímkem
objektu.
Je slunné odpoledne, vcházím do zdejší hospůdky, kde sedí několik starousedlíků. Lidé
jsou to vřelí a když zjistí, že jsem cizinec,
ptají se odkud a co mne přivádí. Koupí mi
pivo a družně připíjí. Poté, co jsem svlažil hrdlo a spláchl prach cesty, zvolna jsem začal
mluvit o oněch příhodách, ale jak jsem čekal,
nikdo nechce hovořit. Na mé dotazy jen neurčitě krčí rameny. Nedivím se. Kolik novinářů,
vědeckých týmů a senzacechtivých turistů
zde již bylo. A tak si ponechávají svá tajemství
a já si odnáším nevšední zážitek. Nic zvláštního se nepřihodilo, ale přece – je něco mezi
nebem a zemí.
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TŘI OSOBNOSTI Z REGIONU, TŘI TÉMATA K ZAMYŠLENÍ, DÍL TŘETÍ. SEZNAMTE SE S MEDAILONKY
TŘÍ ZAJÍMAVÝCH LIDÍ A JEJICH ODPOVĚĎMI NA OTÁZKY – CO PRÁVĚ DĚLAJÍ, CO JE TRÁPÍ A CO
JE TĚŠÍ. PRO PODZIMNÍ ČÍSLO ČASOPISU POHLEDY AMB JSME OSLOVILI DVA MUŽE Z UMĚLECKÉ
BRANŽE – ZNÁMÉHO VÝTVARNÍKA A PEDAGOGA, KTERÝ PŮSOBIL NA MOSTECKÉ ZUŠ - JOSEFA
ZEDNÍKA, A VÝZNAMNÉHO RUSKÉHO A POSLÉZE I ČESKÉHO REŽISÉRA, KTERÝ TĚSNĚ PŘED
UZÁVĚRKOU OSLAVIL VE VELKÉM STYLU 70. NAROZENINY – JURIJE GALINA. TROJICI DOPLŇUJE
MANAŽERKA, RÁZNÁ ŽENA Z ENERGETIKY – MILOSLAVA KUČEROVÁ.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU, ARCHÍV RESPONDENTKY, KATEŘINA TÁBORSKÁ

JOSEF ZEDNÍK
54 let, Olešná u Hořovic pedagog
a výtvarník.
Vystudoval sklářskou umělecko-průmyslovou školu v Kamenickém Šenově a Pedagogickou fakultu v Ústí nad
Labem v oboru ruský jazyk – výtvarná
výchova, dlouholetý ředitel mostecké Základní umělecké školy, za svou
laskavou a odbornou pedagogickou
činnost získal roku 2007 Cenu města
Mostu.

Co právě dělám
Vrátil jsem se z báječného malířského sympozia v Mostě na Benediktu a vybalil jsem si „fidlátka“…rozhlížím se po zahradě a přemýšlím,
kde dříve začít. Posekat, zastříhnout, zkultivovat zeleň či se vrhnout na rozdělanou dvoumetrovou sochu, která trpělivě čeká? Zvítězí
zahrada! Také tak trošku opět balím, za pár
dní letím znovu do Číny na vyvrcholení mezinárodní výtvarné dětské soutěže „International Children Painting Competition, Hong
Kong 2012“. Tématem soutěže byla „Culture
of my country“. Mezinárodní porota, složená
ze zástupců Hong Kongu, Japonska, Finska,
Ruska, Ukrajiny, Makedonie a České republiky hodnotila v lednu tohoto roku více než
12 000 výtvarných prací, které do soutěže poslali studenti a děti z 52 zemí celého světa.
Nyní proběhne druhá část soutěže, organizátoři pozvali autory stovky nejzajímavějších
prací do Hong Kongu, kde budou pracovat
přímo v terénu. Výbornou zprávou jistě je, že
mezi těmito pozvanými autory je i 15 studentů z České republiky.
Co mě potěšilo
Nadchlo mne letošní léto, úžasné tři týdny
jsem prožil v Mostě. Je fajn, že i v létě, o dovolených, město žije a podporuje kulturu!
Již zmíněné malířské setkání na Benediktu
splnilo svůj účel, spousta návštěvníků prošla
společným ateliérem a nahlédla pod pokličku 13 výtvarníkům, kteří představovali svou

práci. Závěrečná výstava potěšila, odhaduji,
tak 200 lidí….Stejně tak sochařské sympozium v červenci u přesunutého kostela oslovilo
stovky lidí. Těší mne, že město kvete, vždyť za
posledních 5 let vzniklo v Mostě více než 30
soch, což je republikově nevídané! Mám radost, že město pečuje o veřejný prostor a že
mohu být i přímo u toho. Vím, že není snadné
připravovat tyto akce a tím více si považuji
všech organizátorů, ať už je to mostecká radnice či parta nadšenců z Benediktu.
Co mě trápí
Že nestíhám, že má den pouze 24 hodin, někdy mi je líto, že den končí, šeří se a já bych
ještě venku dělal. Mrzí mne, že jsem se pořád
ještě nepustil do grafiky, kterou mám tak rád!
Stále mne láká tajemství tisků, její vůně…je mi
jasné, že člověk nemůže mít všechno, zbláznil
jsem se do dřeva, „ochutnal“ jsem kámen….
ale v koutku duše stále věřím, že mi vybude
chvilka, snad už tento podzim!
Není mi ani lhostejné, v čem žijeme….ale politiku, školství, kulturu, situaci ve státě raději nezmiňuji, to by bylo na frťana! Možná i na dva!

Co mě potěšilo
Uvítala bych okamžitou měsíční dovolenou
na Havaji, míry 90-60-90 či opravdový zájem
lékařů o zdraví pacienta, nikoliv o jeho peněženku (případně finance od VZP) … To jsou
přání, která by mě opravdu potěšila, bohužel
jsou dost nereálná. Radost mi však naštěstí
dokáží udělat i maličkosti, takže jsem nadšená z nefalšovaného letního počasí, které letos
o prázdninách panovalo. Po více jak sedmi
letech jsem navíc objevila kouzlo nepohodlných sedadel v mosteckém kině Kosmos a při
shlédnutí filmu Revival, zavzpomínala na svá
pubertální léta.

MILOSLAVA KUČEROVÁ
43 let, Bílina
tisková mluvčí a PR manažerka United
Energy, a.s., provozovatele teplárny
v Komořanech.
Inženýrka ekonomie, ve volném čase se
aktivně věnuje sportům (kulturistika,
běh, lyžování, kiteboarding) a cestování. Má jednu dceru, jednoho partnera
a dvě kočky.

Co právě dělám
Pracovně jsou letní měsíce obvykle obdobím
příprav a letos to není jiné. Na podzim představí teplárna nový velký grantový program,
takže finišují práce na jeho přípravě. Bude
navazovat na úspěch našeho prvního grantu
Pohoda, který financoval neziskovým organizacím opatření na úsporu energií. O kolik
peněz v něm půjde a komu budou tyto finanční prostředky určeny ale zatím prozradit
nechci, to až v listopadu. Inovace od podzimu
čeká také náš další úspěšný projekt Tepelná
pohoda do škol. Díky němu už prošlo teplárnou a naším vzdělávacím programem na
osmnáct stovek dětí a studentů. Program byl
školám nabízen celých pět let, přesto zájem
o něj neutuchal a všechny termíny byly do 14
dnů vždy beze zbytku rozebrány. Navzdory
tomuto faktu jsme se rozhodli spustit něco
nového. Za spolupráce Podkrušnohorského
gymnázia v Mostě odstartuje již brzy nový
projekt exkurzí s pracovním názvem Nebojte se matematiky. Jedním z cílů projektu je
přesvědčit studenty, že matematika není jen
abstraktní věda, které je třeba se bát, ale že je
běžnou součástí života a může být i zajímavá.
A jako každé léto se už chystáme na nový rok,
přesněji řečeno na vydání dalšího, v pořadí již
sedmého originálního firemního kalendáře,
který bude tentokrát opravdu žhavý.

