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OBCE
V MASKÁCH
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
POMÁHAJÍ V ROZVOJI
VENKOVA

VE FRONTĚ NA 
TUČŇÁKY
O CESTOVÁNÍ NA NEJJIŽNĚJŠÍ 
VÝSPĚ SVĚTA

ODNES JEN FOTKY, 
ZANECH JEN STOPY
RUBRIKA TRENDY
NA TÉMA URBEX



EASTER CUP   (27. 3. – 12. 4. 2015)

MISTROVSTVÍ ČR V RYCHLOSTNÍ KANOISTICE   (25. – 26. 4. 2015)

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ   (7. 5. 2015)

JARNÍ CENA – MEMORIÁL VLASTIMILA SMOLÍKA   (16. 5. 2015)

SPECIALIZED – EXTREME BIKE MOST   (6. 6. 2015)

MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ V SOFTBALLU   (13. – 18. 7. 2015)

MOSTECKÁ SLAVNOST   (5. 9. 2015)

MISTROVSTVÍ ČR V IN-LINE MARATONU MATYLDA MOST   (6. 9. 2015)

SILVESTR   (31. 12. 2015)

AKCE KONANÉ V RÁMCI PROJEKTU

MOST – EVROPSKÉ  EVROPSKÉ 
MĚSTO SPORTUMĚSTO SPORTU 2015
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Vážení a milí čtenáři časopisu 
Pohledy AMB,

jaro nám pomalu začíná, a když uvažuji, jaká 

vlastně byla zima, připadá mi, že utekla rych-

le a nebyla ani tak mrazivá, jak mám zimu 

uloženou ve vzpomínkách z dětství. Snad si 

musíme zvykat, že už zimní časy nebudou mít 

takovou sílu a zvláštní čistotu jako před dva-

ceti či více lety. Jistě si většina z vás pamatu-

je na dobu, kdy v listopadu napadl metr sně-

hu a až do dubna se mu nechtělo ze strání. 

Všechno se stále mění a nezbývá nic jiného 

než tuto skutečnost přijmout. Je lépe tomu, 

kdo si za dávno ztracenými časy nestýská. 

A ono je snad opravdu lépe na věci minulé 

moc nevzpomínat a ani moc věci příliš ne-

plánovat. Jak mi někdo zkušený nedávno řekl 

- nejhorší jsou nesplněná očekávání. 

Co tedy zbývá? Myslím, že opravdu hodně. 

Ryzí a skutečná přítomnost, úžasná věc, kte-

rá nikdy nestárne. Přítomnost, která otevírá 

realitu. To, co bylo, zvrátit nelze a to, co bude, 

je ve hvězdách. Kdy opravdu můžeme měnit 

věci? Právě teď. Ve spojení s tím naši moudří 

předkové rádi používali rčení „děkuj za každý 

den“ nebo chcete-li „díky za každé ráno“. 

Latinské rčení „Carpe Diem“ poprvé použil 

římský básník Horatius a v překladu znamená 

„užívej dne“. Stojí za to nad tím chvilku uvažo-

vat. V našem běžném životě jsme zahlcení ka-

ždodenními povinnostmi a starostmi, a když se 

podíváme na hodinky, tak většinou s povzdy-

chem „to už je tolik?“ ...a ano, je vždy opravdu 

tolik, podobně jako včera v tuhle dobu. Spěch 

se stal bohužel našim denním chlebem, nebo 

snad bohudík? To už je asi pohled čistě indi-

viduální. Jak jsem ale na začátku zmínil, čeká 

nás jaro. Osobně se na něj moc těším a užiju 

si tedy každou chvilku.

V ruce právě držíte první letošní vydání časo-

pisu Pohledy AMB a mám velkou radost, že 

se nám přes velké úsilí daří nadále časopis 

vydávat a distribuovat. Bez našich dlouhole-

tých partnerů, kteří chápou důležitost pozi-

tivního přínosu zveřejňovaného obrazu veš-

kerého dění, by to opravdu nebylo možné. 

Jménem redakce bych jim chtěl touto cestou 

poděkovat. Naší snahou bude nadále při-

nášet zajímavé články, zveřejňovat úspěchy 

a splněná očekávání našich obcí, měst, krajů 

a krajin, které se podle mého názoru nadále 

zvelebují.

Děkuji také všem našim čtenářům za ohlasy 

a přeji jim opravdu moc pěkné jarní dny.

Pavel Matějka, vydavatelství Pohledy AMB

Foto na obálce: Josef Dlouhý



04 | CESTOVÁNÍ | PATAGONIE

VE FRONTĚ 
NA TUČŇÁKY

JSOU ZEMĚ, KTERÉ PŘEDSTAVUJÍ PRO BĚŽNÉHO STŘEDOEVROPANA KULTURNÍ ŠOK. PATAGONIE 

JE JEDNOU Z NEJVZDÁLENĚJŠÍCH DESTINACÍ, KAM JE MOŽNÉ SE Z ČESKA VYDAT. JE TO ZEMĚ 

DRSNÉHO PODNEBÍ, JEN KOUSEK OD NEHOSTINNÉ ANTARKTIDY, ZEMĚ PODIVUHODNÝCH 

ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ A MÁLO OBYDLENÁ LIDMI. PŘESTO BYL PRO CESTOVATELE, S NIMIŽ JSEM 

SI O PATAGONII POVÍDALA, KULTURNÍM ŠOKEM SPÍŠ NÁVRAT DO EVROPY. „KDYŽ PO MĚSÍCI 

STRÁVENÉM V PATAGONII NASTOUPÍTE V SANTIAGU DO LETADLA DO MADRIDU, KTERÉ JE PLNÉ 

EVROPANŮ, TĚŽKO V NĚM NADETE JEDINÉHO SYMPAŤÁKA. ALESPOŇ VE SROVNÁNÍ S TÍM, JAKÉ LIDI 

POTKÁTE V JIŽNÍ AMERICE,“ ZAČAL SVÉ VYPRÁVĚNÍ OD KONCE JOSEF DLOUHÝ, KDYŽ JSEM S NÍM 

A JEHO CESTOVATELSKÝM KOLEGOU JANEM FRANCEM USEDLA NAD MAPAMI CHILE A ARGENTINY.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: JOSEF DLOUHÝ/JAN FRANC

Jejich měsíční putování po chilské i argen-
tinské straně Patagonie, tedy nejjižnějšího 
obydleného území planety, zahrnovalo ty ne-
zajímavější lokality této pozoruhodné země. 
Vydali se na treky v chilském národním parku 
Torres del Paine, v Argentině se pokusili při-
blížit ke slavné hoře Fitz Roy a doputovali až 

na samý jih – překonali Magalhaesův průliv 
a vydali se do Ohňové země. Přečtěte si vyprá-
vění dvou cestovatelů z této výpravy o stále 
usměvavých lidech, o všudypřítomném větru 
i o tom, že skutečná divočina začíná mnohem 
dál, než se většina odváží vypravit.



Když člověk slyší pojmy jako Magalhaesův 
průliv, mys Horn, Ohňová země, probouzí 
to romantické představy o drsné přírodě, 
konci světa, kde nic není... To už asi nepla-
tí, že?
J.D.: Turistů je tam opravdu hodně a tomu od-
povídá i servis. Trochu ‚divočiny‘ jsme si užili 
v Puerto Williams na ostrově Navarino, což 
už trochu konec světa je a život je tam dost 
drsný. Chilané tvrdí, že je to nejjižnější město 
Ameriky, podle Argentinců je to jen osada, 
žádné město. Tam už skutečně turisty moc 
nepotkáte. Naopak „argentinské“ nejjižnější 
město Ushuaia je plné turistů s kufry na ko-
lečkách, takže romantika a dobrodružství už 
se ztratilo. 
Zkrátka Patagonie, to není žádná velká divo-
čina a služby jsou tam stejné jako u nás, neče-
kal nás žádný kulturní šok. Ostatně i ceny jsou 
tam srovnatelné, takže vlastně pro Čechy ta-
ková příjemná destinace... tedy až na tu dálku.
J.F.: Cestovali jsme od severu k jihu a závě-
rečná část bylo to nejkrásnější, co nás čekalo. 
Chtěli jsme i na mys Horn, ale co na mapě 
vypadá jako kousek, jsou neskutečné vzdále-
nosti a za měsíc se to nedá zvládnout. Až se 
tam jednou vrátím, pojedu už jen na jih, na 
ostrov Navarino.

Pobývali jste jak na argentinské (to je ta vý-
chodní), tak chilské straně Patagonie. Jak 
se překonávají tyto hranice?
J.D.: Přejížděli jsme často a je to taková hra-
nice jako bývala u nás – celníci, kontroly. Ar-
gentina s Chile se historicky nemají moc rády 
nebo spíš jedna druhé si nevšímají. Hranice 
různě kličkuje, takže když se někam chcete 
dostat, musíte několikrát přejíždět z jedné 
země do druhé.
J.F.: Jak ty dvě země spolu moc nekomunikují, 
se ukázalo zcela na jihu, když jsme se vydali 
z Ushuaia – tedy podle Argentiny nejjižněj-
šího města světa – do Port Wiliams, o němž 
totéž říkají Chilané. Tam jsme dojeli za 40 
minut gumovým člunem, ale cesta zpět nám 
trvala dva a půl dne. Člun už nepřijel, protože 
se zhoršilo počasí, a tak jsme složitě hledali 
cestu zpět. Pro nás se zdá logické, že mezi 
městy, které dělí 50 km po moři, bude pa-
novat čilý ruch, ale tam prostě nic nejezdí. 
Raději jedou se zásobami dva a půl dne tra-
jektem, než by přejeli za necelou hodinu do 
Argentiny, a tam je koupili. Nakonec jsme se 
domluvili s kapitánem právě takové nákladní 
lodi, vezoucí plyn, která nás vzala do Punta 
Arenas.
J.D.: To byl ohromný zážitek. Jednak samotný 
pobyt na nákladní lodi mezi velmi přátelskými 
námořníky, a pak proplouvání mezi ledovci, 
které se lámou a padají do moře. Pluli jsme 
kanály mezi ostrovy Ohňové země podob-
nou cestou, jakou kličkoval Magalhaes s Dar-
winem. Když se podíváte na mapu, jak členité 



je tu pobřeží, k tomu množství ledovců, je ne-
uvěřitelné, že tudy dokázali tehdy proplout. 
Zajímavé pak bylo, že jsme se ráno probudili 
v Punta Arenas na úplně prázdné lodi. Auta 
pryč, náklad vyloděný, námořníci doma a nás 
prostě nechali dospat. I to vystihuje přátelský 
přístup místních lidí.

Podle cestovatele Martina Loewa žijí v Pa-
tagonii ti nejpohodovější a nejvyrovnanější 
lidé na světě. Vy jste toho procestovali už 
také dost, takže máte možnost srovnávat. 
Dáte mu za pravdu?
J.D.: Jsou to velmi ochotní a příjemní lidé. My 
nikdo neumíme španělsky, ale nebyl to žádný 
problém, vždy měli snahu nám pomoci. Když 
to nešlo jinak, tak pomocí počítačového pře-
kladače.
J.F.: Nic pro ně není problém, všechno se 
snaží vyřešit, nevadí, že je už po zavíračce. 
Zastaví vás na ulici a ptají se, zda nepotřebu-
jete poradit nebo pomoct. Neznamená to, že 
by nás nechali přespávat, cestovat nebo jíst 
zadarmo, vždy je potřeba zaplatit. Ale pení-
ze nebyly to prvořadé, co je zajímalo, jako 
to dnes platí v Nepálu, v Kyrgyzstánu, v Číně 
nebo i Africe. Cola tu stojí tolik, oběd tolik, 
rada je zadarmo a nikdo nepřemýšlí, jak vás 
okrást.
J.D.: Všechno zkazili turisti – tedy vlastně my. 
Padají z nás dolary a eura. Vidíme chudé dítě 
a hned mu cpeme peníze a myslíme si, že ho 
zachráníme. Nezachráníme, jen ho naučíme, 
že žebrání se vyplatí víc než práce. A teď si 
stěžujeme, že z nás pořád někdo tahá peníze. 
Ale na tyhle Jihoameričany to asi moc nepů-
sobí, přišli mi takoví čistí.
J.F.:  A hlavně se pořád všichni usmívají, na to 
nejsme v Evropě moc zvyklí.

Hlavně na jihu, kde panuje čilý námořní ruch, 
musí být ale obyvatelé pomícháni doslova 
z celého světa. Setkali jste se vůbec s domo-
rodci, potomky indiánů, které tam objevili 
první mořeplavci?
J.D.: Udělali jsme si několikadenní trek z Ushua-
ia do parku, kde jsme potkali domorodce, kteří 
možná ani neuměli španělsky. To byli potomci 
prapůvodních obyvatel, kteří snad ještě před sto 
lety chodili nazí a zakrývali se jen tuleními kůže-
mi. A aby se zahřáli, hořely všude ohně. Proto 
evropští mořeplavci zemi nazvali Ohňovou. Pů-
vodní indiáni se dají dobře poznat, jsou menší, 
podsadití, trochu připomínají eskymáky, mají 
šikmé oči a typický splácnutý nos. 
J.F.: Ale holky jsou tam velice hezký!

Určitě jste ochutnávali místní speciality. 

Co se v Patagonii jí a pije?
J.D.: Hodně typické jídlo zcela na jihu jsou 
obří krabi. A v Argentině i Chile samozřejmě 
steaky.
J.F: Chodili jsme i do bufetů, kam chodí ná-
mořníci a kde nám udělali jídlo tak, že nám 
kuchař přišel ukázat, co má zrovna v kuchy-
ni. A jakmile zjistili, že jsme Evropani, rádi si 
k nám místní přisedli. Právě přes takové bu-
fety a špeluňky se dostanete k místním lidem 
blíž.
J.D.: Ochutnali jsme i místní pivo, které se tam 
také vaří, zřejmě proto, že v Argentině a Chi-
le skončila  po válce spousta Němců, kteří si 
tradici vaření piva přivezli s sebou. Zajímavé 
je, že když si objednáš pivo, donesou ti litr. 
K tomu půlkilový steak, takže s ním bojuješ 
hodinu.. a to pivo tak akorát vystačí.
J.F.: Užívali jsme si také jejich úžasná červená 
vína, kterými jsou tyto země proslulé.

Byli jste také v parku Torres del Paine, kde 
se Češi bohužel nezapsali moc dobře. Jed-
nomu českému turistovi se před deseti lety 
podařilo park podpálit a chilská vláda od-
hadla škody na 100 milionů dolarů. Stále 
na to místní vzpomínají? Nereagovali nějak 
naštvaně, když viděli Čechy?
J.F.: Nevím, jestli je to kvůli tomuto požáru, ale 
pravidla v chilských parcích jsou hodně přís-
ná. Musíte se zaevidovat, podepsat poučení, 
striktně je vymezeno místo pro vaření a nikde 
se nesmí rozdělávat oheň. Potkali jsme tři, 
čtyři rangery za den, takže jsou parky oprav-
du střežené. Když jsme ale pak při přechodu 
k ledovcům viděli tu spoušť, která je tam ješ-
tě dnes, tak jsme pochopili, proč to všechno. 
Jít šest nebo sedm hodin a stále spáleništěm, 
člověk si uvědomí, že obavy jsou na místě. 
V Argentině je to trochu volnější, ale všude 
jsou vymezená místa na vaření, sruby, takže 
je vždy kde uvařit nebo složit hlavu.

