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Čaroděj a Krize normality

Sedl si ke křišťálové kouli a snažil se najít odpovědi na otázky, 
které potřeboval vědět. Každý dobrý čaroděj si tímto způso-
bem pomáhá. Vědět - znamená být připraven. Otázky na štěstí 
a zdraví mu koule ukázala bez většího zaváhání. „Vše O.K.“ 
- sdělil stroj na věštění. Teprve když se čaroděj zeptal na širší 
souvislosti dění a budoucnosti v jeho zemi, koule se zabarvo-
vala do rozličných tónů – od hnědočerné, rudé, růžové, mod-
ré, oranžové až po lahvově zelenou.
Nic naplat, i magické předměty mají své meze, své hranice, 
své limity. Na otázku, zda a kdy budou volby, koule nervózně 
zavibrovala a otočila se k čaroději zády. Na otázku pro každé-
ho černokněžníka důležitou, jestli bude schválen státní rozpo-
čet, reagovalo sklo mírným nadskočením.
Čaroděj se zamyslel. Trudné myšlenky mu zaplavovaly mozko-
vé hemisféry a zjištění, že ani křišťálová koule nedokáže ales-
poň nastínit budoucnost ho znepokojovalo. Jeho obavy se dál 
prohlubovaly přímo úměrně s hrozbou, že díky rozpočtovému 
provizoriu nebude moci investovat do rozvoje svého knížectví. 
A díky nepřehledné politické situaci  - možná nebude ani pev-
ná, stabilní vláda, kterou chtě nechtě tato pohádková země 
potřebuje. Zeptal se proto monolitu: „Co bude dál?“
Koule se po této otázce rozpálila do běla. Uvnitř snad právě 
došlo k jaderné reakci. Ze žhavých mračen vystupovaly apo-
kalyptické obrazce a také jakési tváře. Topolánek, Paroubek, 
Filip, Bursík, Kalousek, Svoboda, a dokonce i ironický výraz 
Klause. „Ty lidi přece znám!“ Než dořekl čaroděj v údivu 
větu, ozvalo se křup! Z pomalu chladnoucí pukliny se uvolnil 
nažloutlý sirnatý obláček. Je po věštění – pomyslel rezigno-
vaně. Prasklé, začouzené torzo na stole jakoby předurčovalo 
další vývoj.
„Nějak těch krizí přibývá“ – tanulo myslí čaroděje. Po krizi 
bankovní, hospodářské, ekonomické nastupují krize ústavní, 
politické, vládní.  Kdoví které ještě přijdou. Znechuceně odsu-
nul dva těžké, puklé střepy stranou. Teprve pak si všiml, že na 
místě, kde ještě před několika okamžiky byla rozkřáplá doha-
sínající koule, je jakýsi vypálený nápis. Krrr., Kriiiii…, KRIZE.., 
KRIZE NORMALITY! Četl nevěřícně.
Ten vzkaz byl jasný. Jestliže „šéfové“ národa v době, kdy je 
země zmítaná celosvětovými i domácími problémy, nejsou 
ochotni najít kompromis, přestávají být „elitami“. Normální je, 
bez ohledu na stranickou příslušnost, hledat taková řešení, 
která národu pomohou z krizí všeho druhu ven. Nebo to tak 
nefunguje?
Každá pohádka by měla skončit dobře. Obávám se ale, že 
vývoj v ČR je nejistý a strnulý v křeči neochoty a nenormality. 
A ani ten největší čaroděj čarodějovatý nejčarodějnější nena-
jde dostatek vůle, podpory a odvahy, jak z tohoto českého 
předpeklíčka ven. Možná, když si to budeme hodně přát, zase 
zvítězí rozum nad hloupostí a dobro nad zlem, jenže to je už 
zase věštění z křišťálové koule.

Magické babí léto!