Co mě trápí
Aktuálně stav našeho zdravotnictví, konkrétně pak přístup některých lékařů k pacientům
a k řešení jejich potíží. Osobní zkušenost
z posledních měsíců mě dovedla k pocitu,
že se uznávaný post lékaře smrskl na funkci
administrativního pracovníka, zkusmo předepisujícího neustále nová, ovšem bezúčelná
vyšetření a výkony.
Také si čím dál víc uvědomuji, že čas běží neuvěřitelným tempem, takže se vážně bojím,
že pro nedostatek energie nestihnu zrealizovat všechny sny, nápady, cesty a inspirace…

Co právě dělám
Zahajujeme osmnáctou sezónu Docela velkého divadla. Díky mým čerstvým sedmdesátinám mi ale herci tentokrát dovolili odpočívat.
Chtěli si zkusit představení podle svého, a tak
jako Studio DVD připravují pod vedením mladých režisérek dokumentární inscenaci Klára 3847 o dívce, která prošla koncentračním
táborem v Osvětimi. Mě tentokrát přisoudili
pouze roli osvětlovače. Sám se chystám na
práci až v lednu příštího roku, kdy chceme
připravit novou komedii – ty naše divadlo
ostatně uvádí velmi rádo. Hledám teď tedy
dobrou komedii, která by odlákala diváky od
televize a přitáhla je do hlediště divadla...
Co mě potěšilo
Potěšilo mě představení, které pro mě moje
žena a herci Docela velkého divadla připravili
k mým sedmdesátinám, a ve kterém popsali
a smrskli s humorem a nadsázkou celý můj
život do jedné hodiny. Radost mi udělalo,
že na oslavu mých narozenin přijelo tolik lidí
a mnozí z nich z velké dálky. Třeba umělci,
které znám z dob, kdy jsem jako mladý působil v divadle v Uljanovsku a z nichž jsou dnes
národní umělci. Přijel i můj spolužák, s nímž
jsem se dvacet let nemohl vidět, protože žil
v Německu, zatímco já v Rusku. Dorazil také
můj syn Míša, velmi vytížený filmový režisér,
který si udělal čas na dlouhou cestu z Ruska.
A na jediný den přijel až z Nižního Novgorodu i můj nejbližší přítel Igor... Což ale neznamená, že si nevážím i gratulantů, kteří „vážili“
mnohem kratší cesty.
Co mě trápí
Roztrpčen jsem současnou politickou situací.
Jsem překvapen, jak krátkou mají lidé paměť.
Rychle zapomínají, jak strašné bylo období
totality, a nabytou svobodu by klidně vyměnili
za „pohodlí a péči“, kterou měli před rokem
1989. To, že mohou číst a říkat, co chtějí, cestovat, poznávat svět a lidi v něm, většinu, zdá
se, nezajímá. Když jsem do Česka přijel v 90.
letech, cítil jsem se v této zemi velmi svobodně. Všichni bychom si měli uvědomit, co můžeme ztratit. Je tu hodně příkladů z minulosti.
Oceňuji český humor a jsem rád, že jsem ho
pochopil. S nadsázkou říkám, že každý, kdo
chce pochopit Česko a Čechy, musí pochopit
Járu Cimrmana.

JURIJ GALIN
70 let, Most
režisér, umělecký šéf Docela velkého divadla Litvínov.
Narodil se v Novosibirsku, vystudoval herectví v Baku a režii na moskevském uměleckém institutu GITIS, působil jako režisér a umělecký šéf v ruských divadlech,
od roku 1990 žije v Česku, kde režíroval v mnoha významných divadlech, se svou
ženou Janou spoluzakladatel soukromého Docela velkého divadla v Litvínově.
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Kolem
kolem
Mostu
Nová mapa zachycuje cyklotrasy v okolí Mostu.
V samotném městě vzniknou i cyklokoridory.
JEŠTĚ HORKÁ JE CYKLOMAPA, KTEROU NEDÁVNO PRO
VŠECHNY PŘÍZNIVCE CYKLOTURISTIKY VYDALO MĚSTO MOST.
VYZNAČENO JE NA NÍ VÍCE NEŽ 160 KILOMETRŮ CYKLISTICKÝCH
TRAS, JEŽ VEDOU MAGICKOU KRAJINOU S VRCHY ČESKÉHO
STŘEDOHOŘÍ, ALE I V MÍSTECH, KDE DOSUD PROBÍHÁ TĚŽBA
HNĚDÉHO UHLÍ. PRO VŠECHNY TRASY VŠAK PLATÍ, ŽE
VEDOU PO STÁVAJÍCÍCH MÁLO FREKVENTOVANÝCH SILNICÍCH
A LESNÍCH I POLNÍCH CESTÁCH A VOLENY BYLY TAK, ABY
VYHOVOVALY I RODINÁM S DĚTMI.
TEXT A FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU

Cyklomapa poslouží sportovcům nejen
k výběru trasy a ke snazší orientaci, ale
z brožurky, která je její součástí, se dozví
i řadu praktických informací, jako je délka
a obtížnost trasy včetně jejího profilu, ale
také zajímavostí, které na trase uvidí a mohou navštívit.
Cyklotrasy propojují obce Havraň, Malé Březno, Strupčice, Vrskmaň, Vysoká Pec, Černice,
Horní Jiřetín, Janov, Hamr, Chudeřín, Litvínov, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice,
Braňany, Želenice, Liběšice, Chouč, Lužice,
Dobrčice, Skršín, Bečov, Zaječice a Polerady.
Cyklomapa Mostu a jeho okolí byla vydána
v nákladu dva tisíce kusů a koupit se dá za 54
Kč v Turistickém informačním centru (v budově magistrátu v Radniční ulici, vchod vedle
obřadní síně).

Na některých mosteckých chodnících se brzy
objeví i piktogramy upozorňující na cyklisty.
Kromě 160 kilometrů cyklotras se tak Mostečané přímo ve městě setkají s další novinkou,
a tou jsou cyklokoridory. Po nich dojedou
cyklisté bezpečně do volnočasových areálů
Benedikt, Matylda, hipodrom a autodrom
nebo se napojí na již zmíněné cyklotrasy
v okolí města.
„Cyklokoridory povedou částečně i po některých chodnících a jsou tedy v některých úsecích společnou cestou pro pěší i cyklisty. Využíváme tak možnosti, kterou nám naše město
nabízí, a tou jsou dostatečně široké chodníky.
Nemusíme proto zaplevelit město dalším lesem značek,“ vysvětluje náměstkyně primátora Hana Jeníčková a naráží tak na cyklistické
stezky, které se v Mostě budovaly před lety
a které se staly terčem kritiky ze strany veřejnosti i samotných cyklistů pro neúměrné
množství dopravních značek.