Cestovatelka Hana Švarcová, která našim 
čtenářům vyprávěla o cestování v horách 
severní i jižní Ameriky, říká, že se vlastně 
bez zákrytu ani vařit nedá kvůli silnému 
větru. Prý tam stále fouká. Je tam počasí 
opravdu tak nehostinné, jak si ho předsta-
vujeme z mírného pásu uprostřed Evropy?
J.D.: Varovali nás, že vítr je nepříjemný a nedá 
se při něm ani moc spát. Pravda je, že fouká, 
fouká pořád, ale když to srovnám s Krušnými 
horami, nepřišlo mi to o moc horší. O co hor-
ší počasí, o to více místní milují teplo. Všude 
bylo hrozné horko. S energiemi tedy rozhod-
ně nešetří. Všechno je na plyn a podezírám je, 
že ho mají zadarmo. I když staví nové domy, 

tak jsou stěny tak tenké, že je přes ně pomalu 
vidět. A když nám bylo horko, řekli – to ne-
vypínejte, radši si otevřete okno. Na druhou 
stranu většinou jsou domky poměrně skrom-
né, malé, někdy jsme se až divili, že v tom vě-
tru přežijí a neskácí se.

Přiblížili jste se také k Fitz Roy,  majestátní 
hoře, kterou všichni touží zdolat a která je 
považována za sen všech horolezců... Nelá-
kalo vás to?
J.F.: Viděl jsem ji zblízka, takže musím říct, 
že to je hora pro „pány horolezce“. Ohromi-
la mě vzdálenost k této hoře. Dostat se jen 
k nástupu na horu je extrémně náročné – je 
třeba jít po ledovci, dělat záhraby, nejsou tam 
žádné záchytné boudy, vše je třeba táhnout 
na zádech, k tomu obrovské změny počasí. 

Když byl někdo v Patagonii, nemohu se ho 
nezeptat na tučňáky...
J.F.: Tučňáci byli, ale moje představy byly tro-
chu romantičtější. Viděl jsem se, jak chodím 
mezi tučňáky, odháním je, abych mohl pro-
jít... No, zaplatíte, odvezou vás autobusem, 
jdete po šipce tam a po jiné zpátky. Na bře-
hu je bouda, do které si vlezete, a čekáte, až 
přijdou tučňáci. Představa, že se člověk bude 
pohybovat ve volné přírodě, je mylná, to už 
nefunguje.

A je to tak, že jste jen neměli možnost zažít 
takový dotyk volné přírody, nebo už to ani 
v Patagonii není možné?
J.F.: Tam, kde my jsme byli, už je příroda tak 
střežená, že to možné není. Troufnu si říct, že 
to lze zažít maximálně na úplném jihu Ameri-
ky, na mysu Horn, kde jsou velryby, tučňáci, 
lachtani.. Režim v obou zemích je poměrně 
přísný – všude je třeba se hlásit, není možné 
se jen tak potulovat po volné přírodě.
J.D.: Pokud chce člověk poznat něco víc, než 
mu může zprostředkovat cestovní kancelář, 
musí počítat s opravdu drsnými podmínkami. 
Vyhlášený je třeba trek přes ostrov Navarino 
z chilského Puerto Williams, ale znamená to 
nést si zásoby na dva týdny na zádech. Tam 
už opravdu moc turistů nepotkáte. Ale třeba 
v Punta Arenas nebo Ushuaia je jedna ces-
tovka vedle druhé a každá nabízí „last minut 
– Antarktida“. Stačí mít 40 tisíc dolarů, naloží 
vás, obléknou do teplých overalů a loď zamíří 
k jihu.
J.F.: I v této části světa jsou autobusy plné tu-
ristů, kteří mají zorganizované exotické zážit-
ky se vším všudy. S tím je potřeba počítat.



Český pavilon na milánském výstavišti 
podle návrhu architektonického studia 
Chybik&Krystof už stojí – byl dokon-
čen dokonce jako první a stejné je jeho 
umístění. „Jsme první pavilon, který ná-
vštěvníci při vstupu na EXPO uvidí po 
levé straně Decumanu – nejde nám tedy 
jen o to stavět rychle, ale především vy-
tvořit reprezentativní a atraktivní expo-
zici,“ řekl v vloni v prosinci generální 
komisař České republiky Jiří František 
Potužník. Český pavilon je postaven 
z modulů, takže bude moci být využit 
později i jinde. Zaplní ho expozice La-
boratoř života a prezentovat bude čes-
ké objevy a patenty. Na Expo se před-
staví šedesát zemí světa.

Na světové výstavě se vystřídají také někte-
ré kraje, mezi nimi i Ústecký. „Ústecký kraj 
zaměří svou expozici na chmelový region 

Žatecka, jehož chmel je světově jedinečný. 
U vstupu do expozice budou návštěvníky vítat 
chmelové liány. Chmel a také tradici sklářství 
Šluknovského výběžku bude dále prezentovat 
unikátní čtvrttunová skleněná chmelová šiška 
zapůjčená z Chrámu chmele a piva v Žatci,“ 
upřesnil radní Jan Szántó. Téma voda a vodní 
zdroje Ústeckého kraje zastoupí Bílinská ky-
selka. Unikátní složení vodního zdroje před-
staví koláž umístěná při vstupu do expozice. 
Vitrážnická dílna v Lubenci vyrobí pro Expo 
2015 speciální vitráž, zobrazující Portu Bohe-
micu s pozadím motivu otevírající se brány. 
„Původně jsme chtěli, aby do Milána putoval 
připravovaný vitrážový strop z kostela v Libyni, 
ale jeho rozměry jsou pro přepravu příliš velké. 
Vyrábíme proto speciální vitráž o rozměrech 
necelých sedmi metrů čtverečných,“ vysvětlu-
je autorka vitráže a spolumajitelka lubenecké 
dílny Jitka Kantová. 

V expozici budou ke zhlédnutí odlitky rukou 
zapůjčené z muzea Křišťálový dotek. Speci-
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Kraj poveze do 
Milána Lásku 
a Přírodu

LÁSKA A PŘÍRODA JSOU TÉMATA EXPOZICE, KTERÝMI 

SE BUDE ÚSTECKÝ KRAJ PREZENTOVAT NA SVĚTOVÉ 

VÝSTAVĚ EXPO 2015 V ITALSKÉM MILÁNĚ. BRÁNY EXPOZIC 

SE OTEVŘOU 1. KVĚTNA, TA ÚSTECKÁ BUDE K VIDĚNÍ 

BĚHEM DVOU SRPNOVÝCH TÝDNŮ.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ÚČAST ČESKÉ REPUBLIKY NA VŠEOBECNÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO 2015 MILÁN

ální technologie umožňuje odlívat křišťálové 
odlitky rukou českých i zahraniční známých 
osobností. Jde o umělecká díla vytvořená 
přímo pro majitele zvěčněného otisku. Ná-
vštěvníci budou mít tak možnost vložit svou 
dlaň do odlitku dlaní Jaromíra Jágra, Václava 
Havla, Sira Nicolase Wintona nebo Aleny Še-
redové, tváře české účasti na Expu.

Tradici krajského řemesla představí porcelán 
z Dubí. Návštěvníci budou moci porovnat 
tradiční cibulák s moderním pojetím českého 
porcelánu. 

V rámci účasti v expozici Země příběhů 
a fantasie představí každý kraj animovanou 
formou svou legendu. Za Ústecký to bude 
příběh Ulriky von Lewetzov. V expozici sa-
motné mohou návštěvníci zhlédnout šperky 
z českého granátu, které Goethe daroval Ul-
rice jako důkaz své lásky. Replika křesla z Du-
chcova, ke kterému se váže ojedinělá pověst, 
bude v expozici sloužit jako zázemí Cassano-
vy, jenž bude návštěvníky expozicí provázet.

„Možnost představit kraj na světové výstavě, 
která se letos koná v Evropě, tedy pro nás 
v dojezdové vzdálenosti, je skvělou příležitostí 
pochlubit se regionálními výrobky a kulturou, 
ukázat kraj jako zajímavou turistickou destina-
ci, ale také jako region s průmyslovou tradicí,“ 
vysvětlil hejtman Bubeníček.

Generální komisař Jiří F. Potužník dodal: 
„Cením si odvahy Ústeckého kraje, který na 
nabídku vlastní expozice reagoval jako jeden 
z prvních krajů. Sever Itálie, kde se bude Expo 
konat, je region vašemu kraji v lecčems po-
dobný. Věřím, že prezentace, která připomene 
třeba i Itala Casanovu, bude mít velký úspěch.“
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ODNES JEN FOTKY, 
ZANECH JEN STOPY

ČEŠTÍ ROMANTICI 19. STOLETÍ V ČELE S KARLEM HYNKEM MÁCHOU OBJEVOVALI KOUZLA STARÝCH 

HRADŮ, NOVODOBÉ ROMANTIKY LÁKAJÍ RUINY NEMOCNIC, HOTELŮ A PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ. 

ZATÍMCO BÁSNÍK MÁCHA SI V PLENÉRU KRESLIL SKICI, DNEŠNÍ OBJEVITELÉ ROZPADAJÍCÍ SE KRÁSY 

CHODÍ S FOŤÁKY, PŘÍPADNĚ S KAMEROU. CO JE TO URBEX? KDO JSOU LIDÉ, KTEŘÍ POTAJMU 

VSTUPUJÍ NA ZAKÁZANÁ ÚZEMÍ? LÁKÁ JE DOBRODRUŽSTVÍ NEBO ARCHITEKTURA NEBO JSOU 

TO UMĚLCI? RUBRIKA TRENDY TENTOKRÁT NA TÉMA ROZRŮSTAJÍCÍ SE OBLIBY TÉTO PONĚKUD 

ZVLÁŠTNÍ TURISTIKY.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: DIVERZANT (WWW.URBEX.CZ), BÁRA (WWW.OPUSTENAMISTA.WORDPRESS.COM)



Stará zahrada
Čtyři malí kluci objeví starou zarostlou zahradu, vle-
zou dovnitř, ačkoliv se to nesmí, a zažijí tam nevídaná 
dobrodružství. To je ve stručnosti děj klasické loutko-
vé pohádky Zahrada Břetislava Pojara podle knihy Ji-
řího Trnky. S podobnými pocity vstupují na zakázaná 
území, která už zavání rozkladem, dnešní objevitelé. 
Modernímu trendu se říká zkráceně Urbex nebo-li ur-
ban exploration, česky tedy jakýsi městský průzkum. 
Zábava to není nijak nová, nicméně na přelomu 20. 
a 21. století se mohutně šíří po celém světě včetně 
České republiky. Prvními urbexery prý byli francouz-
ští dadaisté ve dvacátých letech minulého století. 
Zřejmě první klub, jehož hlavní činností byl průzkum 
nejrůznějších staveb, vznikl v americkém San Franci-
sku v roce 1977. Dnes lze najít stovky internetových 
stránek, které představují výsledky aktivity urbexerů – 
fotky a videa opuštěných staveb. Několik jich najdete 
také v češtině. „Na sociálních sítích jsou fanoušků ur-
bexu tisíce, pouze desítky však však dělají urbex aktiv-
ně, a jen několik z nich dokáže nafotit pěkné fotografie 
z unikátních míst,“ odpovídá na módní trend jeden 
z těch aktivních – urbexer, který se skrývá pod pře-
zdívkou DiverZant, zakladatel prvního českého webu 
o tomto fenoménu www.urbex.cz. 

Kouzlo starých příběhů
Urbex je adrenalinová kombinace zajímavé architek-
tury a historie, zakázaného dobrodružství a umění. 
Část objevitelů sice chodí do opuštěných míst nasávat 
atmosféru, většina ale hlavně fotí. „V mém případě se 
mísí vše dohromady. Do pohledných prvorepubliko-
vých vil nebo naopak fabrik strohého funkcionalistic-
kého stylu se obyčejný člověk nedostane velmi často. 
Mnoho opuštěných budov má silnou atmosféru, kte-
rou umocní právě znalost historie či příběhu budovy 
a jejich majitelů a osob, v budově dříve působících. 
A protože jsem vždy rád fotografoval, co mě přitaho-
valo, tak velice rád fotím i rozpadající se fotogenické 
budovy a snažím se své fotografie dostat na tu nejvyšší 
možnou estetickou úroveň,“ říká fotograf DiverZant. 
„Do opuštěných staveb jsem si původně chodila pro 
inspiraci na psaní. Miluju to ticho a klid uvnitř.... Až po 
nějakém čase jsem zjistila, že se někteří lidé soustavně 
věnují prozkoumávání a dokumentování takových míst. 
Od té doby už nenavštěvuji zapomenuté stavby jen 
pro inspiraci, ale abych také zachytila tamní atmosféru 
pomocí fotografií,“ vysvětluje DiverZantova kolegyně 
Katka.
„Jsme nadšenci, kteří vidí krásu i tam, kde se běžní lidé 
mohou ušklíbnout,“ říká o své zálibě ve starých továr-
nách autor webu fabriky.cz Martin Vonka. „Staré fab-
riky byly na rozdíl od dnešních klimatizovaných krabic 
stavěny s fortelem a citem pro krásu, účelnost a esteti-
ku,“ dodává s tím, že jeho cílem je upozornit na české 
průmyslové dědictví. Jeho specializací jsou pak továr-
ní komíny,  o nichž nedávno vydal monografii Tovární 
komíny – funkce, konstrukce, architektura.

Zakázané ovoce
Už z podstaty této novodobé turistiky vyplývá, že není 
zas tak úplně legální. A dodejme, že i tento moment 
– tedy chuť něčeho nedovoleného - zřejmě stojí za 



je totiž čeká zklamání – z původního zaří-
zení nezbylo vůbec nic a objekt je plný jen 
nevábných pozůstatků po bezdomovcích. 
„Lidé jsou bohužel nenechaví a opravdu je 
velká zkušenost s tím, že se věci kradou, ničí 
a nebo jinak likvidují. Když už není co ničit na 
věcech, začne se likvidovat samotná stavba,“
povzdechla si urbexerka Bára, jejíž fotografie 
vedle DiverZantových najdete u článku. 
Občas se podaří i malý zázrak – opuštěného 
místa si díky focení všimnou i ostatní a podaří 
se ho tak zachránit. To je třeba případ kostela 
svatého Jiří v Lukové u Manětína, který pro 
svou neobvyklou instalaci využil sochař Jakub 
Hadrava. V opuštěné lodi kostela nechal v la-
vicích sedět zahalené „věřící“. Velmi expresiv-
ní výstavu si oblíbila řada fotografů, kteří tam 
přitáhli pozornost veřejnosti.  „Díky článku do 
toho kostela začalo jezdit čím dál více lidí a za-
čala tam sbírka na opravu kostela. V současné 
době je vybraná už docela slušná částka, za 
kterou kostel opravduje, takže to nejhorší už 
je zažehnáno,“ říká k tomu fotografka Katka 
Havlíková. „Přála bych si záchranu míst, přeci 
jen v drtivé většině případů pomalu mizí his-
toricky i architektonicky významnamné stavby 
a už je nikdo nenahradí. Ale protože vím, že je 
to nereálné, tak jsem se touhle otázkou nikdy 
moc nezabývala. Přeci jen každé místo chátrá 
z nějkého důvodu a jeho obnova je velmi slo-
žitým krokem,“ dodává Bára.

I urbex má své Bibione
Na snímcích na webech nebo facebooko-
vých profilech se můžete kochat pohledem 
na opuštěné tovární haly, kancelářské budovy 
plné formulářů a klapek z psacích strojů, ho-

tely, které vypadají jako by před okamžikem 
odešel poslední host, občas objevitelé narazí 
na nebezpečně vyhlížející sklady chemikálií 
nebo neutěšené prázdné nemocnice.
Nadšenci s foťáky cestují po celém světě 
a pro své dovolené si místo komfortních ho-
telů hledají ty rozpadlé. Některá místa jsou 
už poněkud ‚profláknutá‘ a pořádají se k nim 
doslova zájezdy. Patří mezi ně třeba zámek 
Noisy v Belgii, okolí černobylské jaderné 
elektrárny nebo v Česku vojenský újezd 
Milovice. Rájem pro urbexery jsou postso-
větské republiky. „Dříve industriální velmoce 
nechávají staré fabriky a výrobny chátrat bez 
ostrahy. V těchto zemích je pro nás stále lev-
ně, takže se vydat na urbexovou dovolenou na 
východ se určitě vyplatí. Velmi se mi líbilo na 
Ukrajině a v Gruzii, nemůžu zapomenout na 
pohádkové, vegetací zarůstající paláce v pří-
mořské Abcházii,“ říká o výpravách na východ 
DiverZant. „Jedno z nejzajímavějších míst je 
samozřejmě černobylská elektrárna a opuš-
těné město Pripjať. Desítky prázdých pomalu 
se rozpadajících panelových domů s balkóny 
a střechami porostlými malými břízami a nále-
tovou vegetací, zrezlé znaky a cedule oslavu-
jící socialistický pokrok, ve větru se houpající 
oprýskané kabinky vysokého kolotoče, široké 
silnice zarostlé vzrostlými stromy uprostřed 
města, kde dříve žilo skoro padesát tisích lidí. 
Návštěva z jiného světa....,“ popsal své zážitky 
z okolí Černobylu.