Lubomír Šlapka,
ředitel vydavatelství AMB
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Smysl a cíl života je žít, 
ostatní patří do pekel

Nejsem odborníkem na malířské umění a nikdy 
jsem se také nesnažil jím stát. Galerie příliš nevy-
hledávám a odborné kritiky díla toho či onoho 
věhlasného malíře jsou psány jazykem, kterému 
nerozumím. To, co mě ale fascinuje, jsou životní 
osudy a nadčasová díla výjimečně nadaných lidí, 
mezi které bezesporu patří malíři. Být skvělým 
matematikem, chemikem nebo fi losofem je jistě 
chvályhodné, ale umět zachytit a přenést myšlen-
ku, pohyb, hru barev nebo náladu na plátno, to je 
obdivuhodné i pro úplného laika. S vnučkou Karla 
Šlengera, Hanou Šlengrovou, jsem se kdysi potkal 
zcela náhodou. Teprve když jsme byli několik let 
přáteli, jsem zjistil, že je správkyní sbírky Karla 
Šlengera a organizuje výstavy jeho obrazů. Před 
časem vyprávěla životní příběh tohoto obdivuhod-
ného člověka a si řekl, že by byla velká škoda, 
nechat si jej pro sebe.   

Hanko, první čeho si vnímavý čtenář všimne, je 
rozpor v psaní dědova a tvého příjmení. Jak se 
správně píše a proč?  
Na jeho obrazech můžete 
nalézt jak podpis Šlenger, 
tak Šlengr. Nejčastěji 
a původně se však  psal 
s „e“. V průběhu života se 
podepisoval různě, díky 
počeštění jména. Jeho 
žena měla v dokladech 
Šlengrová a synovi Petrovi 
to ještě několikrát na růz-
ných úřadech opět napsa-
li jinak. Celé naší rodině 
nakonec zůstalo příjmení 
psané již bez „e“. 

Tvůj dědeček byl „ nestu-
dovaným“ malířem, hudeb-
níkem, fi losofem, cestova-
telem, učil se najednou 
i několik jazyků. Jak to 
mohl všechno stíhat?   
Karel Šlenger toho oprav-
du stihl mnoho. Jeho děti se však necítily být o nic 
ochuzeny. Byl do své práce opravdu ponořen, praco-
val na všem velmi důkladně a asi ho k tomu vedlo 
vnitřní přesvědčení o naplněném životě. Jak sám 
napsal: „Budu studovat řeči, pustím se do práce, do 
toho, co mě musí přivést k cíli, k svobodě. Dávám 
přednost jazykům; budu-li ty znát, budu polosvo-
boden... umělec pak musí být člověk svobodný...“ 
(ukázka z korespondence K. Šlengera).

Slovenské Tatry, Bulharsko, Jugoslávie, Řecko, 
Francie, africké Tunisko, Maroko a Alžír, Turec-
ko, Egypt, Sovětský svaz od Moskvy po Irkutsko 
– na svoji dobu úctyhodný turistický seznam. Byla 
v tom touha po cestování, nebo cesty za malířskou 
inspirací?  
Cesty byly v první řadě za inspirací, ale to šlo ruku 
v ruce s vlastními prožitky, byl si vědom toho, že 
malíř potřebuje poznání a zkušenosti.   „...umění je 

velká věc a čím člověk více prožije, tím svobodněj-
ší se stává...“ (ukázka z korespondence K. Šlenge-
ra). Karel Šlenger prošel také několika zlomovými 
životními etapami. Byl ovlivněn různými událostmi. 
Domnívám se, že v jeho tvorbě se nejvíce odráží jeho 
celoživotní potřeba poznání podstaty, uvědomění si 
sebe sama jako součásti celého vesmíru. Myslím, že 
cítil, že pokud si to lidé jeho doby stále neuvědomují, 
pak musí toto poselství pro další generace vložit do 
svých pláten.   

Čím byl tvůj dědeček výjimečný?  
Dokázal do díla promítnou obě polohy bytí - tu pros-
tou, ve věcech každodenních i tu světovou, z pohledu 
člověka nepostiženého namyšleným egem. Výjimeč-
ný byl právě svým nahlížením. Rozhodl se sice, že 
se stane malířem, v průběhu let ale myslím, že sám 
přestal lpět na tom, čím je. On nemaloval ani pro 
sebe, ani ne pro uživení se, což také nebylo vlastně 
možné. Vážil si však své práce a věřil jí. „Pravdu“, 
kterou hledal a nacházel, vkládal pak do obrazů. 
Neměl potřebu rozdávat své obrazy lacino lidem spí-

cím a nevědomým. Myslím, že 
tvořil s vírou v dobu, kdy snad 
jeho obrazy najdou své pozo-
rovatele, kteří ty podstatné 
myšlenky objeví a docení.     