Na cyklokoridorech, které povedou po některých městských chodnících, budou vyznačeny piktogramy upozorňující pěší, že se na této
komunikaci může vyskytovat cyklista. „Cyklisté na nich ale nebudou mít žádné výhody
nebo přednosti. Piktogram jen zakládá právo
cyklistovi použít pro jízdu na kole i uvedený
chodník a chodce zase upozorňuje, že se na
chodníku může vyskytovat cyklista,“ dodává
Jan Syrový, ředitel Technických služeb města
Mostu, které budou vyznačování na chodnících provádět. Obě strany tak budou muset
být vzájemně ohleduplné.
Cyklokoridory umožní především rodinám
s dětmi bezpečně se na kole dostat přímo
z domova do volnočasových areálů ve městě,
tedy na Benedikt, Matyldu, hipodrom a autodrom, a případně navázat na cyklotrasy nebo
cyklostezky či jiné zájmové body v jejich okolí. Široké mostecké chodníky k tomu dávají
příležitost. Město Most bude zřejmě prvním
městem v České republice, které systém cyklokoridorů uvede do života.
Město Most bude jedním z prvních měst
v České republice, které systém cyklokoridorů uvede do života. Výstavba nových stezek je
totiž finančně velmi náročná. Přesto, a vlastně
i právě proto hledalo město – a to i ve spolupráci s cyklisty samotnými – možnosti, jak
umožnit pohyb po městě na kole. Originálním řešením je využití stávajících chodníků,
které jsou právě v našem městě natolik široké,
že skýtají tuto možnost. Navíc jejich označení
piktogramy není tak drahé jako budování zcela nových stezek.
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Občanská společnost je
alternativa!
JAK SE DALO ČEKAT - OBČAN KLAUS ZAČÍNÁ AKTIVNĚ VSTUPOVAT DO VEŘEJNÉHO PROSTORU. DO
TOHO VEŘEJNÉHO PROSTORU, KTERÝM PO LÉTA SVÉHO PREZIDENTOVÁNÍ TOLIK POHRDAL. ABY SE
MOHL NÁLEŽITĚ ZVIDITELNIT, POTŘEBUJE NEPŘÍTELE. JEHO NEPŘÍTEL MUSÍ BÝT NA JEDNÉ STRANĚ
DOSTATEČNĚ SILNÝ, ALE PŘITOM ZRANITELNÝ. MUSÍ BÝT NAVENEK TVRDÝ, ALE PŘITOM SLUŠNÝ
A LEHCE KŘEHKÝ. KLAUS SI VYBRAL NEVLÁDNÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE. TY TOTIŽ SPLŇUJÍ
VŠECHNY POŽADAVKY PRO JEHO SMEČ. A NAVÍC, FAKTICKY NEMOHOU REÁLNĚ UŠKODIT – NEBOŤ
V NÁPLNI JEJICH PRÁCE NENÍ UBLIŽOVAT, ALE BÝT ALTERNATIVOU.
TEXT: PALUBA
FOTO: ARCHIV AMB

Václav Klaus z hloubi duše nenávidí jakékoliv nevládní organizace, protože pro něj
jsou největší strašák občané, kteří mají
vlastní názor a nebojí se s ním jít na veřejnost. Klaus hlásá to, co po něm papouškují
i jeho soukmenovci - „když chcete změnit
společenské klima, vstupte do politiky a dělejte všechno přes zavedené strany“. Jinými
slovy - jděte do politiky, my už si vás ochočíme nebo koupíme. Je ale nesmysl, aby
lidé museli prosazovat svoje názory třeba
na výstavbu hypermarketu nebo věznice
v okolí přes politickou stranu, když v normální občanské společnosti západního
typu stačí uplatňovat petiční právo nebo
referendum - ale právě toho se Klaus nejvíc
bojí a ze zavedení institutu referenda má
hysterickou hrůzu. Proč? Protože je jenom
malá možnost korumpovat. Zdravý rozum,
který občané mají, je protiváhou nezdravé,
patologické mysli technokratů, maloměšťáků a autoritářů. Právě za Klause, buďto
přímo od něj, či z jeho bezprostředního
okolí, vytanul onen pejorativní výraz „pravdoláskaři“. Který měl jediný cíl - hanobit,

dehonestovat a cejchovat každého, kdo si
dovolil myslet jinak, než samotný všeznalý
Padre padrone.
Pro Klause jsou „pravdoláskaři“ všechny
nevládní organizace. Útočí dokonce i na
UNESCO a jiné humanitární instituce. Občanskou společnost nenávidí, což vyjádřil
třeba těmito slovy: „Občanská společnost je
polemika se svobodnou společností a je povinností každého demokrata ze všech svých
sil do konce svých věků proti ní bojovat.“ (na
semináři „o nebezpečí hrozícím obyvatelům
Česka ze strany nevládních organizací a vůbec o občanské společnosti“ v Centru pro
ekonomiku a politiku v Praze, červenec 2005)
z článku Nešťastný debakl zeleného osamělce, Právo, 14. 7. 2005.
V. K. ví, že by mu neprošlo, kdyby útočil na
konkrétní menšiny. Češi jsou na takové nepřístojnosti hodně citliví. Proto si vybral neziskový, nevládní sektor jako svého arci nepřítele,
jako zhmotnění všeho toho, čeho se štítí,
co jej odpuzuje a co přesahuje hranatou, až

se chce říct hákovou šablonu jeho myšlení.
Potvrzuje to i jeho další prohlášení: „Obecně si myslím, že to je další pokus do našeho
demokratického politického standardního
systému instalovat nestandardní - a v tomto
smyslu protisystémový - prvek, který je celá
léta znám pod pojmem nepolitická politika.“
A pokračuje: „Politická korektnost je jedna
z nejzhoubnějších věcí dnešní doby, je stejně
děsivá jako marxismus, vrací nás nekonečně
dozadu.“
O čem svědčí názorová roztříštěnost člověka, kterého na vrchol politiky donesl „dav“
Občanského fóra, složený hlavně a především z občanů toužících po svobodě, pravdě
a lásce, to nechť posoudí každý přemýšlivý
čtenář sám. V kontextu doby jsou prohlášení
V. Klause až příliš podobná jedné nechvalně
známé éře minulého století. Každý poctivý
demokraticky uvažující člověk, by se měl mít
na pozoru, uslyší-li ve své blízkosti nezdravé
výlevy Vandase, Jakla, Sládka, Hájka a Klause.
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VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ
A SPRÁVNÍ, O.P.S., A INSTITUT
ROZVOJE EVROPSKÝCH REGIONŮ,
O.P.S., MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ
KURZY, KTERÉ BYLY REALIZOVÁNY
V MOSTĚ A V PARDUBICÍCH
V DOBĚ OD LISTOPADU 2012 DO
BŘEZNA 2013 V RÁMCI PROJEKTU
„FIKTIVNÍ FIRMY PRO 50+“,
JENŽ JE FINANČNĚ PODPOROVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
TEXT A FOTO: JAROSLAVA BARBARA SPORKOVÁ,
ARCHIV POHLEDY AMB

Pokud si myslíte, že termín „fiktivní firma“
znamená něco nekalého, jste na omylu. Koncept fiktivních firem spatřil světlo světa v 17.
století. Fiktivní firmy sloužily v Německu jako
nástroj zácviku nových pracovníků v místních
manufakturách. Moderní dějiny fiktivních
firem začínají také v Německu, nebo ještě
lépe řečeno v německy mluvících zemích.
V polovině 70. let 20. století vznikly první
fiktivní firmy jako praktické rekvalifikace nezaměstnaných. V současnosti existují, s výjimkou Antarktidy, na všech světadílech. Dnes
je v mezinárodní databázi fiktivních firem
registrováno více než 8 tisíc subjektů. Formy
fiktivních firem jsou ale různé. V některých
zemích slouží k rekvalifikacím nezaměstnaných, jinde k doplnění vzdělání dospělých,
a to především znevýhodněných osob na
trhu práce (absolventi bez praxe, matky na
mateřské nebo po mateřské dovolené, osoby
nad 50 let věku). Pro další země jsou fiktivní
firmy odborným předmětem vyučovaným na
odborných školách, který umožňuje žákům
a studentům získat praktické dovednosti.
Tak tomu bylo donedávna i u nás. Od roku