Z undergroundu do galerií
Pokud se vám zdají mnohé fotografie urbexu 
poněkud zvláštní, bude to technologií HDR. 
Ta je totiž mezi urbexery velmi populární. 
Díky ní vznikají snímky zvláštně zabarvené, 
s velkou hloubkou, obvykle velmi dramatic-
ké a plné detailů. Spočívá v pořízení několika 
různě exponovaných snímků, které se později 
v počítači skládají v jeden.
Občas převáží umělecká stránka věci nad 
dokumentární. Pravověrní urbexeři například 
vyprávějí, jak jsou černobylské mateřské ško-
ly plné dojemně naaranžovaných ošuntělých 
panenek. A občas s sebou někdo přibere i ži-
vou modelku.
Jak se postupně urbex stává fenoménem, 
dostává se  také do výstavních galerií i knih-
kupectví. Jen pár dní před uzávěrkou toho-
to čísla proběhl křest knihy Barbory Faiglové 
a Katky Havlíkové Urbex – Opuštěná mís-
ta v Čechách, kterou vydalo nakladatelství 
Grada Publishing. Výstava Čtyři fotografové, 
jedna vášeň, která představí tvorbu čtveřice 
urbexerů, mezi nimi i DiverZantovu, se ote-
vře poslední březnový den na Novém Hradě 
v Jimlíně na Lounsku a bude k vidění po celou 
sezónu. Ostatně není to zas tak dlouho, co 
i tento zámek vypadal jako ideální cíl urbexerů.

masovým úspěchem a rozmachem urbexu. 
„Ano, i to je na urbexu lákavé, je to takové 
zakázané ovoce, napínavé dobrodružství. Je 
třeba si dávat pozor na bezbečnost a chránit 
si zdraví, nikdy nevíte, koho v takových ob-
jektech můžete potkat a jak se k vám bude 
chovat,“ přitakává DiverZant. I on už se do-
stal do křížku se zákonem. Urbexeři se ovšem 
shodují, že policie je k nim vcelku tolerantní 
a pokud je na první pohled jasné, že nejde 
o zloděje, ale fotografy, vše končí jen domlu-
vou. „Snažíme se tam dostávat nenápadně, 
aby o tom nikdo nevěděl, aby na nás nikdo 
nepoštval psi nebo aby majitel nepoznal, že 
jsme tam byli. A podle toho se tam i chováme, 
nikdo by po naší návštěvě neměl poznat, že 
jsme tam byli,“ říká k tomu v rozhovoru pro 
nakladatelství Barbora Faiglová, spoluautor-
ka knihy o Urbexu. „Dalo by se říci, že urban 
exploration je takové partyzánské dokumento-
vání budov které jednou zmizí a jediné, co po 
nich zůstane, budou právě fotografie „nelegál-
ních“ infiltrátorů,“ dodává DiverZant. Právě 
kvůli možnému střetu se zákonem si tento 
fotograf chrání svou identitu a jako mnoho 
dalších vystupuje pod přezdívkou.

Pravidla
„Neodnášej nic než fotky, nenechávej nic než 
stopy,“ zní asi nejdůležitější nepsané pravidlo 
všech slušných urbexerů. Na jednom webu 
jsem se ještě dočetla „nezabíjej nic než čas“. 
Mezi zásady proto například platí nepouží-
vat násilí při vniknutí do budovy a najít vždy 
cestu, která je volná. Česko je země hledačů 
kovů a dalších pokladů, takže urbexeři se 
snaží lokality veřejně neprozrazovat. Často 
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Spořice zachránily kostel 
DVA ROKY TRVALA REKONSTRUKCE KOSTELA SVATÉHO

BARTOLOMĚJE VE SPOŘICÍCH, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ CELÉHO 

PLÁNU REVITALIZACE CENTRA TÉTO OBCE NA CHOMUTOVSKU. 

PŘED LOŇSKÝMI VÁNOCEMI UŽ OPRAVENÝ KOSTEL HOSTIL

SÉRII ADVENTNÍCH KONCERTŮ A POMALU SE TAK STÁVÁ

JEDNÍM Z KULTURNÍCH CENTER OBCE.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: OBEC SPOŘICE

První etapa rekonstrukce kostela zasvěcené-
ho svatému Bartoloměji začala na jaře roku 
2013. Tehdy byl vyměněn krov, který byl po-
dle statika chybně opřen o naklánějící se kos-
telní věž. Ta byla opravena, stejně jako střecha 
kostela, která získala místo ‚dočasné‘ plecho-
vé krytiny pálené tašky. Při výměně střešní 
krytiny byla věž osazena měděnou makovicí, 
do které vedení obce nechalo ve speciálním 
pouzdře uložit „poselství našim potomkům“. 
Ti v něm jednou najdou knihu o obci, výtisky 
Spořického zpravodaje, sadu platných mincí 
a aktuální denní tisk.

Práce na kostele pak pokračovaly i vloni. Sou-
částí druhé etapy byla instalace nových oken, 
dveří a elektroinstalace. Dále byla provedena 
oprava vnitřních a vnějších omítek, podlahy 
a kůru a celkově byl nově řešen interiér včet-
ně nových podhledů. Okolí kostela ještě bude 
doplněno veřejným osvětlením a vybudován 
bude chodník od obou mostků ke vchodu do 
kostela. Rekonstrukci čeká i socha svatého 
Jana Nepomuckého z roku 1732, která stojí 
před kostelem u jižního mostku. 

První písemná zmínka o kostele pochází 
z roku 1483, bude však velmi pravděpodobně 
mnohem starší. Původně šlo o protestantský 
kostel. V 80. letech minulého století už byl 
kostel natolik zdevastovaný, že měl být zbo-
řen. K tomu sice nedošlo, nicméně pískovco-
vý portál u vstupu byl vyjmut a umístěn do 
archívu v Kadani. Během loňských restaurá-
torských prací se hodnotné pískovcové por-
tály vrátily na své místo. Obec do svého ma-
jetku kostel získala v roce 2010 a pustila se do 
jeho obnovy. 
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Londýnská praxe
v jirkovských
školkách
VE SPOLUPRÁCI S VELKOU BRITÁNIÍ A ITÁLIÍ SE ÚSTECKÝ KRAJ ZAPOJIL DO PROJEKTU, JEHOŽ 

CÍLEM JE POMOC RODINÁM S DĚTMI Z VYLOUČENÝCH LOKALIT A PŘISTĚHOVALCŮM TAK, ABY SE 

MOHLY TYTO DĚTI LÉPE ZAPOJIT DO PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ ŽIJÍ. PILOTNÍ AKTIVITY PROJEKTU EMPAC 

KRAJ REALIZOVAL V JIRKOVĚ VE DVOU MATEŘSKÝCH A JEDNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE. LETOS V BŘEZNU 

CELÝ PROJEKT KONČÍ, A TAK UŽ MAJÍ REALIZÁTOŘI K DISPOZICI PRVNÍ OHLASY A VÝSLEDKY.  

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ÚSTECKÝ KRAJ A MŠ KLUBÍČKO 

Cílem projektu je transfer zkušeností mezi re-
giony a evropskými institucemi při integraci 
sociálně znevýhodněných rodin se zaměře-
ním na práci s malými dětmi a jejich rodiči. 
Pracovat s dětmi se začíná co nejdříve, pro-
jekt se zaměřuje na práci s dětmi ve věku
4 – 7 let. V Ústeckém kraji byly vybrány dvě 
mateřské a jedna základní škola v Jirkově 
s vyšším výskytem sociálně slabých rodin. 
V těchto zařízeních se prověřují a testu-
jí metody pro zlepšení zapojení rodičů dětí 
z těchto škol, jakož i práce s dětmi samotný-
mi. Implementace aktivit projektu přináší pro 
českou stranu nové aspekty – intenzivnější 
spolupráci školy s rodinou dítěte, cílenou 
komunikaci s rodiči tak, aby si uvědomili, že 
vzdělání dítěti otevírá nové životní možnosti. 
„Začali jsme se projektem integrace sociálně 
slabších skupin z řad Romů a problematikou 
přípravných ročníků zabývat již v roce 2002. 
Byli jsme tak první vlaštovkou v republice. 
Nebylo to jednoduché a museli jsme si zvyk-
nout na odlišnou mentalitu, návyky i hierarchii 
v romských rodinách. Obrovskou práci odvedli 
romští koordinátoři a asistentky přímo ve škol-
ce. Projekt EMAC na naše zkušenosti vlastně 
navazuje,“ říká Vlasta Kubaczková z Mateřské 
školy Klubíčko v Jirkově.

Zástupci kraje i Jirkova se v londýnské měst-
ské části Ealing seznámili se základní školou 
a dětským centrem, kde se pracuje s malými 
dětmi ze sociálně problematických skupin 
a dětmi imigrantů především z asijských zemí, 



Afriky a Karibiku, ale i s romskou komunitou. 
Jirkovští zástupci se zajímali zejména o někte-
ré u nás nepoužívané metody komunikace 
s rodiči. Největším přínosem byla možnost 
ukázat přímo lidem z praxe, tedy učitelům, 
jak funguje vzdělávání jinde. Přístupy i legis-
lativa se sice výrazně odlišují, ale přesto lze 
některé postupy aplikovat i u nás. Učitele 
zaujaly zejména půjčovny hraček, možnosti 
využívání zahrad a celého objektu školy pro 
potřeby rodin, propojování sociálních a peda-
gogických intervencí. Velmi se líbil i systém 
postupného zaměstnávání rodičů začínající 
dobrovolnickou pomocí, která postupně pře-
chází v částečný pracovní úvazek. Rodičům je 
zprostředkováno vzdělávání a ti nejúspěšnější 
získají zaměstnání na plný úvazek. Školy tak 
mají dostatek pracovníků pro individuální prá-
ci s dětmi, což u nás chybí. Touto formou jsou 
např. získáváni asistenti učitelů, kteří znají do-
mácí prostředí dětí a zároveň mají dostatek 
kompetencí ke vzdělávání, takže tvoří přiroze-
ný most  mezi školou a rodinami.  Školy mají 
velmi otevřenou a přátelskou atmosféru, jsou 
orientovány na dítě a jeho všestranný  rozvoj. 
V případě potřeby jim jsou k dispozici odbor-
ná poradenská centra a školy jsou i finančně 
motivovány k poskytování co nejkomplex-
nější nabídky služeb. V rámci projektu pak 
Jirkov připravil tři kurzy školení pro sociální 
pracovníky a pedagogy. „Snažíme se využí-
vat svých nápadů, využívat zahrady i zařízení 
školky ke společným akcím. Každá projektová 
zkušenost je sice dobrá, více nám však scháze-
jí finanční prostředky například na různé akce 
pro děti i jejich rodiče. Snažíme se dětem ze 
sociálně slabších rodin pomáhat a připravit 
je na přechod do základních škol,“ podotýká 
vedoucí mateřské školy Kaštánek Jaroslava 
Chrtková.
 
Další setkání partnerů projektu proběhlo 
v italské Bologni, která čelí velkému přílivu 
utečenců zejména ze severní Afriky. Školy se 
tak musí vyrovnávat se zcela novou situací. 
Města mají více kompetencí a školství není to-
lik svázáno legislativními normami, zvláště hy-
gienickými.  Situace si vyžádala nutnost zvý-
šení počtu pedagogických pracovníků, běžné 
je mít dva až tři pedagogy na třídu. Zavádí se 
nové výukové metody přizpůsobené dětem 
z různých jazykových prostředí. Zapojování 
rodičů do vzdělávání a života školy přispívá 
k integraci imigrantů do společnosti. „Rozdíl 
je však v tom, že v Anglii i Itálii EMPAC pomáhá 
přistěhovalcům, kteří se začlenit do společnos-
ti chtějí a jsou za každou pomoc vděční. Mají 
za sebou někdy dramatické životní zkušenosti 

a chápou zásadní důležitost vzdělávání svých 
dětí a jejich začlenění do nového prostředí,“ 
vysvětluje Vlasta Kubaczková.

Jednou z realizovaných aktivit je „Půjčovna 
hraček“ v Jirkově, která vznikla na základě 
přenosu zkušeností dobré praxe ze studijní 
cesty v Londýně. Zároveň jsou hračky využí-
vány v zapojených MŠ i v rámci dalších aktivit 
projektu, mezi které patří např. společné akce 
s rodiči, vycházky a výchovně vzdělávací čin-
nosti zaměřené na osobnostní a psychosoci-
ální rozvoj dětí a kompenzaci sociokulturního 
hendikepu.

Vloni na jaře se pak na Červeném hrádku 
u Jirkova konala mezinárodní konference pro-
jektu EMPAC, kterou uspořádal Ústecký kraj. 
Zahraniční účastníci (zástupci sociálních od-
borů a školských zařízení z měst Londýn a Bo-
logna) mimo projednávané pracovní úkoly 
navštívili městský úřad v Jirkově, spolupracují-
cí mateřské školy a přípravnou třídu základní 
školy v Jirkově. V rámci projektu EMPAC bylo 
vytvořeno video, které ukazuje přímou prá-
ci s dětmi v zapojených zařízeních, zároveň 
i vzájemnou spolupráci mezi pedagogy a ro-
diči a zapojení rodičů do práce s dětmi. Zá-
roveň probíhají v Jirkově workshopy a školení 
k tvorbě Theory of change. 

Projekt přinesl zejména nový pohled na vzdě-
lávání a důležitost zapojování rodičů do vý-
chovně vzdělávacího procesu. Spolupráce 
s rodinou a zvyšování kompetencí rodičů při-
spívá k větší úspěšnosti dětí. V rámci projektu 
proběhlo vzdělávání učitelů pro práci s dětmi 
z rodin ohrožených sociálním vyloučením, 
byly otevřeny půjčovny hraček, zahrady zpří-
stupněny veřejnosti, probíhaly společné akce 
pro rodiče, zlepšila se komunikace mezi rodi-
či a pedagogy a v případě potřeby bylo po-
skytováno odborné poradenství. Významnou 
úlohu sehrála aktivizace, kterou prováděli 
sociální pracovníci přímo v rodinách, a spolu-
práce mezi školami, rodinami  a poskytovateli 
sociálních služeb. Pilotní ověřování ukázalo, 
že i v podmínkách ČR jsou některé aktivity re-
alizovatelné a je předpoklad, že do budoucna 
přinesou dobré výsledky. Doba realizace je 
zatím natolik krátká, že není možné zhod-
notit dlouhodobé dopady. Začátkem března 
se v Londýně konala závěrečná konference 
projektu, na které bylo slavnostně podepsá-
no Memorandum o partnerství a spolupráci 
mezi londýnskou městskou částí Ealing a Ús-
teckým krajem.                                                     (PI)

This Project is supported by the European Union Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013).
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KDYŽ JSME V ROCE 2011 NA STRÁNKÁCH ČASOPISU POHLEDY AMB PSALI O HRADU RÝZMBURK, MĚLO 

TAMNÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA SEBOU PRVNÍ KRŮČKY K ZÁCHRANĚ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ TÉTO MOHUTNÉ 

ZŘÍCENINY NA ÚPATÍ KRUŠNÝCH HOR. POKUD BY SE DAL ČAS MĚŘIT V RŮZNÝCH JEDNOTKÁCH, DALO 

BY SE ŘÍCT, ŽE UPLYNULO PŘES 25 TUN SUTI, HROMADY SPÁLENÉHO KLESTÍ A STOVKY HODIN PRÁCE. 