Jak se vlastně Karel Šlenger 
naučil tak dobře a „moderně“ 
malovat?  
To je zajímavá otázka. Mohli 
bychom polemizovat nad tím, 
co to je malovat „dobře“ nebo 
„moderně“. Dobře by se snad 
dalo defi novat jako zvládnutí 
techniky. Otázka líbivosti je 
subjektivní a moderně, to 
je asi tak, jak je to nejdříve 
nepřípustné, pak se o to léta 
vedou spory a nakonec je to 
pojmenováno jako nějaký 
nový moderní směr. Šlenger 
byl samouk, neměl potřebu 

něco a někoho kopírovat, jeho představy se patrně 
daly ztvárnit pouze novým přístupem, který si sám 
malířskou praxí objevil. Proto měli odborníci nemálo 
problémů někam ho zařadit. Tato nezařaditelnost je 
Šlengerovou ctností a výjimečností.  Díla celé řady 
geniálních umělců najdou uznání až po jejich smr-
ti. Říká se, že teprve s určitým časovým odstupem 
je možné etapu lidské existence uznat za „odžitou“ 
a pak je teprve možné ji opětovně posoudit a  pří-
padně přehodnotit. Také Šlenger si musel počkat, až 
bude jeho doba zrevidována a odložena do muzeí.    

Vrcholnou novodobou prezentací tvorby tvého 
dědečka byla výstava uspořádaná Národní gale-
rií v Praze v roce 2005 – 2006. Kdo se podílel na 
výběru obrazů a přípravě takové události?  
O vystavení Šlengera v NG se hovořilo léta. Mezitím 
peníze odnesla velká voda. Většinu obrazů vybral 
pan Vlček, ředitel moderních sbírek NG. Závěrečné 
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Karel Šlenger - toto jméno 
znají především milovníci 
moderního a současného 

malířského umění.
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slovo měl pan Knížák. Pro mne to byla velká zkuše-
nost, když jsem se mohla částečně na přípravách 
účastnit. Národní galerie jeden Šlengerův obraz do 
své sbírky zakoupila. Naše rodina byla poctěna, že 
také může darem doplnit Šlengerovu kolekci zastou-
pených děl ve sbírce NG a to nejen jako poděkování 
za zásluhy na nutném restaurování.     

Vystavovat v Národní galerii v Praze musí být pro 
každého umělce pocta.  Jaká byla odezva laické 
i odborné veřejnosti?  
Ano, každý umělec, pokud se toho dožije, je zcela jis-
tě velmi rád za takové docenění. V případě Šlengera 
patřila tato radost  hlavně mému otci Petru Šleng-
rovi, který se svou nepolevující snahou o vystave-
ní zasloužil. Na uvedení Karla Šlengera  v NG měl 
zásluhu samozřejmě také pan ředitel Knížák. Jen je 
škoda, že jeho životní fi losofi e se s tou Šlengerovou 
míjí. Šlenger tvořil pro a za lidstvo. Nemálo odborní-
ků bohužel NG z určitých důvodů nenavštěvuje…

Jak pomáhá tato vrcholná státní kulturní instituce 
soukromým sbírkám takového významu, jako je ta 
vaše rodinná?  
NG a pak i další původně krajské galerie mají svá 
metodická centra, která slouží na pomoc veřejnosti 
a případně soukromým sbírkám. Pomoc je určena 
především sbírkám zapsaným v CES (Centrální evi-
denci sbírek). Naše sbírka zatím v této evidenci není, 
ale i přesto se mi dostávalo v NG a také v Hradci 
Králové nemálo potřebných rad, doporučení a vřelé-
ho přijetí.  Dílo tohoto významného malíře má dnes 
jistě vliv na vývoj naší národní malířské kultury. Mezi 
návštěvníky jeho výstav byli také lidé tvůrčí, Šlenge-
rem ovlivněni, kteří se snaží dělat umění v dnešní 
době. Na výstavě „České malířství 1890 – 1939 
– Mezi dekadencí a avantgardou” byl na přelomu 
roku 2005 – 2006 v holandském Drents Museum 
v Assenu díky zásluze kurátora výstavy pana Tomáše 
Vlčka vystaven Šlengerův obraz Ležící akt. Jeho dílo 
tak bylo prezentováno po boku významných českých 
malířů, jako byli Špála, Filla, Kupka, Mucha, Nejed-
lý, Slavíček, Švabinský, Váchal,  Janoušek,  Zrzavý,  
Čapek a další.