Fiktivní firma –
inovace v českém
dalším vzdělávání
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1991 byl tento předmět postupně zařazován
do vzdělávacích programů českých středních
a vyšších odborných škol. Nahodilé pokusy
zařadit fiktivní firmy do dalšího vzdělávání
ztroskotaly.
Ke změně došlo před dvěma lety. Díky výše
uvedenému projektu se fiktivní firmy staly
i úspěšnou součástí dalšího vzdělávání realizovaného v České republice.
Pro potřeby projektu vznikl nový vzdělávací
program „Firma nanečisto“ jako nástroj efektivního rozvoje podnikatelských kompetencí
osob starších 50 let, který poskytuje frekventantům vzdělávacích kurzů možnost aktivně
si zdokonalovat své znalosti a dovednosti
v oblasti podnikání. Posluchači si zakládají
virtuální (fiktivní) společnosti, které jsou vedeny jako společnosti reálné. To znamená,
že simulují podnikatelské procesy, produkty
a služby, řídí se platnými právními předpisy,
využívají reálné informace z hospodářské praxe. Pod vedením zkušených lektorek a lektorů
účastníci kurzu uplatňují své teoreticky nabyté vědomosti v praxi. Velikou výhodou je, že
si mohou vyzkoušet, bez jakéhokoliv rizika,
samostatnou práci.
Přestože cíl vzdělávacího programu projektu „Fiktivní firma pro 50+“ se neliší od cílů
předmětu, který se vyučuje ve školách, jeho
forma i obsah je trochu jiný. Fiktivní firma je
v projektu nazývána „Firmou nanečisto“, neboť slovo fiktivní v souvislosti s firmou dospělí
nepřijímají s pochopením. Přestože základní
osnova programu je pro oba typy vzdělávání stejná, pozornost, věnovaná jednotlivým tematickým oblastem, je různá. Důvod
je zřejmý. Starší lidé mají výhodu životních
zkušeností a mají velkou motivaci pro účast
v kurzu. Na druhé straně ale často zápasí
s nedostatečnou informační gramotností.
A také s ostychem přiznat se k tomu, že něco
nevím. Tato skutečnost si vyžaduje rozdílné
pedagogické přístupy. Zvolíme-li terminologii
z transakční analýzy, potom se jedná o vztah
dospělý - dospělý, a nikoliv vztah dítě – rodič,
který je běžný na školách.
Na základě zkušeností získaných z realizací
prvních běhů kurzů „Firma nanečisto“, které
probíhaly v období listopad 2012 až březen
2013 v učebnách mostecké pobočky Vysoké
školy finanční a správní a v prostorách Univerzity Pardubice, lze konstatovat, že se jedná o typ dalšího vzdělávání, který má v České
republice budoucnost. Autoři projektu v současnosti uvažují o vytvoření vzdělávacího
programu, který bude akreditován jako rekvalifikační.

Další kurzy „Firem nanečisto“ budou zahájeny na podzim letošního roku a budou probíhat opět v Mostě a v Pardubicích. Budou
otevřeny nejenom pro starší osoby, ale také
pro ty, kteří dlouhodobě pečují o své blízké.
Zejména pro ty je připraven doprovodný individuální poradenský servis.
Kompletní informace o zkušenostech se zaváděním nové formy dalšího vzdělávání jsou
k dispozici na www.firmananecisto.cz.
(PI)
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V Droužkovicích
na návsi bude
stát Láska
ZATÍMCO VELKÁ ČÁST VENKOVA SE VYLIDŇUJE, DROUŽKOVICE
NA CHOMUTOVSKU MUSÍ ŘEŠIT PROBLÉM OPAČNÝ. O BYDLENÍ
JE TU NEBÝVALÝ ZÁJEM A POČET OBYVATEL STÁLE ROSTE.
OBEC SE PROTO SNAŽÍ, ABY I NOVÝM OBYVATELŮM NABÍDLA
DOSTATEČNÉ SLUŽBY A KOMFORT – ROZŠIŘUJÍ SE MÍSTA
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE, BUDE SE STAVĚT NOVÁ NÁVES
A VOLNOČASOVÉ CENTRUM, ZVĚTŠOVAT SE BUDE KAPACITA
KULTURNÍHO DOMU. O ROZVOJI DROUŽKOVIC JSME SI POVÍDALI
S JEHO STAROSTOU MILANEM ŽIVNÝM.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: OBECNÍ ÚŘAD DROUŽKOVICE

Letos jste se opět přihlásili do soutěže Vesnice roku. Jak jste dopadli?
Soutěže jsme se zúčastnili
podruhé a letos jsme získali
mimořádné ocenění za udržování
a rozvoj venkovských tradic.

Co se vám v posledním roce v obci podařilo
zlepšit, vybudovat, změnit...?
Začátkem letošního roku jsme se pustili do
obnovy veřejné zeleně kolem potoka Hačka
– vyřezali jsme staré přerostlé stromy v části od hasičárny až k lávce pro pěší a na jaře
následovala výsadba nových okrasných akátů
a keřů, které se nám krásně ujaly. Však jsme
je také celé léto zalévali! Další etapa obnovy
zeleně bude pokračovat na začátku příštího
roku. Do rukou restaurátorů jsme předali tři
kulturní památky - kamenný kříž s plastikou
ukřižovaného Krista na hřbitově, pískovcový

pomník s křížem a Kristem u kostela a pomník
T.G. Masaryka a E. Beneše – Československo v ulici Rudé Armády. Jejich restaurování
by mělo být dokončeno letos v září. Celkové
náklady budou činit téměř 362 tisíc, ale většinu pokryje dotace ze SZIF z Programu rozvoje venkova. Podařilo se nám také zachránit
místní pobočku České pošty – klasická pošta
se změnila na pobočku Partner II, jako první
na Chomutovsku, a pracovník přepážky se
stal zaměstnancem obce. Sice to znamená
pro obec další náklady, neboť na poplatcích
a úhradách od České pošty získáme zpět jen
přibližně polovinu vynaložených peněz, ale
zachování služeb pošty jsme považovali pro
naše občany za důležité. Navíc jsme mohli
rozšířit provozní dobu ze tří na pět hodin.
Z výčtu vašich investic vyplývá, že hodně
myslíte na děti...
To je určitě pravda, však jich také v obci stále
přibývá. Vloni a letos jsme jim díky daru od
Severočeských dolů, a.s. a dotace ze SZIF
z Programu rozvoje venkova dovybavili dětské hřiště o nové herní prvky. Nové herní sestavy se dočkaly také děti v mateřince. V mateřské škole se pracovalo i během prázdnin.
Po předloňské výměně střešní krytiny a nové
fasádě a loňských protipožárních opatřeních jsme se letos opět pustili do vylepšování a zkrášlování interiéru budovy. Především
bylo třeba celou budovy nově vymalovat.
V některých místnostech muselo proto dojít
k opravě štuků a omítek. Nejvíce práce bylo
provedeno v přízemí v jídelně, kde bylo položeno nové linoleum. Tím ale naše plány s mateřskou školou nekončí. Rádi bychom upravili nevyužívané podkroví na ložnice. Školka
díky nárůstu počtu obyvatel doslova praská
ve švech a každodenní odpolední přeměna
jedné z heren na ložnici je tak složitá. Máme

ale dilema – představuje to investici 1,5 milionu korun, a tak musíme pečlivě zvážit, zda je
příští rok vynaložit nebo hledat jinou a především levnější variantu.

my a keře. Plánujeme umístit na náves i nově
vzniklé dílo z nedávného Sochařského sympozia - sochu Zdeňka Rady pojmenovanou
Láska.

Jaké další investice „do dětí“ plánujete?
V nejbližší době plánujeme přestavět budovu
bývalé školy na volnočasové centrum. Původní záměr, na který máme i projekt, byl vystavět
zde malometrážní byty pro seniory a dva byty
pro mladé rodiny a také sem přesunout obecní úřad, ordinaci lékaře a poštu. To by však
bylo velmi nákladné. Na to obec v rozpočtu
nemá. A zadlužit se kvůli tomu skutečně nechceme. S účelným využitím budovy přišlo
občanské sdružení Živý venkov. To navrhlo
vytvořit zde volnočasové centrum. V budově by měla vzniknout keramická a šicí dílna,
počítačová učebna, tělocvična, posilovna
atd. Na tento projekt jsme požádali o dotaci
ze SZIF z Programu obnovy venkova. Kromě
toho v příštím roce plánuje obec kvůli stále se
zvyšujícímu počtu obyvatel rozšířit kapacitu
kulturního domu. Stávající prostory jsou nevyhovující a při pořádání kulturních akcí tu bývá
velmi těsno. Obec si nechala již vypracovat
projekt, který počítá s přístavbou budovy
směrem do zahrady. Rozšířit by se mělo i sociální zařízení. Na přestavbu chceme využit
finanční dar od Severočeských dolů, a.s.