NEJNOVĚJŠÍM SNEM ČLENŮ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NA ZÁCHRANU HRADU RÝZMBURK JE OBNOVA 

VYHLÍDKOVÉ VĚŽ, KTERÁ BY MOHLA TURISTŮM NABÍDNOUT KRÁSNÝ POHLED DO PODKRUŠNOHOŘÍ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: MIROSLAV RADA

Zachránci
Rýzmburku:
Maltu mícháme 
jako za středověku

Nový hradní pán
Od rozhovoru s předsedou sdružení Jiřím Ku-
čerou, který vyšel v našem časopise, už uply-
nuly čtyři roky, jeho nadšení a elán ale zatím 
neopadají. Mnohé se však změnilo. Přede-
vším majitel hradu. Po osmi letech jednání se 
město Osek v roce 2013 stalo majitelem pa-
mátky. Ve výběrovém řízení, které vyhlásil do-
savadní majitel Lesy České republiky, nabídlo 
o 500 korun víc než byla vyhlášená kupní 
cena, konrétně 1 324 tisíc. A zvítězilo. „Jakmi-
le začaly Lesy uvažovat o prodeji, zapojili jsme 
se. Nejen město jako instituce, ale i místní lidé 
měli o hrad zájem. A také měli samozřejmě 
obavy, že hrad může někdo koupit, oplotit 
a Osek přijde o jednu z významných památek,“ 
říká k tomu místostarosta Oseka Jiří Hlinka.
„I když spolupráci s litvínovským závodem 
Lesů byla dobrá a měli jsme jejich podporu, 
bylo to naším velkým přáním, aby hrad vlastni-
lo město. Přece jen má o jeho budoucnost vět-
ší zájem než firma, která hospodaří v lese,“ říká 
k zásadní změně Jiří Kučera. Nyní sdružení, 
které je nadále provozovatelem hradu, připra-
vuje ve spolupráci s městem první projekty 
na stavební práce. „Argumentace, že když už 
chátrá tolik století, pár desítek let to ještě vy-

drží, neobstojí. V některých částech hradu do-
chází rok co rok k nevratné devastaci, a tak je 
naším cílem zachránit, co se dá, a hlavně zasta-
vit chátrání Rýzmburku,“ vysvětluje Jiří Hlinka.

Malta jako za středověku
Vloni město investovalo do příjezdové ko-
munikace a položilo asfalt až k hradu. Přibyly 
i základy pro parkovací místa. „Zlepší to nejen 
přístup pro turisty, ale je to důležité i pro další 
práce na hradě. Vlastními silami jsme přesu-
nuli na 25 tun suti, které bránily ve vstupu na 
hrad. Dnes už tam dovezeme i aparaturu na 
koncert,“ vysvětluje Jiří Kučera. Budování cest 
zabralo sdružení jeden a půl roku.

Turisté dnes jistě ocení, že do hradu se nemu-
sí prodírat křovím a hromadou sutin. Sdružení 
na vlastní náklady vybudovalo dřevěný most 
a zpevnilo zdivo u hlavního vstupu do hradu  
„Díky tomu jsme otevřeli původní přístupovou 
cestu k hradu, která byla léta neprostupná,“
doplňuje Kučera. Jak dodává, snaží se dodr-
žovat středověké technologie a používat do-
bový materiál. „Nechali jsme například udělat 
rozbory malty a porovnat je se vzorky písku 

z různých míst v okolí. Je jasné, že se materiál 
nedovážel z velké dálky, takže se nám podařilo 
najít místo, kde se písek těžil již ve 13. století. 
Díky tomu má malta stejnou barvu jako kdysi. 
Z rozborů navíc vyplynulo, že do ní máme při-
dávat pryskyřici,“ popisuje zajímavosti svých 
aktivit předseda sdružení. „O hrad se starají 
velmi pečlivě,“ říká na adresu sdružení mís-
tostarosta Oseka. „Každý rok se jim podaří 
něco opravit a hlavně - dělají to zodpověd-
ně, vše konzultují s památkáři. Sami si shání 
prostředky, snaží se vše dělat vlastními silami 
a z vlastních peněz. Třeba na projektovou do-
kumentaci či akce na hradě jsme ale připraveni 
jim přispívat,“ doplňuje Jiří Hlinka.

Sen o vyhlídce č.2
Rýzmburský hrad má mnoho společného 
s nedalekými Kostomlaty, ať už jde o historic-
ký vývoj nebo současnost. Také Kostomlaty 
zachraňují dobrovolníci (psali jsme o nich 
v čísle ZIMA 2012) a také oni snili o vyhlídko-
vé věži. Vloni se jejich sen i mnohaleté úsilí vy-
plnilo. Na Rýzmburku věří, že se jim do dvou 
let povede totéž. Ve spolupráci s německou 
stranou a projektem Staré solné stezky, kte-



rou hrad střežil, se podařilo získat osmimili-
onovou dotaci. Letos začíná stavebně histo-
rický průzkum a do dvou let už bychom se 
mohli po kraji rozhlédnout z opravené válco-
vé věže. Za dobrého počasí je prý z ní vidět 
až na Petřín. „Můj postoj byl vždy patriotský 
a chtěl jsem hrad opravovat z českých peněz. 
Bohužel takový projekt se bez evropských pe-
něz asi udělat nedá. Vyhlásili jsme sbírku, ale ta 
se nesetkala s žádným ohlasem – ani u úřadů, 
ani u lidí či firem,“ povzdechl si Kučera. Při-
tom na nezájem návštěvníků si hrad stěžovat 
nemůže a když se na jeho nádvořích pořádají 
akce pro děti jako pálení čarodějnic či pohád-
kový hrad, dorazí stovky zájemců. „Stanovisko 
památkářů je nedostavovat hrad, ale stabilizo-
vat ho jako romantickou ruinu, v tom jsme za-
jedno,“ doplňuje místostarosta Jiří Hlinka. 

Brigádníků nepřibývá
Stále ale platí, že největší díl práce leží na 
dobrovolnících. Skalní jádro tvoří asi desítka 
lidí, občas se přidají další místní, hasiči i děti. 
„Stále pořádáme brigády, ale noví členové nám 
nepřibývají. Asi to souvisí se složitou dobou, 
kdy jsou lidé vytíženi v práci a nemají moc vol-

ného času,“ vysvětluje další z členů sdružení, 
známý novinový fotograf Miroslav Rada, kte-
rý kousek pod hradem bydlí. „Všechny práce 
se snažíme udělat sami, aby co nejvíc peněz 
zbylo na materiál. Sami sekáme trávu, platíme 
pohonné hmoty, nechceme zbytečně odčer-
pávat peníze městu,“ dodává Kučera. Odbor-
nou podporu našlo sdružení u Ústavu arche-
ologické památkové péče Severozápadních 
Čech v Mostě, především u Zdeňka Smrže. 
Není bez zajímavosti, že jeho sondy v okolí 
hradu odhalily pravěké osídlení v této lokalitě 
z doby kolem 800 let před Kristem.

Kaplička navrch
Snad aby toho členové sdružení neměli málo, 
přibrali do své péče ještě barokní kapličku 
z roku 1721, která stojí při cestě na hrad. 
Značně podmáčená stavba nutně potřebuje 
sanaci, a tak zatím, než se podaří sehnat fi-
nance, dobrovolníci vymysleli způsob odvět-
rávání pískovcového základu stavby. „Je tam 
vynikající akustika, což jsme si vyzkoušeli o Vá-
nocích. Chceme tam proto pořádat malé kon-
certy a výstavy artefaktů nalezených na hradě 
při rekonstrukci,“ plánuje Miroslav Rada.

O hradu Rýzmburk
Rýzmburk patří k největším hradům v Če-
chách. Vznikl někdy v první polovině 13. sto-
letí, kdy tomuto kraji vládli Hrabišicové. Jeho 
zakladatelem mohl být král Václav I., který 
stavbou pověřil svého komořího Boreše. Jisté 
je, že tento šlechtic je už v roce 1250 považo-
ván za hradního pána a ke jménu si přidává 
„z Rýzmburka“. Dokončen byl někdy na kon-
ci 13. století. Hrad stál na strategickém místě 
a zřejmě střežil cesty ze Saska do Čech, kudy 
putovalo zboží už od pravěku. Dříve významný 
rod Hrabišiců ale postupně upadl v nemilost 
krále a přišel o majetky. Roku 1398 hrad prodá-
vají Míšeňským, ovšem spory ho opět vracejí 
do vlastnictví krále – Ferdinanda I. V roce 1530 
ho prodává pánům ze Sulevic, kteří však sídlí 
na zámku v Duchcově a hrad začíná chátrat. 
Turistické nadšení 19. století se projevilo i na 
Rýzmburku, kdy byla kulatá věž upravena jako 
vyhlídka, do dnešních časů však nepřežila. Ob-
čanské sdružení na záchranu hradu Rýzmburk 
vzniklo v roce 2010.



Začátek roku – čas na přípravu
Přestože se píše již rok 2015 a programové 
období 2014 – 2020 by tedy dle uvedeného 
časového zasazení mělo být tzv. „v běhu“, 
opak je skutečností. Na reálný rozjezd, tedy 
vyhlášení jednotlivých dotačních titulů, se 
stále čeká. Zatím jsou známy předběžné 
harmonogramy vyhlášení konkrétních titulů, 
a to alespoň pro rok 2015. Nejdříve tedy na 
podzim tohoto roku můžeme očekávat první 
výzvy k podávání žádostí o dotaci.
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Obce
v MASkách

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY - MAS, Z ANGLICKÉHO „LOCAL ACTION GROUP“ JSOU ZALOŽENY NA 

PRINCIPU PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉHO, SOUKROMÉHO A NEZISKOVÉHO SEKTORU NA 

MÍSTNÍ ÚROVNI. V ČESKÉ REPUBLICE, NA ROZDÍL OD ZBYTKU EVROPY, TAKOVÁTO SPOLUPRÁCE 

BOHUŽEL ZATÍM NENÍ MOC ROZVINUTÁ. VŠICHNI ČEKAJÍ, CO KDO JINÝ PRO NĚ, ČI ZA NĚ, UDĚLÁ…
JEDNÍM Z NÁSTROJŮ KE ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTA V REGIONU JE AKTIVNÍ ZÍSKÁVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ 

VŠECH MOŽNÝCH DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH I REGIONÁLNÍCH FONDŮ. NA TY 

LZE ALE DOSÁHNOUT POUZE KVALITNĚ PŘIPRAVENOU STRATEGIÍ PROJEKTŮ. O TOM, KDO BUDE 

PODPOŘEN, JAKÝ PROJEKT VYBRÁN, VŠAK NEROZHODUJE NĚJAKÝ „ÚŘEDNÍK Z PRAHY“, ALE SAMA MAS 

PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH ČLENŮ.

   
TEXT A FOTO: REDAKCE POHLEDY AMB

Toto období mohou zájemci o dotace využít 
jednoduchým způsobem, a to na svou přípra-
vu. Na základě průběhu uplynulého dotační-
ho období a s přihlédnutím k oficiálně zveřej-
něným metodickým dokumentům, je již nyní 
možné směrování jednotlivých operačních 
programů předpokládat a tomu přizpůsobit 
rozpracování projektů.

Šance pro Místní akční skupiny 
– MASky

Významnými uživateli dotací jsou obce. V ob-
dobí let 2014 – 2020 bude kladen velký důraz 
na jejich aktivitu a rozvoj komunitní spolu-
práce, kdy se bude předpokládat úzká spo-
lupráce se subjekty na lokální úrovni a tvorba 
tzv. MAS nebo-li Místních akčních skupin. 
Bude tomu tak díky podpoře CLLD strategie, 



tedy Komunitně vedeného místního rozvoje, 
který posiluje synergii podnikatelských a ne-
ziskových subjektů spolu se subjekty místní 
samosprávy. Výsledkem tohoto spolupůso-
bení v rámci MAS má být realizace skutečně 
potřebných projektů spolupráce vycházejí-
cích ze znalosti místního prostředí a dohody 
zmíněných subjektů o tom, kam by měla být 
dotační podpora zacílena. Každá MAS by 
k tomuto účelu měla vytvořit strategický do-
kument, který potřebné oblasti identifikuje 
a vymezí. Příklady daných dokumentů jsou 
Strategický plán rozvoje území MAS nebo 
Akční plán. Pravidla, kterými se MAS a její 
členové musí při své činnosti řídit, stanoví zá-
vazný dokument Metodika pro standardizaci 
MAS, kterou vydalo Ministerstvo zeměděl-
ství. Nicméně zkušenosti ukazují, že zejména 
malé obce mají problém s dostatečnou ori-
entací v podobných metodických dokumen-
tech, a stávají se proto pasivními ze strachu 
vyhnout se potenciálním chybám.

V těchto situacích samozřejmě hrají klíčovou 
roli důkladné znalosti všech metodických 
a zákonných norem, materiálů, postupů atd., 
které však není jednoduché získat a obsáh-
nout. Lze je získat díky zkušenostem v oblasti 
dotací, neustálým sledováním vývoje dané 

oblasti, nicméně toto know–how zahrnující 
široké spektrum různých oblastí, není větši-
nou v silách zaměstnanců či zastupitelů men-
ších obcí. Nezastupitelnou roli tak v kvalitní 
přípravě hrají poradenské agentury, které dis-
ponují skupinami odborníků na různé oblasti. 

MASky a služby Asistenčního 
centra, a.s.
K významným poradenským firmám v České 
republice, které se úspěšně specializují na 
problematiku strategického a ekonomické-
ho poradenství při získávání dotací, grantů 
a finanční pomoci z fondů EU a českých ná-
rodních programů je společnost Asistenční 
centrum, a.s. Ta poskytuje již od roku 1996 
širokou škálu služeb v oblasti strategického 
a ekonomického poradenství při získávání 
dotací, grantů a finanční pomoci pro rozvoj 
firem, krajů, obcí, škol a mnoha subjektů z ne-
ziskové sféry. S ohledem na široce variabilní 
individuální potřeby je poradenský servis sa-
hající od vyhledání vhodného dotačního titu-
lu, přes zpracování žádosti o dotaci, až po od-
bornou pomoc v průběhu realizace projektu 
realizován tak, aby čerpání dotace proběhlo 
bez problémů a bylo v plném souladu s poža-
davky poskytovatele finanční podpory. Mezi 

další aktivity společnosti patří také pořádání 
řady odborně zaměřených seminářů a vzdě-
lávacích programů. Odborný tým specialistů 
společnosti je složený z více než 40 stálých 
zkušených poradců a  50 externích spolupra-
covníků s bohatými praktickými zkušenostmi 
z různých oblastí podporovaných dotačními 
programy EU i programy národními, z oblasti 
finanční, ekonomické, marketingové, účetní 
i právní. 

Asistenční centrum, a.s. nabízí školení a vzdě-
lávání v oblasti projektového řízení, pomoc 
investorům, strategický rozvoj a plánování, 
benchmarking, finanční a ekonomické po-
radenství a administraci výběrových řízení. 
Svoji odbornou činnost Asistenční centrum, 
a.s. dále rozvíjí i prostřednictvím dceřiných 
společností - AC Education s.r.o. a AC Innova-
tion s.r.o., které se specificky zaměřují na pro-
blematiku vzdělávání (ve všech jeho úrovních 
a formách) a na podporu inovativních projek-
tů a problematiku duševního a průmyslového 
vlastnictví, komplexní analýzu konkrétních do-
tačních možností v oblasti výzkumu a vývoje.       
          (PI)

Kontakt:
Asistenční centrum, a.s.
Sportovní 3302 
434 01 Most 
Tel.: +420 476 105 840
info@asistencnicentrum.cz
www.asistencnicentrum.cz



18 | PAMÁTKY | LITVÍNOV

Srdce zámku
Valdštejnů opět bije
LITVÍNOVSKÝ ZÁMEK VALDŠTEJNŮ OPĚT OŽÍVÁ. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HISTORICKÁ PAMÁTKA MĚSTA SE 

OTEVŘELA SE PO LETECH CHÁTRÁNÍ A BEZRADNÉHO TÁPÁNÍ, CO S NÍ, NA SVATÉHO VALENTÝNA. 

PRO MĚSTO TO BYLA TAKOVÁ UDÁLOST, ŽE NATĚŠENÍ LITVÍNOVANÉ SE DO ZREKONSTRUOVANÉHO 

VELKÉHO SÁLU ZÁMKU ANI NEVEŠLI. KDO SI NEPOSPÍŠIL, SLEDOVAL Z NÁDVOŘÍ ROZZÁŘENÁ 

A ZAPOCENÁ OKNA VÝSTAVNÍCH MÍSTNOSTÍ, KTERÉ PO LETECH ZADÝCHALY STOVKY LIDÍ. BĚHEM 

JARA SE DO ZÁMKU POSTUPNĚ STĚHUJÍ JAK NOVÉ EXPOZICE, TAK OBYVATELÉ KANCELÁŘÍ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: MĚSTO LITVÍNOV, MICHAL CIHLÁŘ A VERONIKA RICHTEROVÁ

Historický úvod
Dnešní zámek stojí v místě původní tvrze 
z 15. století, kterou vlastnili Jahnové, jejichž 
náhrobky – jedna z nejstarších litvínovských 
památek - dnes našly místo v průjezdu zám-
ku. Podobu barokního zámku mu však vtiskli 
Valdštejnové, konkrétně Jan Josef Valdštejn 
v letech 1732 až 1743. Barokní podoba zám-
ku je dílem architekta Františka Maxmiliána 
Kaňky a stal se jedním ze sídel duchcovsko-
-litvínovského panství Valdštejnů. Od 19. sto-
letí však už sloužil jen hospodářským účelům 
a místo zámeckých interiérů v něm byly byty 
a kanceláře. Neunikl tomu ani hlavní dvoupat-

rový sál, který byl rozdělen a i po rekonstrukci 
– snad jako upomínka na minulé časy – teď 
vysoko nad hlavami návštěvníků zejí dveře. 
Po první světové válce se stal zámek majet-
kem státu a sídlila v něm hospodářská správa 
velkostatku, po roce 1948 pak lesníci. V 60. 
letech minulého století se zámek dočkal čás-
tečné rekonstrukce a otevřela se v něm histo-
rická expozice mosteckého muzea.

Zámecký oříšek
Zámek ale chátral, exponáty trpěly a muze-
um ho nakonec v 90. letech raději opustilo. 
A objekt, byť v samém srdci města, se uzavřel. 

Pro návštěvníky, ale i mnohé místní se stal jen 
otlučenou fasádou naproti vyhlášenému řez-
nictví. V roce 2006 dostalo zámek od kraje 
město Litvínov. Byť to bylo zadarmo, město 
si na sebe vzalo velké břemeno. A v Litvínově 
se rozhořely bouřlivé diskuse, co s rozsáh-
lým zámkem vlastně podniknout. Uvažovalo 
se o jeho komerčním využití, dokonce pad-
ly i návrhy na prodej. Žádného bohatého 
investora se ale přilákat nepodařilo. Mezi 
zvažovanými variantami bylo také přestěho-
vání městských úředníků do prostor zámku 
nebo umístění knihovny a umělecké školy. 
Nakonec zastupitelé rozhodli, že se město 
pokusí zámek opravit a zřídit v něm jakési 
kulturně-společensko-turistické centrum regi-
onu. Opravy šly ale velmi pomalu tak, jak se 
postupně dařilo získávat dotace, obvykle po 
stovkách tisíc korun. Teprve v loňském roce 
dorazila potřebná finanční injekce – dvaatři-
cet milionů od ministerstva financí. Na hoto-
vou střechu tak mohly navázat rekonstrukce 
interiérů i fasády. Dohromady spolykal vald-
štejnský zámek přes 45 milionů korun.

Flekatá fasáda
Zámek dnes září do parku novotou, i když při 
bližším pohledu návštěvníci trochu kroutí hla-
vou nad kvalitou fasády. Zámek má vyměně-
ná okna, dveře, podlahy, vnitřní rozvody i zre-
konstruované nádvoří, do Mostecké ulice svítí 
opravená červená vrata. Tři roky trvalo restau-
rování maleb v hlavní zámeckém sále, který 
už dnes opět zabírá celá dvě patra. Právě při 
vybourávání mezipatra, které kdysi rozdělilo 
sál na bytové jednotky, se přišlo na vzácné 
malby. „Odhalili jsme při bouracích pracích 
pozdně barokní a rokové malby a iluzivní mal-
bu z 19. století. Po konzultaci s orgány státní 
památkové péče bylo rozhodnuto o restau-



rování nejstarší dochované vrstvy,“ vysvětlila 
Jana Břečková z odboru investic a regionální-
ho rozvoje Městského úřadu v Litvínově. Ta 
musí obyvatelům Litvínova také dost často vy-
světlovat, proč je fasáda zámku flekatá. „Fasá-
da historického objektu nikdy nebude vypadat 
tak, jako omítka nového domu z tvárnic. Při 
stavbě zámku – a to i jediné zdi - bylo použito 
několik druhů materiálu a každý jinak reaguje. 
Jde o kulturní památku, takže ji rekonstruuje-
me za pomocí historických technologií a ma-
teriálů,“ upozornila Jana Břečková s tím, že 
některé nerovnosti a barevné rozdíly budou 
přetrvávat. Současná fásada navíc není defini-
tivní. „Jde o sanační omítky, jejichž úkolem je 
vytáhnout z léta neopravovaného zámku vlh-
kost a soli. Po přibližně pěti až deseti letech je 
budeme muset vyměnit,“ dodala.

Návrat života
Předloni se do zámku vrátila kdysi vyhláše-
ná restaurace Elixír a podle plánů radnice se 
do něj mají stěhovat další nájemci. „V zámku 
bude sídlit propagační oddělení města včetně 
redakce Radnice, informační turistická služba 
a také Partnerský spolek Litvínov. Zájemcům 
z řad snoubenců nabízíme svatební obřady na 
zámku,“ řekla Zuzana Wiednerová, vedou-
cí úseku kanceláře starosty města. Radnice 
chce pro svatby využívat zmiňovaný zámecký 
sál, kde by se měly odehrávat i další slavnostní 
okamžiky města.
„Zámek bude volně průchozí z Mostecké ulice 
do zámeckého parku každý den, bude běžně 
sloužit občanům a návštěvníkům města. To 

považuji za nejdůležitější, že se opět stane 
součástí města,“ řekl k tomu při vernisáži mís-
tostarosta Litvínova Milan Šťovíček.

Srdce na tisíc způsobů
Prvním lákadlem pro návštěvníky je zajímavá 
monotematická expozice výtvarníků Vero-
niky Richterové a Michala Cihláře nazvaná 
Srdceráj. Poměrně rozsáhlá výstava na téma 
srdce tisíckrát jinak je spíš k pobavení. „Srdce 
na tisíc způsobů jako nadčasový fenomén, srd-
ce ve fotografiích i v dílech vybraných umělců, 
srdce z lásky i srdce jako zboží. A srdce jako 
symbol vřelého přivítání… Ruku na srdce: po-
dobnou monotematickou výstavu jste sotva 
někdy viděli,“ lákají Michal Cihlář a Veronika 
Richterová na svou výstavu.
„Jsme oba sběratelé. Srdce, hlavně formou fo-
tografií nejrůznějších objektů, sbíráme po ce-
lém světě přes deset let. K této výstavě jsme 
navíc přizvali známé české výtvarníky, aby 
přispěli svými grafikami, obrazy, plastikami – 
vše na téma srdce,“ řekla při zahájení výstavy 
Veronika Richterová.  „Srdeční“ téma dopl-
ňuje ještě jedna oblíbená kratochvíle zami-
lovaných. „Ve vchodu do zámku návštěvníci 
najdou ozdobnou kovovou mříž, na kterou si 
zamilované páry budou na důkaz lásky zamy-
kat svůj zámeček tak, jako se to děje v mnoha 
metropolích světa,“ uvedla Dáša Wohanková 
z oddělení propagace města.

Všechny výstavy plánuje město jako dlohodo-
bé - mají vydržet alespoň dva roky. Podobné 
to bude také s expozicí historické filmové 

techniky. „Dohodli jsme se soukromým sběra-
telem na zapůjčení expozice historické filmo-
vé techniky. Zároveň nám přislíbil, že připraví 
víkendová promítání pohádek a historických 
filmů o severních Čechách,“ informovala Jana 
Břečková. Další výstavní prostory pak v břez-
nu zaplní dílo sochaře, čestného občana Lit-
vínova, Stanislava Hanzíka. 21. března ožije 
bývalá zámecká kuchyně velikonočním jar-
márečkem.

Na řadě je park
Vloni na podzim se město pustilo také do ob-
novy přiléhajícího zámeckého parku, jehož 
anglická podoba pochází z druhé poloviny 
19. století. Město má tak ambici vytvořit ze 
zámku a parku nejatraktivnější místo Litvíno-
va. Od 70. let prakticky nikdo do zámeckého 
parku nezasahoval, a tak bylo nutné odstranit 
celou řadu poškozených dřevin. Projekt na 
revitalizaci parku počítá s více než 90 novými 
stromy, především listnáči, a více než třemi 
tisícovkami keřů. Celkový dojem parku pak 
doplní stovky trvalek a cibulovin. „Součástí 
projektu je rekultivace trávníků a úprava oko-
lí jezírka, kam umístíme unikátní pískovcovou 
dlažbu ze zámku,“ informovala Klára Chytrá 
z městského úřadu. Renovace parku vyjde na 
přibližně šest milionů korun, naštěstí i v tomto 
případě město uspělo s žádostí o dotaci, ten-
tokrát u Státního fondu životního prostředí. 
Zámecký park by se měl stát důstojným sou-
sedem zrekonstruovaného zámku již v květ-
nu letošního roku.
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Klášterec chce víc
komunikovat –
s místními
i návštěvníky 
MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ SE CHCE VÍCE 

OTEVŘÍT A ZLEPŠIT SVOU KOMUNIKACI

S OBYVATELI. ZVÝŠIT NÁVŠTĚVNOST

ZAJÍMAVOSTÍ A PAMÁTEK VE MĚSTĚ MÁ

I POSÍLENÍ KOMUNIKACE S TURISTY

A ZLEPŠENÍ PREZENTACE MĚSTA.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, ARCHIV POHLEDY AMB

Jednou z cest, jak zlepšit komunikaci, jsou nové webové stránky, 
které město představilo na začátku letošního roku. „Při tvorbě strá-
nek jsme měli na zřeteli především jejich jednoduchost, přehlednost 
a intuitivnost. Kromě toho jsme se snažili o svěží a moderní design 
vycházející z barev symbolizujících naše město,“ říká starostka Ka-
teřina Mazánková. Svěží jednoduchý web je nyní pravidelně aktua-
lizován a denně přináší užitečné novinky. Sekce pro turisty je navíc 
doplněna vtipnými kresbami.

Stránky nově obsahují vyhledávací okno, bohatou fotogalerii i veškeré 
potřebné formuláře a dokumenty. „Na stránkách i nadále pracujeme, 
postupně naplňujeme i interaktivní mapu města, která bude kromě tu-
ristických cílů obsahovat i kontakty na místní provozovny,“ dodává sta-
rostka.



Kromě klasického webu spustilo město Kláš-
terec také prezentaci na sociálních sítích a ko-
munikuje s občany například prostřednictvím 
Facebooku. Každé dva týdny mohou zájemci 
dostávat do své e-mailové schránky elektro-
nický zpravodaj o aktuálním dění ve městě – 
stačí se zaregistrovat na stránkách www.klas-
terec.cz.

Jak dodává Radka Hodicová, tisková mluvčí 
města, Klášterec se sice nyní více prezentuje 
na internetu, ale neopouští ani starší osvěd-
čené metody, mezi nimi vydávání Klášterec-
kých novin. „Cílem je výrazně posílit obou-
strannou komunikaci, tzn. nejen poskytovat 
informace, ale zároveň i přijímat podněty 
od občanů a návštěvníků města, a to nejen 
prostřednictvím elektronické komunikace,“ 
vysvětluje Radka Hodicová. „Uvědomujeme 
si, že i v době moderních technologií jsou 
lidé, kteří preferují osobní komunikaci,“ říká 
Mazánková. Na tento rok proto vedení měs-
ta plánuje hned několik veřejných diskuzních 
setkání, na kterých se bude projednávat vždy 
jedno konkrétní téma vztahující se k životu ve 
městě. Veřejné diskuse budou probíhat ne-
jen v samotném Klášterci, ale také v menších 
obcích, které pod město spadají. „Pozadu ne-
chce zůstat město ani v komunikaci s místní-
mi živnostníky a firmami, také s nimi se chce-
me setkávat,“ dodává Radka Hodicová.     (PI)



550 let zámku Nový Hrad
2. května roku 1465 povoluje král Jiří z Po-
děbrad stavbu a Albrecht Bezdružický z Ko-
lowrat začíná na místě někdejší tvrze budo-
vat honosný hrad. Tak začíná 550 let dlouhá 
historie Nového Hradu v Jimlíně na Lounsku. 
Více se o ní můžete dozvědět při prohlídkách, 
které začnou po zimní přestávce 1. dubna. 
„V duchu oslav se ponese program celého 
roku, ovšem hlavní program vyvrcholí na No-
vohradské pouti, která se koná tradičně třetí 
víkend v květnu a která je svým datem nejblí-
že datu podpisu zakládací listiny krále Jiřího 
z Poděbrad,“ říká k oslavám ředitel příspěvko-
vé organizace Zámek Nový Hrad Josef Kabát. 
Poslední květnový den budou na hradě slavit 
svůj den děti a během prázdninových měsí-
ců nebude chybět Zámecké kulturní léto. 19. 
září se uskuteční Strašení na Novém Hradě 
a před koncem sezóny v říjnu také druhý zá-
mecký ples.

Husovy Louny
600. výročí upálení Mistra Jana Husa budou 
po celý rok připomínat Louny. „Aby to občané 

NĚKOLIK VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ SI V LETOŠNÍM ROCE BUDOU PŘIPOMÍNAT HISTORICKÁ SÍDLA 

V DOLNÍM POOHŘÍ. CELÝ ROK BUDE ZÁMEK NOVÝ HRAD V JIMLÍNĚ NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘEDSTAVOVAT 

SVOU 550 LET DLOUHOU HISTORII, V ŽATCI UPOMENOU, ŽE UPLYNE 750 LET OD UDĚLENÍ 

PRIVILEGIÍ MĚSTU A LOUNY SE SÉRIÍ AKCÍ PŘIPOJÍ K CELOREPUBLIKOVÝM PŘIPOMÍNKÁM VÝROČÍ 

UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA. A SLAVIT BUDE I SAMOTNÁ ŘEKA OHŘE.

TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ
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měli jednodušší, je vždy 6. den v měsíci něja-
ká akce plus několik dalších navíc,“ vysvětluje 
Blanka Tomášková z Městského informačního 
centra. Během roku tak návštěvníky v Lou-
nech čekají přednášky, tématické procházky 
po městě, zájezdy po stopách Jana Husa, vý-
stava o husitství v regionu v lounském muzeu. 
Na večer 5. července je naplánována vzpo-
mínková akce na Červeňáku s lampionovým 
průvodem a programem pro děti a následu-
jící den se bude konat slavnostní bohuslužba 
a pietní akt u Husova pomníku v Lounech.  
K výročí budou v prodeji i speciální turistické 
vizitky a turistické razítko – Husovy Louny.