Sochařské sympozium bude novou tradicí
Droužkovic?
Letos jsme pořádali druhý ročník Podkrušnohorského sochařského sympozia, proběhlo
v červnu a zúčastnilo se ho devět sochařů
z blízkého okolí i vzdálenějších míst. Připravili jsme pro ně na hřišti obrovský stan jako
improvizovanou dílnu a dubové, jasanové
a modřínové kmeny. Během pětidenního sympozia se na umělce přijely podívat nejen děti
z naší mateřinky, ale také ze Spořic a Údlic.
Měly přitom možnost si sochy prohlédnout
a zároveň si vytvořit vlastní umělecké dílo.
Postačily k tomu jen piliny, štětce a lepidlo.
Poslední den sympozia, v sobotu 22. června,
se konala vernisáž. Na ní představili jednotliví
sochaři své umělecké výtvory. Před návštěvníky popsali, jak díla vznikala, co představují
a jak je pojmenovali, případně na kterém místě by mohla být usazena. Všechny sochy totiž
podle dohody zůstanou v majetku obce.

Letos se Droužkovice pustily do výstavby
návsi. Jak pokračuje?
Práce začaly v polovině července a provádí je
vítěz výběrového řízení – firma I. vodárenská
společnost Chomutov, s.r.o. se sídlem v naší
obci. Na nové návsi před hasičskou zbrojnicí vzniknou parkovací místa, včetně míst pro
invalidy, nový chodník pro pěší, bude zde
místo pro posezení a odpočinek s lavičkami,
okolo kterých budou osázeny okrasné stro-

Léto u vás patří také oblíbenému hudebnímu festivalu... Proběhl i letos?
Pořádání Fesťáčku u vody mělo letos skutečně na kahánku. Po dlouhých letech se totiž
vyměnil nájemce areálu koupaliště. Ten nový
však byl myšlence pokračovat v tradici nakloněn. Poté, co ho oslovil místní písničkář Jindra
Kejak, byla ruka v rukávě a společně se pustili
do bleskurychlého organizování. Uspořádání
na poslední chvíli se však ani trošku neodrazilo na počtu účinkujících, ani na jejich kvalitě.
Dokonce se po mnoha letech umoudřilo počasí a den byl přímo ukázkový - podle pořadatele přišlo neuvěřitelných dvanáct stovek lidí.
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Vraťme fotbal do Braňan!
KRÁSNÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ S POTŘEBNÝM ZÁZEMÍM,
KTERÉMU SCHÁZÍ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ – ZÁPASY, HRÁČI
A DIVÁCI. TAKOVÁ BYLA DONEDÁVNA SITUACE
BRAŇANSKÉHO HŘIŠTĚ. UDRŽET FOTBAL V BRAŇANECH
JE CÍLEM OBCE A JEJÍHO STAROSTY VLASTIMILA KRUPKY.
JEDNOU Z PRVNÍCH „VLAŠTOVEK“ BYLO POŘÁDÁNÍ
FOTBALOVÉHO TURNAJE DOROSTENCŮ PŘÍPRAVEK
PŘEDNÍCH LIGOVÝCH FOTBALOVÝCH CELKŮ.
FOTO: MILOŠ ŽIHLA

Co vás přivedlo na myšlenku turnaj uspořádat?
Trápí nás stav mládežnické kopané v obci.
Především nám vadí fakt, že náš fotbal
s dlouhou tradicí prakticky skončil před lety
odchodem manažerů do Mostu, kam si odvedli všechny talentované hráče. Navíc bývalé
vedení obce uzavřelo nevýhodnou smlouvu
ohledně provozování celého areálu i fungování hráčů. Braňany tak přišly o všechny oddíly, včetně dorostenců, žáků, trenérů i vedení
mužstva. Chceme v naší obci udržet mládežnický fotbal, a tak vznikla myšlenka uspořádat
tento turnaj.
Kdo v turnaji startoval?
První ročník turnaje O pohár starosty obce
Braňany byl vypsán na 28. července 2013 pro
mladší dorostence kategorie U17, spolupořadatelem byl FK Teplice, dále startovala mužstva FK Baník Most, AC Sparta Praha, Slovan
Liberec a své mužstvo sestavil i FK Mlékárna

Braňany. Partnery celé akce byly Severočeské doly a.s. Chomutov a společnosti Prodeco
a.s. a AGC Flat Glass Czech a.s.
Byli jste s průběhem turnaje spokojeni?
Měli jsme obavy, jak premiérový turnaj zvládneme, ale vše dopadlo na výbornou. Jediným
nepřítelem byly extrémně vysoké teploty, kterým jsme se nakonec přizpůsobili zkrácením
hrací doby posledního zápasu. Jsme spokojeni nejen s turnajem samotným, ale i s další plánovanou spoluprácí s FK Teplice, jehož představitelé nám přislíbili pomoc při předávání
svých zkušeností, které můžeme uplatnit při
výchově našich mladých hráčů. Turnaj probíhal od rána do 16.00 hodin, proběhla autogramiáda ligových hráčů v čele s teplickým
Pavlem Verbířem, takže jsem s průběhem
spokojen a těším se na druhý ročník.
Co plánujete udělat pro vrácení fotbalu do
Braňan?
První kroky jsme již udělali. Vyvázali jsme
obec ze zmiňované smlouvy a připravujeme

další akce na zvelebení areálu, šaten, oplocení a zaměříme se na tvorbu a údržbu travnatého povrchu na hlavním i tréninkovém hřišti.
Došlo k drenážním úpravám a napojení kanalizace i povrchové vody na hlavní splaškový
systém. Severočeské doly nám pomohou
s výsadbou stromů, které kdysi přirozeně vysušovaly původní plochy v areálu.
Co hráčský kádr?
V posledních letech se fotbalové dění soustředilo okolo pana Františka Frice a malé kopané.
Snažíme se o doplňování mužstva dospělých
o nadějné dorostence a postupně se budeme
snažit dostat braňanský fotbal na jeho původní úroveň a přitáhnout k fotbalu jak diváky, tak
rodiče i malé fotbalisty, kteří v posledních letech neměli okolo sebe žádné vzory.
Uděláme vše pro to, abychom vrátili fotbal
do Braňan!
Za rozhovor poděkoval František Dočekal.
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Víno u Března - proč ne?

Karel Němeček se již třicet let podílí na obnově vinohradnictví a sadařství ve vičickém
údolí u Března. Tradice pěstování révy vinné a výroby vína byla sice na tomto místě
na dlouhá staletí přerušena, ale nejstarší
zmínka o pěstování révy waldsassenskými
cisterciáky pochází z roku 1285. Tento řád
vysazoval vinice také ve Velkých Žernosekách a tamní sklepy slouží vinařství dodnes. Vinice v okolí Vičic měl král Ladislav,
Jiří z Poděbrad a další šlechtici. K úpadku
došlo po třicetileté válce a k prvním pokusům o návrat vinic až po roce 1980.
Němečkovi začali sázet první ovocný sad
v Nechranicích v roce 1998 a postupně zvětšovali plochy a rozšiřovali druhy ovoce a odrůdy. V roce 2003 si vysadili první pokusný
vinohrádek, po první úrodě kouzlu révy vinné
(a vlastního vína) propadli a pronajali si něco
přes hektar vinice v trati Zámecká v obci
Stranná s odrůdou Kerner. V roce 2012 ještě
přikoupili plochy s odrůdou Müller Thurgau.
Na dvou hektarech zařazených do integrované produkce je nyní asi 4 500 hlav, na pokusném vinohradu v Nechranicích se zkouší
vhodnost desítky odrůd v místních podmínkách. Podle výsledků pak Němečkovi plánují rozšířit na stávajících plochách spektrum
odrůd. Šéfem rodinné firmy je Karel Němeček, syn Martin je sklepmistrem. Vyrábí vína
čistě malovinařskými postupy tedy především selským rozumem. Vína kvasí s pomocí
vlastních kvasinek bez řízeného kvašení, při
školení v nerezových tancích se nepoužívají
žádné chemické preparáty jen bentonit na
čiření a síra v malém množství. Pouze hrubší
filtrace zaručuje, že zákazníci dostávají v lahvi
přírodní živý produkt. Vína ze zdejších vinic
mají podobně jako vína mostecká, litoměřická, roudnická a mělnická osobitý charakter nejsevernější vinařské oblasti s výrazným
odrůdovým buketem a pikantní kyselinkou.
Jejich zajímavostí je velká různorodost podle ročníku, práce sklepmistra i šarže. Vína
v ročním objemu do 5 000 lahví ponechávají
Němečkovi v kategorii zemská. Prodávají se
ze sklepa do vybraných vinoték a restaurací
v okolí (Březno, Chomutov, Kadaň, Štětí) a na
některých farmářských trzích. Za Kerner 2012
získalo vinařství v roce 2013 stříbrnou medaili
na Národní soutěži vín vinařská oblast Čechy.
O místním rozvoji vinařství svědčí i fakt, že se
jím zabývá nejen rodina Němečků, ale i nedaleké Vinařství Mikulášek ve Vičicích, založené
v roce 2012. V současné době hospodaří na
vinici o ploše 1,2 hektary, která byla vysázena v roce 1988. Původní pojmenování vini-