750 let žateckých privilegií
V prosinci 2015 uplyne 750 od chvíle, kdy král 
Přemysl Otakar II. udělil Žatci některá měst-
ská práva – například do vzdálenosti míle od 
města nesměla být žádná krčma a právo sou-
dit ve městě měl jeho rychtář. Tomuto histo-
rickému milníku se bude věnovat velikonoční 
program na náměstí Svobody 4. dubna a také 
Dny evropského dědictví, které připadají na 
11. a 12. září 2015.

Rok 2015 v Dolním 
Poohří bude rokem 
velkých výročí



Oslava Ohře
1210 let od první písemné zmínky o řece 
Ohři bude připomínat celoroční program, 
který připravuje Destinační agentura Dolní 
Poohří. Cílem oslav je připomenout význam 
řeky v životě našich předků i v současnosti. 
Jejich součástí proto bude například putovní 
výstava, kde budou moci návštěvníci na fo-
tografiích a mapách porovnávat historickou 
a současnou podobu řeky a okolí. „Bude 
mapovat významné události, povodně, ze-
mědělství a průmysl na řece, vývoj měst na 
ní. Výstava se během roku zastaví na mnoha 
místech podél celého toku řeky, včetně řady 
škol. Rádi bychom, kdyby se stala základem 
pro výukový materiál pro studenty,“ říká k vý-
stavě ředitelka Destinační agentury Dolní Po-
ohří   Libuše Novotná Pokorná.

Historik Petr Hlaváček připravuje k vydání 
knihu Řeka Ohře v bájích a pověstech, kterou 

ilustracemi doplní Antonín Grafnetter, mimo 
jiné autor plakátů ke Dni Ohře, pořádanému 
v Karlovarském kraji vodáky. „Do souboru 
jsou zahrnuty pověsti od pramene Ohře pod 
Schneebergem v německých Horních Fran-
cích, přes jednotlivá města a regiony Karlo-
varského a Ústeckého kraje – až po soutok 
Ohře a Labe v Litoměřicích. Ve všech figuruje 
řeka Ohře buď jako přímý aktér bájného či 
pohádkového dění nebo jako výrazný areál 
vyprávění,“ říká ke knize Petr Hlaváček.

Hlavní oslavy proběhnou 27. června na ná-
břeží Maxipsa Fíka v Kadani.  Jejich součástí 
bude například světová premiéra originálního 
baletu Martina Šíla o víle Egerii v podání žáků 
ZUŠ Kadaň. „Získali jsme partnery na němec-
ké straně, takže oslavy začnou 18. dubna svě-
cením pramene řeky ve Smrčinách. Němečtí 
partneři plánují také pochod podél toku,“ říká 
k programu  Libuše Novotná Pokorná. V Kar-

lovarském kraji se připojila Vodácká Ohře, 
v Žatci a Litoměřicích plánují pivovary uvařit 
speciální pivo a některé restaurace už chystají 
menu inspirované Ohří. Oslavy skončí v říjnu 
v Litoměřicích u veslařského klubu.

Logo výročí řeky Ohře, které se stane součás-
tí propagačních materiálů a připravovaného 
webu, je výsledkem soutěže studentů Vyšší 
odborné školy obalové techniky a Střední 
školy ve Štětí. Autorkou vítězného návrhu je  
studentka Anna Křížová.

První zmínku o řece Ohři, tehdy zvané Aga-
ra, našel kadaňský historik Petr Hlaváček ve 
středověkém análu Chronicon Moissacense, 
který uvádí, že vojska římského císaře Karla 
Velikého roku 805 překročila Krušné hory 
a pokračovala do vnitrozemí údolím řeky 
Ohře. V roce 2015 tak uplyne 1210 let od prv-
ním záznamu o tomto vodním toku.         (PI)
 



Halloween s hasiči 
JEDNOU Z OBLÍBENÝCH MOŽNOSTÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ, MLÁDEŽE I DOSPĚLÝCH 

V ČESKÝCH OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH JE ZAPOJENÍ DO ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH 

HASIČSKÝCH SBORŮ. PŘESTOŽE HLAVNÍM ÚKOLEM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JE LIKVIDOVAT 

MÍSTNÍ POŽÁRY A POMÁHAT SVÝM PROFESIONÁLNÍM KOLEGŮM, JE JEJICH ČINNOST DOPLNĚNA 

O PRÁCI S DĚTMI PŘI VÝCHOVĚ NOVÉ „HASIČSKÉ“ GENERACE. VĚTŠINOU JSOU ALE DOBROVOLNÍ 

HASIČI I SKUPINOU NADŠENCŮ, KTERÁ POŘÁDÁ RŮZNÉ SPOLEČENSKÉ AKCE, PLESY, DĚTSKÉ DNY 

NEBO SOUTĚŽE PRO DĚTI V HASIČSKÝCH DOVEDNOSTECH. JEDNOU Z OBCÍ ÚSTECKÉHO KRAJE, 

KTERÁ MÁ V TÉTO ČINNOSTI DLOUHOU TRADICI, JE I BŘEZNO U CHOMUTOVA. V OBCI JIŽ NĚKOLIK 

DESÍTEK LET FUNGUJE VEDLE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ I SDRUŽENÍ RODIČŮ DĚTÍ A PŘÁTEL 

ŠKOLY – SRDPŠ, SE KTERÝM BŘEZENEČTÍ DOBROVOLNÍ HASIČI SVOJE AKTIVITY VE PROSPĚCH 

OBYVATEL OBCE SPOJUJÍ.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: SDH BŘEZNO

„Dnes máme čtyři desítky členů - mužů, žen 
i dětí,“ říká Jan Procházka, starosta SDH 
Březno.  „Snažíme se především podílet na 
společenském životě v Březně a vychovávat 
mladou hasičskou generaci. Máme krásnou 
novou hasičskou zbrojnici, moderní hasičské 
auto, vybavení a výstroj. Tu jsme dostali jako 
dar od Ústeckého kraje, finančně nám po-
máhá samozřejmě i obec a Severočeské doly 
Chomutov. Jediné, co bychom potřebovali 
řešit, je doprava na soutěže, na které připra-
vujeme naše mladé hasiče.“ 

O tom, jak funguje solidarita mezi hasiči, vy-
povídá sbírka, kterou mezi sebou uspořádali 
na pomoc svému kolegovi z Drmoulu u Ma-

riánských Lázní. „Doslechli jsme se o tom, že 
nějaký darebák vykradl, zničil a zapálil rodin-
ný domek našemu kolegovi, zatímco jel do 
porodnice pro svou rodinu,“ vypráví Jan Pro-
cházka. „Hned po této události jsme v únoru 
zorganizovali sbírku a našemu vzdálenému 
kolegovi jeli osobně předat finanční dar a ně-
jaké oblečení,“ dodává.
Březenecký hasičský sbor se společně podí-
lí i na akcích pořádaných Sdružením rodičů, 
přátel dětí a školy Březno o.p. Tato skupina 
místních občanů využívá zkušenosti s organi-
zováním společenského života několika gene-
rací. „SRDPŠ je dobrovolné, nevládní, nezis-
kové sdružení občanů, sdružující rodiče žáků 
základní a mateřské školy v Březně u Chomu-

tova a další občany, kteří se zajímají o výuku 
a výchovu žáků, práci a rozvoj naší základní 
a mateřské škol. Do obětavé práce SRDPŠ 
pro obec byli zapojeni už naši rodiče a pra-
rodiče. Podporujeme základní a mateřskou 
školu a pořádáním různých akcí získáváme fi-
nanční prostředky. Ty potom přerozdělujeme 
formou příspěvků na školy v přírodě, lyžařské 
kurzy, na výlety dětí do přírody, divadel a na 
olympiády nebo na tradiční školní fotbalový 
turnaj,“ říká Romana Springsová, předsedky-
ně organizačního výboru SRDPŠ.

Mezi výčet zajímavých akcí patří v Březně 
karneval, dětský den, pálení čarodějnic nebo 
v posledních letech populární Halloween  (PI)
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Královské 
město Kadaň

MĚSTO KADAŇ LÁKÁ NEPŘE-

BERNÝM MNOŽSTVÍM HISTO-

RICKÝCH PAMÁTEK A KUL-

TURNÍHO VYŽITÍ. NAVŠTÍVIT 

ZDE MŮŽETE MALEBNÉ NÁ-

MĚSTÍČKO, KDE DOMINANTNÍ 

PAMÁTKOU JE KRÁSNÁ GO-

TICKÁ RADNIČNÍ VĚŽ VYSOKÁ 

53,7 METRU. UPROSTŘED 

NÁMĚSTÍ VZHLÍŽÍ DO VÝŠKY 

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJI-

CE, TZV. MOROVÝ A OPODÁL 

BAROKNÍ MĚSTSKÁ KAŠNA, 

DŘÍVE NAZÝVANÁ ŠLIKOVSKÝ 

RYBNÍK. NEJVÝZNAMNĚJ-

ŠÍ PAMÁTKOU KADANĚ JE 

BEZESPORU FRANTIŠKÁNSKÝ 

KLÁŠTER ČTRNÁCTI SVA-

TÝCH POMOCNÍKŮ, KTERÝ 

JE OD ROKU 1995 NÁRODNÍ 

KULTURNÍ PAMÁTKOU. 

TEXT A FOTO: TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM KADAŇ

Nesmíme zapomenout ani na nejužší 
uličku v ČR, a tou je Katova ulička s nej-
užším bodem 66,1 cm. Procházkou po-
dél řeky Ohře si můžete odpočinout na 
nábřeží Maxipsa Fíka, kde je spousta 
atrakcí pro děti i dospělé. Nově zde mů-
žete vidět „kadaňský orloj“ - kopii orloje 
na radnici Starého města pražského, kte-
rou vytvořil kovář a sochař Karel Meloun. 
V letní sezoně můžete navštívit půjčovnu 
loděk Zajícův převis s dětským koutkem 
a malým občerstvením.

V blízkosti náměstí na pěší zóně sídlí Tu-
ristické informační centrum Kadaň, kde 
se dozvíte spoustu informací o městě 
a okolí. Otevřena je zde PŮJČOVNA 
JÍZDNÍCH KOL přímo v prostorách TIC. 
K dispozici je šest jízdních kol ( 4x pro 
dospělé a 2x dětská kola). Můžete si zde 
zapůjčit také příslušenství  jako jsou: 
dětská cyklosedačka pro děti do 25kg 
s montáží na všechna kola, brašna, přilba 
a zámek na kolo. Je možné si zde vlastní 
kola a zavazadla uschovat.

Narozeniny Maxipsa Fíka | 30. 5. 2015
Fík se narodil v nedalekém Ahníkově, a protože tato vesnice už bohužel zmizela, oslaví naroze-
niny v nejbližším městě - Kadani. Oslava narozenin Maxipsa Fíka bude vlastně velikým dětským 
festivalem na nově postaveném Nábřeží Maxipsa Fíka. 

Františkánské léto | červen-září 2015
Františkánské léto (koncerty, divadelní představení pro dospělé i děti) bude probíhat v areálu 
františkánského kláštera od června do září každou sobotu a neděli. 

Hudební festival Vysmáté léto | 18. 7. 2015 
Více informací naleznete na www.rockfest.cz.

Císařský den | 29. 8. 2015 
Nejvýznamnější kulturní akcí města je Císařský den, kterým si Kadaň připomíná slavný příjezd 
císaře Karla IV. z let 1367 a 1374 do města. Historické centrum ovládnou dobová řemesla, 
kejklíři, trhovci, stylová hudba a pouliční divadlo. Oslavy Karla IV. zakončí velkolepý noční pro-
gram s ohňostrojem. 

Dny Evropského Dědictví | 12. - 13. 9. 2015
Po tyto dva dny jsou veřejnosti zdarma otevřené památky města.

Vinobraní | 26. 9. 2015 
Tato slavnost je zahájena bohoslužbou v kostele Františkánského kláštera. Na mši naváže oteví-
rání „Hory“ ve Svatováclavské vinici. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu zaměřenou na 
vinařství na Kadaňsku, celý areál zahrad a průběh zpracování hroznů - mletí, odzrnění, rmuto-
vání a lisování a mohou ochutnat letošní burčák, čerstvý vinný mošt a víno.

Advent | 28. 11. 2015
Adventní trhy s vánoční tématikou zakončuje slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, který 
hraje každou celou hodinu jednu melodii.             (PI) 

MĚSTO KADAŇ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 
KULTURNÍ AKCE V ROCE 2015:



KONTAKT:
Turistické informační centrum Kadaň
Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
Tel./fax. + 420 474 319 550, 725 763 497
infocentrum@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz



Projekty Asistenčního 
centra, a.s. pro
školky i školy

SPOLEČNOST ASISTENČNÍ CENTRUM, A.S., KTERÁ SE UŽ 19 LET VĚNUJE 

PORADENSTVÍ PŘI ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ, GRANTŮ A DALŠÍ FINANČNÍ POMOCI 

PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, MUNICIPALIT I NEZISKOVÉHO 

SEKTORU, REALIZUJE (ČI SE NA REALIZACI PODÍLÍ) I NĚKOLIK VLASTNÍCH 

ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ. JEJICH CÍLEM JE REFLEKTOVAT AKTUÁLNÍ 

SPOLEČENSKÉ POTŘEBY. SEZNAMTE SE S NĚKTERÝMI Z NICH.

TEXT A FOTO: ASISTENČNÍ CENTRUM, A.S.

Průvodce světem techniky 
Tento projekt se primárně zaměřuje na zvyšo-
vání a rozšiřování úrovně tzv. klíčových kom-
petencí učitelů mateřských škol v Ústeckém 
a Olomouckém kraji v oblasti polytechnické 
výchovy. Do projektu je zapojeno celkem 
osm mateřských škol z obou krajů, partnerem 
projektu je Česká kosmická kancelář o.p.s. 
Cílem projektu je rozšířit a prohloubit kom-
petence učitelů mateřských škol s důrazem 
na schopnost pečovat o všestranný rozvoj 
dítěte a vytvořit u něj elementární povědo-
mí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou 
a neživou přírodou, s lidmi i společností jako 
celkem. Projekt rozvíjí kompetence učitelů 
tak, aby tito byli schopni u dětí položit zákla-
dy pro dobrý vztah k práci a jejím výsledkům, 
vypěstovali u nich potřebné volní vlastnosti 
a vybavili je praktickými dovednostmi, které 
využijí v celém svém dalším osobním i profes-
ním životě.

Sedmikráska 
Cílem projektu, realizovaném na území Ús-
teckého kraje, je motivace žáků základních 
a středních škol k přijetí zásad zdravého 
životního stylu. Má je naučit rozpoznávat 
skutečné hodnoty a priority života, vhodně 
směrovat jejich postoj a zároveň posílit je-
jich fyzickou i psychickou kondici a připravit 

je tak co nejlépe pro další život. Zážitkovou 
formou vzdělávání jsou žáci rozvíjeni v cel-
kem šesti vybraných oblastech, ve kterých si 
vyzkouší například vaření za účasti odborníka 
na zdravou výživu, pravidla silničního provo-
zu, metody správného cvičení a protahování 
pro dobrou regeneraci těla, poskytování prv-
ní pomoci apod. Aktivity projektu obsahují 
i exkurze do protidrogové vlakové soupravy 
„Revolution Train“ nebo dvoudenní výcviko-
vá soustředění zaměřená na pohybové akti-
vity a upevnění základních znalostí v oblasti 
zdravé výživy.