MÁLOKDO, VČETNĚ MÍSTNÍCH OBYVATEL ASI VÍ, ŽE OKOLÍ BŘEZNA NA
CHOMUTOVSKU BYLO KDYSI DÁVNO VINAŘSKOU OBLASTÍ. VINICE SE
PRAVDĚPODOBNĚ ROZKLÁDALY V MÍSTĚ, KDE BYL V MINULÉM STOLETÍ
PROVOZOVÁN DŮL SÍRIUS, A KDE JSOU DODNES VIDITELNÉ TERASY,
KTERÉ SLOUŽILY PRÁVĚ K PĚSTOVÁNÍ VINNÉ RÉVY. PŘED ASI 25
LETY JEŠTĚ NA BŘEZENECKU HOSPODAŘILY SADY A ŠKOLKY VIČICE,
ZE KTERÝCH PO PRIVATIZACI ZBYLY MIMO JINÉ I POZEMKY PATŘÍCÍ
OBCI NEBO RESTITUENTŮM. PŘED NĚKOLIKA LETY OBEC BŘEZNO
PRONAJALA PLOCHY VHODNÉ K PĚSTOVÁNÍ VÍNA RODINĚ NĚMEČKŮ,
KTEŘÍ ZDE POKRAČUJÍ V ROZVÍJENÍ TRADICE PĚSTOVÁNÍ VINNÉ RÉVY
TEXT: MARTIN NĚMEČEK A REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: MARTIN NĚMEČEK

ce nese název POKUS a jedná se o nejstarší
vinohrad v této oblasti. Vinařství Mikulášek
vysadilo letos 2 hektary vinic. V příštím roce
2013 je plánována výsadba na třech hektarech
vinic a v následujících letech se počítá s rozšířením výsadby vinic ve viniční trati Zámecká
o dalších 10 hektarů. Loňský Ryzling Rýnský
Vinařství Mikulášek dostal 83 bodů a nominoval
se tím také do celostátního kola Národní
soutěže vín .
Vinařství v okolí Března je tak další snahou
místních obyvatel o návrat ke starým tradicím,
a původním zemědělským činnostem. (PI)
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Horké léto v politice
PÁD VLÁDY, ZATÝKÁNÍ EXPOSLANCŮ I ŘEDITELKY ÚŘADU VLÁDY, 150 MILIONŮ V TREZORECH
KOMERČNÍ BANKY, ZLATO, TAJNÉ SLUŽBY, TRAFIKY, KMOTŘI, MILENKA PREMIÉRA. A K TOMU
STOVKY ZAKUKLENÝCH, PO HLAVU OZBROJENÝCH POLICISTŮ, KRIMINALISTŮ, KTEŘÍ PROVÁDĚLI
DOMOVNÍ PROHLÍDKY A DĚLALI SVOU PRÁCI POD MEDIÁLNÍM DOHLEDEM. ODPOSLECHY
I SLEDOVÁNÍ – SCÉNY JAKO VYSTŘIŽENÉ Z PALERMA OSMDESÁTÝCH LET. JENOMŽE SE PÍŠE
ROK 2013, OD SICÍLIE JSME DALEKO A NAŠE MENTALITA JE PŘECI JENOM TROCHU JINÁ NEŽ
NA HORKÉM JIHU. PŘED ZRAKY NÁRODA SE ODEHRÁVAJÍ SCÉNY, KTERÉ SE PODOBAJÍ RANÝM
BONDOVKÁM. TEPLOTA POLITICKÉHO KVASU DOSÁHLA TÉMĚŘ BODU VARU A DOKONCE I POČASÍ
BYLO VPRAVDĚ TROPICKÉ. ZDÁLO BY SE, ŽE ZAČÍNÁ KONEČNĚ VÍTĚZIT DOBRO NAD ZLEM. ŽE
S PREZIDENTEM SKUTEČNĚ PŘIŠEL I ZÁKON. OVŠEM ZDÁNÍ MŮŽE KLAMAT.
TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA, SLAPOTA.LUBOMIR@SEZNAM.CZ
FOTO: ARCHÍV ÚŘADU VLÁDY ČR/ ARCHÍV KPR/CZECH WIKIPEDIA-PACKA (DLE VYBRANÉ)

Napadlo by ještě před pár měsíci či týdny někoho ze skeptiků, že
„slušňák“ Petr Nečas bude v jedné řadě s obviněnými z korupce?
Že se značně propadne důvěryhodnost našeho vojenského zpravodajství a že Miloš Zeman zavede díky mezerám v zákonech fakticky prezidentský systém? Popravdě – nenapadlo.
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Po prezidentské volbě, ve které zvítězil Miloš Zeman – předseda
Strany práv občanů Zemanovci (SPOZ), se dalo čekat, že to vláda, parlament a dokonce i ČSSD nebudou mít lehké. Dnes již není
pochyb o tom, že Hrad převzal vedoucí úlohu při směřování české po-

litiky. Zeman - vědouc, že pravicové strany (ODS, TOP 09 a LIDEM)
procházejí rozkladem, který má mnoho příčin, ale tou nej je necitlivá
aplikace nutných reforem – vsadil na kalkul, že pravice je lidmi natolik
nenáviděná, že postrádá fakticky legitimitu. Tato sázka mu vyšla. Díky
milostnému duu Nečas-Nagyová. Díky odvaze a postupům orgánů
činných v trestním řízení i díky výrazné neoblibě Miroslava Kalouska –
tehdejšího ministra financí. Smrtící koktejl navíc pomohla vyrobit sama
Karolína Peak, předsedkyně strany LIDEM, když při rozhovoru s prezidentem naznačila, že postoj její strany k obnovení pravicové vlády není
až tak kompaktní, jak by se mohlo zdát. Měla totiž co vracet Nečasovi
a jeho předchozímu přezíravému chování. Nezapomněla mu své pě-
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tidenní působení v rezortu obrany – když jí pak Nečas při odvolávání
z ministerské pozice označil za bezpečnostní riziko.
BÍLÝ KŮŇ ZEMANŮV – JIŘÍ RUSNOK
Jestli se Zemanovi a jeho SPOZ něco opravdu povedlo, tak to bylo
překvapivé jmenování vlády Jiřího Rusnoka. Mezi politiky to zapůsobilo stejně, jako když by někdo chtěl hasit hořící naftu benzínem.
Otřáslo to všemi hráči politické šachovnice, kteří s pootevřenými ústy
neměli čas zareagovat. Pozdější deklarace jednoty pravice byla nepřesvědčivá a vskutku pozdní. Zdržovací taktika a tanečky, na to Zeman
nepřistoupil. Podobný šokový efekt však měly kroky prezidenta i na
levé spektrum. ČSSD, poněkud neostražitá a silně věřící ve vítězství
v nadcházejících volbách, opomněla, kdo je Miloš Zeman. Jaký kalibr
se dostal na Hrad a čeho všeho je schopen. Když pak předseda ČSSD
Bohuslav Sobotka, snažící se v rozpolcené stranické základně, rozdělené na Haškovce (rozuměj přívržence M. Zemana) a Sobotkovce
(odpůrce M. Zemana), najít východisko z prezidentského šachmatu,
požádal o možnost sestavení vlády na druhý pokus, Zeman mu s lišáckým úsměvem dal políček do tváře se slovy: „Mohl si říct, ale nenašel odvahu, tak co teď chce?“. Mezitím Rusnok a jeho tým obsadili
ministerstva. Pochopitelné je, že při obsazování čehokoli dochází ke
střídání stráží.
PANÍ, KTERÉ UJEL VLAK A ONA PŘESTO ČEKÁ NA NÁDRAŽÍ
Miroslava Němcová, ačkoli chce navenek působit státotvorně a zodpovědně, evidentně nezvládá procesy uvnitř ODS. Všechny ty Vidímy,
Tluchoře, Bendy, Bendly s partikulárními zájmy a navíc vzájemně bo-