Všechno v mém životě souvisí 
Díky tomuto projektu, který je realizován na 
základních a středních školách v Ústeckém 
a Olomouckém kraji, dochází k rozvoji tzv. 
minipodniků, v nichž působí a řídí je sami žáci. 
Projekt přitom vychází z premisy, že podniká-
ní vyžaduje specifické dovednosti a znalosti, 
které nelze naučit jen pouhou teorií. Díky 
minipodnikům si tak žáci praktickým způso-
bem vyzkouší činnost v oboru, který je zají-
má (např. výroba keramiky, tvorba a vydávání 
časopisu, truhlářské práce, zdravý životní styl 
apod.). Žáci si uvědomí, v čem jsou, anebo 
mohou být úspěšní, jaké dovednosti mohou 
využívat a jakých se jim pro uplatnění v mi-

nipodniku nedostává. Také se naučí pracovat 
s technickým vybavením a využijí vlastní kre-
ativitu a energii. Žákovský nebo studentský 
podnik je pedagogický nástroj, založený na 
praktické zkušenosti získané řízením projektu 
podniku a na interakci s vnějším prostředím.
          (PI)

Kontakt:
Asistenční centrum, a.s.
Sportovní 3302 
434 01 Most 
Tel.: +420 476 105 840
info@asistencnicentrum.cz
www.asistencnicentrum.cz
www.aceducation.cz
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Ing. František Jochman
předseda představenstva
ředitel společnosti



Notebookem
svět nespasíš!
„POMOZTE OPUŠTĚNÝM

DĚTEM“, SLÝCHÁVÁM OBČAS 

PŘED SUPERMARKETEM, KDE 

U NÁKUPNÍCH VOZÍKŮ ČÍHAJÍ 

PRODEJCI JAKÝCHSI

DROBNOSTÍ, URČENÝCH NA 

CHARITU. VLASTNĚ ANI

NEVÍM, JESTLI JSOU PRAVÍ 

NEBO FALEŠNÍ, JESTLI

VYBÍRAJÍ PRO POMOC

DRUHÝM NEBO SOBĚ. NA MĚ 

TO MOC NEFUNGUJE, ALE 

OBECNĚ PLATÍ, ŽE „OPUŠTĚNÉ 

DÍTĚ“ DOJME SKORO

KAŽDÉHO. BOHUŽEL. A NEJEN 

NAKUPUJÍCÍ PŘED

SUPERMARKETEM.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: THE HUMANITARIAN AND DEVELOPMENT 
PARTNERSHIP TEAM IN THE CENTRAL AFRICAN 
REPUBLIC

Do redakční pošty nedávno dorazila tisková 
zpráva jedné významné mezinárodní společ-
nosti, která hrdě hlásala, že její zaměstnanci 
mezi sebou vybrali přes sto tisíc korun, které 
firma zdvojnásobila a věnovala na charitu. Na 
tom není nic neobvyklého, natož zavržení-
hodného. Naopak. Lidé obvykle nejsou tak 
špatní, jak se píše v novinách a nedávno jsem 
někde zaregistrovala číslo jeden a půl miliar-
dy, které ročně věnují lidé na charitu – a to 
jsou jen ty peníze, které si odečítáme z daní, 
a dají se tak snadno spočítat. To, co pošleme 
přes oblíbené DMS nebo hodíme jen tak do 
kasičky, je ještě navíc.

Nechci tudíž ani zaměstnance této firmy ni-
jak shazovat, ale když jsem dočetla tiskovou 
zprávu do konce, měla jsem na ně spíš vztek. 
V závěru jsem se totiž dozvěděla, že peníze 
věnovali jednomu dětskému domovu, které 
za něj koupilo (mimo další podobně zajímavé 
položky) notebook k interaktivní tabuli!

Darování je oboustranná záležitost. Užitek 
mají mít oba – dárce i darovaný, ať už je to 

hezký pocit jedince nebo dobré PR firmy, nad 
tím se netřeba pohoršovat. U zaměstnavatele 
to docela chápu – opuštěné děti jsou vždycky 
dobré pro pozitivní firemní sdělení, kterým je 
třeba zahladit to, že firma permanentně pro-
pouští, chrlí do vzduchu popílek nebo otravu-
je chemikáliemi řeku. (Nemyslím to zle, taky 
jsem v PR dělala. Čistý firemní štít zkrátka 
něco stojí a proč by z toho neměli mít pro-
spěch potřební.) Ale co ti lidé? Hřeje je teď 
skutečně u srdce, že děti v dětském domově 
mohou pracovat komfortněji s nejmodernější 
výukovou tabulí? Čtou ti lidé noviny? Chodí 
po ulicích? Nebo nedostali moc na vybranou? 
Zkrátka si jen řekli, že opuštěné děti jsou to 
pravé? Možná jim nedošlo, že už uplynulo 20 
let od doby, kdy byly dětské domovy na okraji 
zájmu veřejnosti a kdy v nich chyběly peníze 
na cokoliv? Neví, že jestli něco v dětských do-
movech chybí, rozhodně to nejsou finance? 
Třeba se těšili, že rozzáří dětské oči a nečeka-
li, že rozsvítí jen monitor...

Pokud zaměstnanci té firmy mají potřebu po-
máhat dětem a já si ze srdce přeju, aby jim to 
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vydrželo, mám pro ně malé vodítko. Je dobré 
například vědět, že: válka v Sýrii už trvá tře-
tí rok a každé třetí syrské dítě je uprchlíkem; 
že ve světě každý den umírá 18 tisíc dětí ve 
věku do pěti let z důvodů, kterým lze předejít; 
že v západní Africe zůstalo na ulici deset ti-
síc sirotků, jejichž rodiče zemřeli na epidemii 
eboly; že ve Středoafrické republice bylo za 
poslední rok 10 tisíc dětí rekrutováno do vál-
ky; že každých patnáct vteřin zemře ve světě 
jedno dítě na podvýživu; že každý třetí člověk 
na světě nemá vlastní záchod; že 5,5 milio-
nu dětí na světě je nuceno pracovat, a to až 
18 hodin denně; že při posledním sčítání lidu 
v ČR se v azylových domech nacházelo 400 
dětí do 14 let bez domova; že každá desátá 
rodina v České republice má problém zaplatit 
dětem školní oběd.

Obávám se, že nikdo z nich nestojí o note-
book k interaktivní tabuli.
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Po Labské stezce za 
kulturou i krásami
Českého středohoří
LABSKÁ STEZKA NABÍZÍ CYKLOTURISTŮM I TURISTŮM V OBLASTI PODŘIPSKA, ČESKÉHO 

STŘEDOHOŘÍ A ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA ZÁŽITKY A AKTIVNÍ VYŽITÍ. TATO STEZKA 

(CYKLOTRASA Č. 2) MÁ V RÁMCI CESTOVÁNÍ OPRAVDU CO NABÍDNOUT. AŤ UŽ MÁME NA MYSLI 

PŘÍRODNÍ KRÁSY, HISTORICKÉ PAMÁTKY NEBO SPORTOVNÍ A KULTURNÍ VYŽITÍ. PLÁNOVAT SI 

ZDE MŮŽEME JEDNODENNÍ I VÍCEDENNÍ VÝLETY S MOŽNOSTÍ UBYTOVÁNÍ ČI VYUŽÍT RŮZNÝCH 

KOMBINACÍ DOPRAVY. CYKLOTRASA ZAČÍNÁ VE ŠTĚTÍ, VEDE PŘES ROUDNICI NAD LABEM, 

TEREZÍN, LITOMĚŘICE, VELKÉ ŽERNOSEKY, ÚSTÍ NAD LABEM, DĚČÍN A KONČÍ V DOLNÍM ŽLEBU, 

ODKUD POKRAČUJE DÁLE DO NĚMECKA. 

TEXTO A FOTO:  DESTINAČNÍ AGENTURA ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, O.P.S. A CENTRUM CESTOVNÍHO RUCHU LITOMĚŘICE, P.O. 

Zveme vás na výlet dlouhý více než 90 km 
po Labské stezce v Ústeckém kraji. Výchozím 
bodem je Štětí. Čeká tu legendární loupežník 
Štětka se svou čtyřčlennou družinou, který 
provází po naučné stezce v okolí Štětska. Vy-
práví o historii, přírodě, průmyslu i zeměděl-
ství. Následná zastávka je zdaleka viditelná 
hora Říp (456 m n. m.), ke které se vztahuje 
pověst o příchodu praotce Čecha. Na vrchol 
hory s románskou rotundou se lze dostat po 
červené a modré turistické trase, okouzlí nás 
krásný výhled do Českého středohoří, na hlu-
boké lesy Kokořínska i na malebné město se 
silnou historickou tradicí sahající do 12. sto-
letí - Roudnici nad Labem. V letošním roce 
se mohou turisté těšit na červnové akce, 
z nichž jednou je již třetí ročník Roud-
nického koštu. Ten se uskuteční v sobotu
13. června 2015 v prostorách Lobkowicz-

kého zámku. Čekají na vás ochutnávky 
českých vín, hlasování o Vinaři koštu či 
prohlídka hradu. Další významnou akcí je 
Memorial Air Show ve dnech 27. – 28. červ-
na 2015. Hlavním tématem letošního roční-
ku je vzpomínka na konec II. světové války 
před 70 lety a právě tomuto výročí bude 
přizpůsoben celý letecký program. Akce 
proběhne pod záštitou prezidenta ČR, hejt-
mana ÚK a starosty Roudnice nad Labem. 
Za návštěvu stojí i věž Hláska, která nabízí 
nádherný výhled na celé Podřipsko a část 
Českého středohoří. 

Z Roudnice nad Labem se lze vydat jak po 
levém tak i pravém břehu. Labská stezka vede 
po pravém břehu řeky Labe, odtud lze plynu-
le dojet až do královského města Litoměřice. 
Nebo lze využít levého břehu a jet po cyklo-

trase č. 3102, která vede přes obce Hrobce, 
Libotenice, Nučnice a dál k Litoměřicku. V Li-
botenicích lze navštívit Galerii kraslic nebo 
místní kostel sv. Kateřiny. Další variantou pro 
zpestření Labské stezky je využití cyklobusu 
nebo historického vlaku – Podřipského mo-
toráčku. 

My pro náš výlet zvolíme kombinaci obou 
tras. Z Roudnice nad Labem se vydáme po 
Labské stezce, po pravém břehu Labe přes 
obce Vědomice, Černěves, Lounky až do 
Nučnic. Zde využijeme pro přepravu na dru-
hý břeh přívoz Nučnice – Nučničky a pokra-
čujeme po cyklotrase č. 3102. Míjíme obce 
Počaply, České Kopisty až do historického 
města Terezín. Zde je k vidění především 
pozoruhodně zachované vojenské opevně-
ní – Malá a Velká pevnost a Muzeum ghetta, 



Aktuální informace o dění ve městě sledujte na 
turistickém portálu www.litomerice-info.cz

Kontakty:
Destinační agentura České
středohoří, o.p.s.
Agentura pro cestovní ruch v destinaci České 
středohoří a Podřipsko
Komenského 748/4
41201  Litoměřice
e-mail: info@ceskestredohori.info
tel.: +420 412 871 140, 412 871 141,
+ 420 601 595 009

Centrum cestovního ruchu
Litoměřice, p. o.   
Mírové náměstí 16/8a,
Litoměřice
info@litomerice-info.cz,
tel.: +420 416 916 440
         
       (PI)

stojí nově zrekonstruovaná Pfannschmidtova 
vila či návštěva zříceniny hradu Oparno. Čes-
ké středohoří je lokalitou vysokých čedičo-
vých kup a oblastí hradních zřícenin, které 
tyto dominantní vrchy korunují. Rok 2015 
se nese ve znamení hradů Českého středo-
hoří a výročí 600 let od upálení mistra Jana 
Husa. S tím jsou spojené celoroční oslavy po 
celé ČR formou putovní Výstavy husitského 
fortifikačního umění 2015. Z Lovosic lze vy-
užít přívozu Lovosice – Píšťany, navštívit zdejší 
jezero a vydat se po Labské stezce do Ústecka.

Pokračujeme po Labské stezce pod vrchem 
Kalvárie, přes obce Libochovany, Církvice 
a Brná až do krajského města Ústí nad La-

Automuzeum s expozicí od 50. let či golfo-
vé centrum Kotlina Terezín. Za návštěvu stojí 
také Kavalír č. 4 a připravované informační 
centrum s expozicí a prohlídkami kasemat 
v prostoru Kavalíru č. 8 (zprovoznění během 
sezóny včetně nového parkoviště). Odtud lze 
pokračovat po cyklostezce Ohře vedené jako 
cyklotrasa č. 6 přes Tyršův most do Litoměřic, 
kde se zastavíme, stejně jako K. H. Mácha. 
Z města pokračujeme po Labské stezce s od-
bočkou k Píšťanskému jezeru do malebného 
údolí Porta Bohemica. Vinařskou oblast Velké 
Žernoseky na pravém břehu a Malé Žerno-
seky na levém břehu spojuje přívoz. Na levý 
břeh kousek od Oparenského údolí se lze do-
stat, pokud z Terezína pokračujete přes Nové 
Kopisty, Lukavec a Lovosice, kde za zmínku 

bem, kde se na úpatí skal pyšní hrad Střekov. 
V centru lze využít lanovou dráhu k zámečku 
Větruše nebo zajít do ZOO. 

Cyklostezka pokračuje po pravém břehu přes 
Velké Březno, kde lze zajít do pivovaru či na 
zámek. V Malém Březně odbočuje Zubrnická 
muzeální železnice vedoucí k Souboru lidové 
architektury Zubrnice, pod dohledem Buko-
vé hory. Cyklotrasa č. 2 pokračuje k Děčínu. 
V Těchlovicích lze odbočit k hradu Vrabinec. 
V Děčíně se nachází zámek nebo ZOO na 
Pastýřské stěně. Labská stezka, cyklotrasa
č. 2 končí v Dolním Žlebu. Trasa dále pokra-
čuje do Německa pod názvem Elberadweg. 
Aktuální tipy na výlety a dopravu naleznete na 
www.ceskestredohori.info. 

Litoměřice, to je malebné historické město 
v úrodné oblasti, zvané „Zahrada Čech“ s bo-
hatou vinařskou tradicí a skvělou dostupností 
z Prahy a Ústí nad Labem. Vzhledem k poloze 
na Labské stezce a pod kopci Českého středo-
hoří je město a okolí rájem cyklistů. Místními 
spletitými uličkami kráčela celá řada známých 
osobností. Vydejte se v jejich stopách. 

V Litoměřicích stojí za prohlídku městská pa-
mátková rezervace s cennými historickými budo-
vami, vyhlídkovou věží Kalich na budově radnice, 
Dómský vrch s katedrálou a věží sv. Štěpána. Po 
celý rok nabízí pestrou paletu výstav a akcí Vý-
staviště Zahrada Čech. V historickém sklepení 
pod litoměřickou radnicí čeká návštěvníky expo-
zice Důl Richard v proměnách času. Z muzeí se 
nabízí Oblastní muzeum, Severočeská galerie, 
Galerie litoměřické diecéze či Galerie marionet 
Sváťova divadla, kde si děti mohou pohrát s 250 
loutkami. Děti jistě zabaví i poučí také unikátní 
Dílna ručního papíru. Vynechat nesmíte hrad Li-
toměřice, který se po rekonstrukci stal centrem 
českého vinařství. Vlastníte-li chytrý telefon či 
tablet, městem vás provede básník Karel Hynek 
Mácha osobně díky službě Geofun – Máchovy 
Litoměřice. Zaujmout může také nabídka 3+1 

z Litoměřic – výhodné vstupné do místních 
atraktivit a káva zdarma v kavárně FérKafe.

Připraveny jsou tři prohlídkové okruhy městem. 
Klasický provází nejvýznamnějšími památka-
mi ve městě. Okruh nazvaný Po stopách K. H. 
Máchy vás dovede na místa, která tuto osobnost 
připomínají. Kdo se to na nás dívá je prohlídkový 
okruh na motivy knihy Oldřicha Doskočila a Pav-
la Rývy a představuje litoměřické sochy. Poslední 
okruh vás seznámí s působivými, převážně cír-
kevními barokními památkami, vytvořenými Gi-
uliem a Octaviem Broggio.

V Litoměřicích se koná cela řada akcí, například 
od května do září výstava jako pocta slavnému 
komikovi Holzmannovy Litoměřice, 6. červ-
na prezentační, prodejní a soutěžní výstava vín 
v Hradu Litoměřice Litoměřický hrozen. Od 
července do září probíhá festival Litoměřické 
varhanní léto a v červenci festival Litoměřický 
kořen, v srpnu se konají Litoměřické pivní slav-
nosti nebo Folkové atrium. Jedním z vrcholů 
sezóny je 18. a 19. září Vinobraní. Denně mů-
žete navštívit ochutnávky vín v expozici Hradu 
Litoměřice.