jujícími mezi sebou - to je i nad asertivní schopnosti „Mirky“. Přesto
věří, že bude premiérkou a s pomocí Boží dotáhne rozjeté reformní
procesy Nečasovy vlády. Nedotáhne. Na rukou jí zůstalo mnoho mastných fleků, než aby mohla znovusjednotit, restaurovat pravici. I sto
jedničkový papír bude vypadat jako od právě vybalených buřtů. Ač
předsedkyně sněmovny, už nyní je bez vlivu, bez podpory vlastní stranické základny, neboť svůj čas pro nástup do dalšího rychlíku jménem
Vysoká politika prošvihla. Zůstala na peróně s propadlou jízdenkou
a vlak už je drahnou chvíli pryč. Dokonce ani její krkolomné pokusy
vracet údery Zemanovi se nesetkávají s pochopením. Neboť jsou dětinské, nestátnické a přihlouplé.
V ČÍ PROSPĚCH?
Ze stávající situace těží dvě strany. KSČM a TOP 09. Obě se jistě v mimořádných volbách dostanou znovu do parlamentních lavic. Komunisté navíc posíleni o skutečnost, že budou žádáni na politickém trhu
od levice a nezbude-li zoufalcům z jiných frakcí, tak i od pravice. Do
povolebního mumraje zasáhne nějakými procenty i KDU-ČSL. Tato
strana však po letech útlumu bude nastupovat s cejchem církevních
restitucí, který jí dají jak novináři, tak političtí konkurenti. Oslabená
ODS bude hledat nového lídra a jakousi třetí cestu. Najdou obojí, ale
počkají si. Sobotkova ČSSD se svého předsedy zbaví. Ostatně to je
také smutná polistopadová tradice strany, která je postavena na ničení
svých vůdců viz. Zeman, Paroubek či Špidla.
PŘÍČINY A DŮSLEDKY
Jak levicové, tak i pravicové vlády doplácejí na to, že v okamžiku
převzetí moci přestávají slyšet hlasy svých voličů. Obklopí se různými parazity, lobbisty, zájmovými a vlivovými skupinami a skrze tuto
hradbu nejsou schopny reflektovat potřeby obyvatelstva. Jak dlouho
se ví o praktikách „šmejdů“, jak dlouho se ví o zneužívání exekucí, jak
dlouho se ví o nedostupnosti práva na spravedlivý proces, zejména
u ekonomicky slabých lidí. Jak dlouho se ví o zneužívání sociálních
i dalších dávek. Proč už není přijatý zákon o regulaci bankovního a mimobankovního sektoru? Přesto – anebo právě proto - se tato témata
odkládají. Vznikají tak dva světy v jedné zemi. Svět mocných a malomocných. Svět blaha a nedotknutelnosti a svět bídy a zranitelnosti.
Někde uprostřed je cosi, čemu se říkalo dřív střední třída – bezzubá,
nemocná společnost. Miloš Zeman to částečně pochopil. Proto silou
buldozeru proti kopečku mraveniště razí cestu, chcete-li systém – který by měl či mohl reflektovat strádání lidu. K jeho vítězství a k jeho
faktické vládě pomohli všichni předchozí a současní „blahoslavení“,
tak proč teď zírají? Proč kroutí hlavami a v panice utíkají z bláta do louží? Copak je opravdu Parlament ČR či Kraj gelovým rozpouštědlem,
který dokáže gumovat vize, lidu prospěšné kroky i standardní kupecké
počty? Jakou infekcí jsou naši politici – zákonodárci, zastupitelé nakaženi, když s první poslaneckou či zastupitelskou trafikou zapomenou,
do čeho se jednou budou vracet!
DOBŘE UŽ BYLO
U mimořádných voleb budou mít odpovědní voliči těžké rozhodování.
Alternativa současným zaběhlým či naopak končícím politickým subjektům VV, LIDEM je v nedohlednu. Snad pro mladou a střední generaci – vzkříšení Zelených? Možná, asi, ale ti nemají peníze na kampaň.
Nevolit je politická euthanasie, zbabělost a hazard s vlastním osudem.
Nicméně, roky relativního blahobytu jsou již za námi. Naše země nevzkvétá, naše reprezentace nás nereprezentuje. Nastává tudíž období silných vůdčích osobností, jako důsledek marasmu, morální i ekonomické korupce. Lid potřebuje směr. Miloš Zeman má nakročeno
k tomu, aby se stal hybatelem dění v ČR. Teď jde však o to, na co
šlápne a kam budou jeho kroky směřovat.
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JE ZVÁN KORUNOU
KRUŠNOHOŘÍ A OBLÍBILI SI HO
MOTORKÁŘI – RENESANČNÍ
ZÁMEK AUGUSTUSBURG
POBLÍŽ CHEMNITZ. MOHUTNÝ
ZÁMEK NAD ÚDOLÍM ŘEKY
ZSCHOPAU, KTERÝ JE NA
SVÉM NÁVRŠÍ VIDĚT Z VELKÉ
DÁLKY, ALE NABÍDNE
NĚCO ZAJÍMAVÉHO PRO
KAŽDÉHO. TUTO SEZÓNU SE
MŮŽETE NECHAT OHROMIT
OPTICKÝMI KLAMY OBŘÍCH
TROJROZMĚRNÝCH OBRAZŮ
Z ČÍNY. VELKOU ATRAKCÍ JE
UŽ DOPRAVIT SE K ZÁMKU –
PODOBNĚ JAKO NA PRAŽSKÝ
PETŘÍN TOTIŽ MŮŽETE VYUŽÍT
VLÁČEK NA POMEZÍ LANOVKY
A TRAMVAJE.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ, SCHLÖSSERLAND
SACHSEN TIGGER.JPG

Ať už vyrazíte na Augustusburg vlakem
nebo autem, výlet lanovou dráhou se přímo
nabízí. U dolní stanice Erdmannsdorfu totiž najdete jak velké parkoviště, tak nádraží. Ostatně právě to chtěli spojit s hradem
zakladatelé lanovky už v roce 1897. Jednání
i práce trvaly nakonec do roku 1911, kdy vyjela nahoru první lanovka s rozchodem kol
jeden metr. Dnes už je lanovka technickou
památkou a prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
V den výročí – 24. června – se zde pravidelně koná běh do vrchu Drahtseilbahn-Bergsprint, při němž si můžete vyzkoušet,
zda se vám podaří předběhnout lanovku.
Pokud se o to budete pokoušet, vězte, že
trasu o délce přibližně 1,3 kilometru překoná lanovka za osm minut a její rychlost
je 3 metry za sekundu.
Od horní stanice lanovky vás ještě čeká stoupání k zámku. Tuto „Korunu Krušných hor“ své jméno zřejmě získala podle tvaru střechy,
což ale oceníte spíš z letadla - postavil v 16.
století saský kurfiřt August jako lovecký záme-