Litoměřice – Perla Českého středohoří
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Škola základ života
PO PĚTI HODINÁCH, JEDNOM NEUROLU, NAUČENÍ LÁTKY O PĚT 

KAPITOL ZPĚT, A JEDNÉ DOBŘE MÍŘENÉ FACCE, JSEM NAUČILA 

SVÉHO VNUKA ROVNICE O JEDNÉ NEZNÁMÉ, JAKO KDYŽ BIČEM 

MRSKÁ. PO ZKUŠENOSTECH S UČENÍM MÝCH DĚTÍ (DOKOPANÝCH 

TEROREM K VYŠŠÍMU VZDĚLÁNÍ), A NÁSLEDNĚ MÝCH VNUKŮ JE 

MI LÍTO, ŽE JSEM SE NENARODILA NA MALÉM OSTROVĚ, KDESI 

V TICHOMOŘÍ, KDE JEDINOU STAROSTÍ BY BYLO SEHNAT SI KUS 

ŽVANCE, A SPOKOJENĚ ŽÍT ZA ŠUMĚNÍ MOŘSKÝCH VLN A ŠUSTĚNÍ 

VĚTRU V LISTECH PALMOVÍ, ZCELA NEGRAMOTNÁ. JÁ UŽ OPRAVDU 

VE SVÝCH LETECH, KDY MÁM BLÍŽ DO HROBU NEŽ DO KOLÉBKY, 

NECHCI NIKOHO UČIT ROVNICE, GRAMATIKU A BEZOBRATLOVCE. 

NEJDŘÍVE SVÉ DĚTI (MLADÁ A SILNÁ) A TEĎ JEJICH DĚTI (STARÁ 

A UNAVENÁ). NO FUJ. KDO TOHLE VLASTNĚ NAUČIL MĚ?

TEXT: KOLUJE PO INTERNETU A TEXT JE PODEPSÁN NA RŮZNÝCH WEBECH RŮZNÝMI AUTORY S RŮZNÝMI 
DATY ZVEŘEJNĚNÍ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Poslední „učitelská“ zkušenost mě donutila 
přemýšlet, zda já, coby dítě školou povinné, 
jsem měla takové problémy, a jak moje vzdě-
lávání vlastně probíhalo. V každém případě 
pro moje rodiče bezproblémově. Nepamatuji 
se, že by se některý z nich zúčastňoval „ro-
dičovských schůzek“, jak jsem k tomu byla 
nucena později já, jako zodpovědný rodič. 
Nevzpomínám si, že by za mé učitele mu-
sel někdo z rodičů suplovat a učit mě doma 
třeba ty pitomé rovnice. Skutečnost, že jsem 
nebyla zázračné dítě, které se nemuselo učit, 
měla dopady na moji maličkost v podobě ně-
kolika výprasků (zcela  zásadně od mamičky 
neb tatíček byl humanista). Byla přesvědčena, 
že dobře mířená facka podstatně urychlí vý-
chovný proces. Mamička měla mušku lepší 
než Vilém Tell. Přes toto kruté zacházení ne-
mám kupodivu dodnes pocit, že jsem byla 
týrané dítě. Naopak, není nic hezčího, než 
vzpomínky na mé dětství a mládí (když pomi-
nu vládu jedné zdivočelé strany). Přes odpor 
můj i komunistů, jsem prošla do života řádně 
vzdělána, ke spokojenosti rodičů i své (což 
jsem ocenila až mnohem později).

Tak jsem začala vzpomínat, jak to vlastně ve 
škole tenkrát bylo. Dost kantorů se zapsalo do 
mých vzpomínek asi až do mého exitu. Tak 
například pár z nich: Paní soudružka učitelka 
Válková vyučující nás češtinu stylem „já vám 
to do těch palic natluču, i kdybyste to neměli 

přežít“. Věřím, že moji spolužáci dodnes umí 
vyjmenovaná slova, vzbuzeni uprostřed noci 
a úplně ožralí, „bflmpsvz“ by vysypali bez 
zaváhání. Absence jejich znalosti znamenala 
automaticky z diktátu pět, i když vše ostatní, 
bylo bezchybně a krasopisně napsané. Kra-
sopis, ano takový předmět opravdu existoval, 
a paní soudružka učitelka měla na naše výko-
ny veliké požadavky, co se tohoto předmětu 
týká. Když prohlásila, že můj písemný projev 
vypadá jako klínové písmo starých Egypťanů, 
a že si opíšu dvacetkrát „Píseň práce“, abych si 
vypsala ruku, uronila jsem slzu. Namítla jsem, 
že by stačil jeden trest, proč mám psát zrov-
na „Píseň práce“, že navrhuji třeba hymnu, že 
tohle mamička nerozdýchá. Neustoupila a já 
doma pilně psala, zatímco ostatní skotačili 
venku. Mamičce jsem se bála přiznat, že tuh-
le blbost píši za trest. Nebylo jiného výcho-
diska, než drze lhát, že to píšu do zpěvu, pro 
kamarády, protože ve zpěvníku není a my ji 
musíme umět. Mamička majíc o komunistech 
nevalné mínění uvěřila, že jsou tak pitomí. Já 
lhala a umírala strachy, že když kápnu bož-
skou, tak mi navrch přidá opsat Shakespea-
rův „Sen noci svatojánské“ nebo Karafiátovy 
„Broučky“. Měla obojí moc ráda.

Na pani učitelku Broučkovou vzpomínáme 
s láskou. Nebila nás, neřvala, a když bylo 
volno vyprávěla nám staré antické báje. My po-
slouchali, jak Zeus zahýbal Héře, jak Helena vzala 
roha s Parisem, a co z toho bylo za melu. Na její 
vyprávění jsme se těšili jak malé děti na pohádky, 
a makali, aby nám zbyl čas na další příběh.

Být to dnes, tak jsem dysgrafik, psala bych 
jako prase, a neuměla po 30 letech „Píseň 
práce“ (což by byla děsná škoda, no uznej-
te).  O Antice bych nevěděla zhola nic, a ptala 
bych se, kde to spává, co to žere. 

Pan soudruh učitel Klikar, matikář, přezdívaný 
Herodes, to bylo jiné kafe. Od šesté třídy do 
deváté jsme házeli korunky do kasičky sva-
tému Antonínovi, ať nás příští rok má někdo 
jiný. Svatému Tondovi koupil farář nové šatič-
ky a my zase měli Herodese. Před jeho ho-
dinou bylo, o přestávkách, ve třídě hrobové 
ticho. Zoufalci, kteří tušili, že ne vše ovládají, 
se snažili na poslední chvíli zachránit si kůži, 
a dohnat co se dohnat v pěti minutách ne-
dalo. Naivní troubové. Zelené manšestrové 
sako, s koženými záplatami na loktech, kalho-
ty barvy neurčité, obočí jako Brežněv a posta-
va taky taková, vlasy ala Einstein. Impozantní 
postava vkráčela do třídy za hrobového ticha, 
my stáli v pozoru jak vojáci na buzerplace. 
Obrovská ruka mávla, někteří sedli do lavic, 
některým se podlomila kolena. Během dva-
ceti sekund napsal z hlavy na tabuli příklad, 
dlouhý jako Lovosice, a rovnátko. Třída strnu-
la a upuštěný špendlík by vydal zvuk bomby. 
Vyvolal pět nešťastníků k tabuli a už to jelo. Za 
rovnítkem se rozechvělé ruce snažily vypočí-
tat příklad. První zaváhání a ozvalo se „Pět, 
sednout.“, „Pomalej, tři, sednout.“, „Blbej, 
pět, sednout.“, „Ještě blbější, pět.“, „ Kuba se 
nám překonal, čtyři, sednout.“. Nejblbějšího, 
vyprovodil ze stupínku pořádným pohlavkem. 
Kuba je dnes mimochodem řádným profe-



sorem fyziky na prestižní universitě v USA, 
a deset týraných studentů si vybralo po matu-
ritách Matfyz. Můj oblíbený předmět, ať jsem 
studovala cokoliv, byl matika a mechanika. 

Dnes by pana soudruha učitele odsoudili 
a zavřeli, že by zčernal. Za všechny ty po-
hlavky, štulce a modřiny na rukou, co nám 
udělal dřevěným pravítkem. Holky tahal za 
vlasy a vyhazoval na hanbu, čumákem ke zdi 
k umyvadlu, v rohu třídy. Prostála jsem tam 
hodně hodin, a přesto mi nic z probírané lát-
ky neuniklo. Když mi řekl, že tak beznadějně 
blbou holku ještě neviděl, že ubozí rodiče 
určitě nevědí, co zplodili za dementa, a mno-
ho jiných pochval tohoto typu, tak doma ani 
muk. Mamička by řekla, že to tak bude, proto-
že pan učitel má vždycky pravdu. 

A já vím, že nebýt jeho, neuměla bych mati-
ku, a měla bych odborníky diagnostikovanou 
lehkou mozkovou dysfunkci a zvláštní péči 
ohledně mého vzdělávání. 

Námi milovaný učitel na chemii, zvaný Nuklid. 
Starý pán, který měl být už dvacet let v pen-
zi. Kdysi vyučoval latinu, a protože komunista 
nějak nestíhal vyškolit během jednoho roku 
soudruhy dělníky na kantory, nechali ho učit 
chemii. Zásadně dával za jedna, a když už 
bylo opravdu zle, a někdo nevěděl, že H2O 
je voda, tak chytil nemilosrdně, bez slitování, 
za dvě. Já k tomu přihodila (nevím jak) ještě 
H2SO4 a tím moje vědomosti o chemii končí. 
Na druhou stranu jsme díky němu vedli zuři-

vé debaty, jestli je lepší zlo činiti nebo snášeti 
(Kubík dokonce zlomil Baxovi nos, když mu 
došly argumenty). Řešili se filozofické otázky 
tohoto světa, o smyslu bytí a nebytí. Platon 
a spol. to byla Nuklidova parketa a na ní nás 
naučil tancovat. Hyperaktivita byla ovšem 
i tímto milovaným kantorem přísně zakázána. 
Takovýto jedinec byl potupně vykazován ze 
třídy za dveře. 

Shrnuto a podtrženo: Nás chudinky nikdo 
neuznal za nemocné dyslektiky, dysgrafiky, 
dysjánevímco, za postižené mozkovými dys-
funkcemi, nebo hyperaktivní. My jsme byli 
prostě blbí, nebo neukáznění. Dostali jsme 
po čumáku, mnozí hned při projevu blbos-
ti a nekázně ve škole, mnozí až doma, když 
matky, popřípadě otcové, přečetli poznámky 
nebo vysvědčení. A bylo vymalováno. Škola 
se s námi nemazlila a díky za to. Rodina nám 
dala mantinely, i za to dík. 

A tak se stalo, že když můj milovaný vnuk, po 
pěti hodinách nechtěl pochopit, jak se počí-
tají rovnice, a Neurol přestal působit, použila 
jsem onu starou metodu mojí mamičky a He-
rodesa. Trefila jsem se přesně, facka sedla 
a stal se zázrak. Vzápětí jsme počítali zcela 
bezchybně jednu rovnici za druhou.  Z mate-
matiky máme za jedna. Že neumí jíst příbo-
rem, už nějak přežiji. 



Mýdlová bublina aneb Hygiena
nadevše
do 26. dubna – Regionální muzeum K.A. Po-
lánka v Žatci – sběratelská výstava mýdel, do-
plněná o valchy, pračky a reklamní inzeráty 
z muzejních sbírek. Přiblíží počátky hygieny 
u nás, historii vzniku mýdla a podniků a osob-
ností, proslavených výrobou mýdla. Otevřeno 
úterý-pátek 9 – 17 hodin, sobota, neděle 13 – 
17 hodin. 

Velikonoční tradice
28. a 29. března a 4. a 5. dubna - Informační 
a turistické centrum Osek ve vstupní areálu 
oseckého kláštera - ukázky řemeslných doved-
ností, foukání velikonočních skleněných va-
jec, zdobení kraslic, zdobení perníčků, práce 
na tkalcovském stavu, tradiční dílničky DDM 
Osek, řezbářské umění a další. Otevřeno od 10 
do 17 hodin.

Probouzení medvědů hnědých 
21. března – Podkrušnohorský zoopark Cho-
mutov - probuďte medvědy hnědé ze zimního 
spánku, nenechte si ujít doprovodný program, 
soutěže a zajímavé informace o těchto zvířa-
tech, od 13 hodin. 

Reprezentační ples Ústeckého 
kraje
27. března – Dům kultury Ústí nad Labem – XII. 
Ples Ústeckého kraje – vystoupí moderátor Vla-
dimír Hron, Leona Machálková, Petra Janů, Petr 
Kotvald, cimbálová muzika s Jožkou Šmukařem 
a další. Od 20 hodin.

Co?  Kdy?  Kde?
Velikonoce ve skanzenu
28. a 29. března – Skanzen Zubrnice - veliko-
noční zvyky, zdobení kraslic, pletení pomlázek, 
tradiční pečení ve světničce, vystoupení folklór-
ního souboru.  

Úštěcké Velikonoce
4. dubna – Úštěk – pravidelný velký velikonoční 
jarmark v centru města s programem, ukázkami 
velikonočních tradic.

3. žatecký půlmaraton a běh
na 10 km
19. dubna – Žatec, u lávky přes Ohři u koupališ-
tě. Závod v půlmaratonu, běhu na 10 km a letos 
nově také u příležitosti výročí 750 let od udělení 
žateckých privilegií běh pro děti na 750 metrů. 
Start v 10 hodin. Foto: Martin Koštial.

Chomutovské slavnosti
25. a 26. dubna – město Chomutov - oslava 20. 
výročí Chomutovských slavností a 40. výročí 
založení Podkrušnohorského zooparku v Cho-
mutově, hlavní program ve skanzenu, v sobotu 
folklórní odpoledne v SKKS, sraz historických 
vozidel, hudební festival April Open Air a další 
program. Denně od 10 do 18 hodin.

Novohradské oslavy
16. a 17. května – zámek Nový Hrad v Jimlíně 
na Lounsku. V sobotu 16. května tradiční Novo-
hradská pouť, v neděli 17. května oslava 550 let 
historie Nového Hradu. Vždy od 10 do 17 hodin.

Otevření železničního muzea
24. května – Železniční muzeum Lužná u Ra-
kovníka – zahájení sezóny v muzeu. Do 31. 5. 
otevřeno o víkendech a svátcích od 9.30 do 
17 hodin. V průběhu sezóny historické jízdy,
30. května dětský den se zvláštním vlakem 
z Loun, Postoloprt a Žatce. 

Majáles Cadanensis
2. května – Kadaň - Majálesové svatby, pohřby, 
rozvody, objímání zdarma, paintballová střelni-
ce, jízda na koních a k tomu všemu samozřej-
mě i skvělá muzika. Program začne ve 14.00 ve 
Smetanových sadech, kde se vystřídají ty nej-
lepší kadaňské kapely tvořené studenty nebo 
absolventy, večer bude rockový nářez pokračo-
vat v Orfeu.

Alchymistické Litoměřice
15. a 16. května – Dům kulury Litoměřice – fes-
tival pro všechny, kteří mají  chuť tvořit, sdílet 
a inspirovat se. Zdravý životní styl, alternativní 
i klasická medicína, přírodní stavitelství, duchov-
ní a osobní rozvo, umělecké výstavy, prodejně 
výstavní veletrh, workshopy, přednášky, medita-
ce a hudební a divadelní představení. Podrob-
nosti na www.alchymistickelitomerice.cz.

Narozeniny Maxipsa Fíka
30. května – Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani – 
velká dětská akce s Mistrovstvím světa ve skoku 
pro něco. Pohádky, kouzelnická show, diskoté-
ka, lampionový průvod, atrakce pro děti. Od 10 
hodin, po celý den. 
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