Saský ráj
motorkářů
ček a letohrádek. Dnešními měřítky je trochu
obtížné představit si „chalupu“ těchto rozměrů. V současnosti je rozlehlý areál pestrou
směsicí různých muzeí a atrakcí.
Z nich nejvýznamnější místo zastává velké
muzeum motocyklů, přesněji řečeno podle
správců „největší muzeum motocyklů v Evropě“. Na ploše přes tisíc metrů čtverečných
najdete 175 exponátů. Není divu, že je zámek
oblíbeným výletním místem motorkářů a pravidelně se tu konají také motorkářské srazy.
Velké setkání motocyklových veteránů, kde
se čeká na pět stovek historických vozidel vyrobených do roku 1970, se na nádvoří zámku
koná 3. října od 8 do 14 hodin. Součástí programu bude také burza náhradních dílů. Kromě motorových vozidel se na zámku představují i bezmotorové povozy – zdejší Muzeum
kočárů představuje unikátní sbírku dvacítky
nejrůznějších šlechtických a osobních kočárů.
V zahradě pod zámkem jsou k vidění dravci,
kteří v pravidelných intervalech představují
své lovecké umění, a součástí areálu je také
expozice věnovaná lovu a mučírna.
Novinkou letošní sezóny je netradiční výstava
3D obrazů nazvaná Umění jsi ty! Nečekejte
žádné nudné potulování mezi plátny. Tato výstava vyzývá návštěvníky k aktivitě, k zapojení
fantazie i hereckého talentu a spolutvorbě
příběhů, které obrazy vypráví. Díky perfektní
iluzi obrazů se z pouhých pozorovatelů stávají dobrodruzi, lovci příšer a světoběžníci.
„Muzeum má zprostředkovávat nejen vědomosti a vážná témata, ale být i místem podnětným a zábavným,“ říká šéfka muzea paní Patrizia Meyn. Čeká vás 24 obrazů dovezených
z Číny, které překvapí sílou optického klamu,
hranicí technických možností a mocí vizuální
manipulace. Organizátoři vyzývají, abyste si

doma nezapomněli fotoaparát a o své snímky z výstavy se podělili. Otevřena je otevřena
až do 10. listopadu 2013.
Pokud vás nelákají expozice, stačí se jen projít
po rozsáhlém areálu a hlavně využít skvělých
výhledů do dalekého okolí. Díky nadmořské
výšce 516 metrů nebudete možná ani potřebovat vystoupat na vyhlídkovou věž, která je
součástí areálu. Na nádvoří samozřejmě najdete i možnosti občerstvení hned ve dvou
restauracích a kavárně. Nespornou výhodou
saských památek pak je, že většinou neznají
pojem „zavírací pondělí“ a své návštěvníky
lákají i přes zimní sezónu.

PRAKTICKÉ INFO:
Lanovka Erdmannsdorf-Augustusburg:
Provozní doba: víkendy 9-18 hodin, úterý-pátek 9.20-17.40 hodin, pondělí 13.20-17.40
hodin, jezdí každých 20 minut.
Jízdné: zpáteční dospělí 5 EUR, děti v doprovodu dospělých do 14 let zdarma.
ZÁMEK AUGUSTUSBURG:
Otevřeno: denně duben až říjen 9.30-18.00
hodin, listopad až březen 10.00-17.00 hodin,
výstava Umění jsi ty je otevřena denně od
11 do 18 hodin, od 1. listopadu 11.00-17.00
hodin.
Vstupné: Muzeum motorek 6 EUR, rodinné
16 EUR, zámecké muzeum 6 EUR, rodinné
16 EUR, vyhlídková věž 1 EURO, výstava 3D
obrazů 7,50 EUR dospělí. Možnost zakoupit
kombinované vstupenky. Na nádvoří a do
venkovních prostor se vstupné neplatí.
Příjezd: Doporučujeme využít hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána, od hranic je
to asi 40 kilometrů, přes Marienberg a Zschopau.
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Co? Kdy? Kde?
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
7. - 15. září - nejširší veřejnosti se otevírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné, letošní téma je „Památky v novém světle“, přehled zapojených objektů a otevírací dobu najdete na http://www.
shscms.cz/ehd/cz/

HORNICKÁ POUŤ
14. 9. - Jirkov – městská slavnost, předávání Cen
Jirky, koncerty Petr Spálený, Vypsaná Fixa, New
Age of Smokie, Marek Ztracený, od 13.00 hodin
LITOMĚŘICKÉ VINOBRANÍ – OSTROVNÍ
FESTIVAL
20. - 21. 9. - Litoměřice – celoměstské slavnosti na několika scénách, historická scéna s rytíři,
ohňovým představením, tancem a hudbou, jarmark, v pátek - odpolední program pro děti, Spirituál Kvintet a další, sobota – historický průvod
a hudební produkce na třech podiích, v sobotu
na Střeleckém ostrově Kreans ostrovní festival –
Rybičky 48, Wohnout, Xindl X, Pražský výběr...

PODZIM NA VESNICI
12. - 13. 10. - skanzen Zubrnice – možnost vyzkoušet si vybrané zemědělské práce – výmlat
obilí cepem, zpracování lnu, sušení ovoce v historické sušárně, výstava zemědělské techniky

ZAHRADA ČECH
13. - 21. 9. - Litoměřice – vrchol sezóny na litoměřickém výstavišti – zahradnický veletrh
spojený s řadou soutěží – rajčat, nejkrásnější zahrady... doprovodný kulturní program, otevřeno
denně od 9.00 do 18.00 hodin (poslední den
do 17.00 hodin)
MOSTECKÁ SLAVNOST
14. 9. - město Most – od 11.00 hodin průvod
hlavní třídou v modro-bílém, kulturní program
u kostela Nanebevzetí Panny Marie – koncerty Jaksi Taksi, Progres, Věra Špinarová, rodinný
program se soutěžemi, bubenický workshop,
pouťové atrakce, stánky, po skončení koncerty
v rockovém klubu V+V Zahražany a Klubu Voko
v Medůze

JABLEČNÝ DEN
5. 10. - zámek Krásný Dvůr - tradiční podzimní jablečný jarmark s opravdu bohatým kulturním programem nejen na zámeckém nádvoří,
ochutnávky místních jablečných specialit a všeho, co se točí okolo jablek a jabloní, soutěž
o nejlepší štrúdl, soutěže pro děti

CASANOVŮV ELIXÍR MLÁDÍ
28. 9. - zámek Duchcov – večerní oživené prohlídky zámku s Casanovou „potmě“. Bude se
omlazovat! Omlazovací kúru pořádá Státní zámek Duchcov a Divadlo V Pytli Petra Stolaře –
od 17.00 hodin

SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ
28. 9. - Františkánský klášter Kadaň – slavnost vinobraní v klášterní zahradě, bohoslužba v klášteře, otevírání „hory“ ve Svatováclavské vinici,
ukázky zpracování hroznů, ochutnávky

ZÁMEK PLNÝ KOUZEL
25. a 26. 10. - zámek Libochovice - ukončení
zámecké sezóny s pohádkovými postavami
v zámeckých interiérech, divadelní produkce
v interiérech státního zámku, na nádvoří doprovodný program, jarmark, 25. 10. od 18.00
hodin, 26.10. od 12.00 hodin
BRÁNA EKOLOGIE OTEVŘENÁ ANEB VODA
PRO ŽIVOT
6. - 7. 11. - OC Central Most - výstavy, filmy, divadlo, hudba, soutěže - vše na téma významu
vody pro život. 7. 11. v 11:00 hod. proběhne
pokus o rekord o největší počet uměle vyrobených dešťových kapek. Účastníci rekordu
mohou přijít buď v kostýmu kapky nebo kapku
přinést, vyrobenou z papíru, látky, polystyrenu
o výšce min. 20 cm