Jsou díla Karla Šlengera prodejná a kde se s nimi 
mohou jejich obdivovatelé seznámit? 
V současné době je sbírka uložena v depozitáři 
a nemá stálou expozici. Šlenger je však zastoupen 
ve sbírce Národní galerie v Praze, která vlastní kolek-
ci 17 děl, dále Šlengera můžete vidět v expozicích 
v Hradci Králové, v Jičíně, v Pardubicích a v Hořicích. 
Do soukromých sbírek v Čechách zakoupili Šlengero-
vy obrazy např. Alfréd Radok, Jiří Kolář, Prof. Zahrad-
níček, také Vincenc Kramář, dále obohacuje někte-
ré soukromé sbírky v zahraničí. 2. září byla v Galerii 
v Trutnově zahájena výstava Karla Šlengera, která 
potrvá do 3. 10. 2009. Zde se mohou návštěvníci po 
dlouhé době setkat i s obrazy na  prodej, které byly 
ze Sbírky Karla Šlengera vybrány. V brzké budouc-
nosti se uskuteční putovní pořad s promítáním. 
Věřím, že další Šlengerově propagaci napomůže 
založení Nadace Šlenger. V dlouhodobém plánu je 
vybudování Galerie Karla Šlengera.

Za rozhovor poděkoval František Dočekal

Karel Šlenger
 (1903 – 1981) 

Toto jméno znají především milovníci moderní-
ho a současného malířského umění. Jeho díla 
procházela několika obdobími, od euforie vzni-
ku samostatného Československa, 2. světovou 
válku, poválečné roky, dobu normalizace a život 
v totalitním komunistickém režimu. Sbírka Karla 
Šlengera je soukromou sbírkou v majetku jeho 
potomků. Obsahuje tisíce položek. Zahrnuje 
několik set olejů a na tisíce akvarelů a kreseb. 
Kromě obrazů ještě soubor korespondence, 
deníků, fotografi í a diapozitivů. Za svého života 
Karel Šlenger vystavoval ve Francii i v českých 
zemích. Nejprestižnější byla výstava v Topičově 
salonu v Praze v roce 1941, která byla téměř 
okamžitě celá vyprodána.    

Šlengerovy názory na život se dají nejlépe 
interpretovat jeho doslovnou citací textu z roku 
1927:  „Aby bylo jasno. Smysl a cíl života je žít. 
Ostatní patří do pekel. Lidé zlatí, a vy to tak 
nevíte, tenhle obyčejný cíl, a hledáte jej bůhví 
kde a v čem. Vše je zbytečné, co jste Vy stvořili; 
bez Vás by tu byl taky život, a bujnější, veselejší, 
hýřivější živou Přírodou, nemyslete proto, že vše 
je jen pro vás a kvůli Vám! Chyba, a vy ji nezná-
te!…Vy, kteří se dnes honosíte svým postavením 
ve vzdělané společnosti, Vy právníci a doktoři, 
umělci – Vy profesoři atd. – Vy první a největší 
jste příčinou všeho zla na světě. (…) Nevíte, že 
Vy jako inteligenti první máte pochopit Život, 
jeho cíl a smysl…“
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Z válečné Anglie do Bruselu
Potkávali jsme se na různých zasedáních. 
Nikdy klidně neseděl s rukama v klíně, 
nečetl noviny ani neklimbal, jak to s obli-
bou dělávají někteří poslanci obou komor 
českého parlamentu. Diskutoval, rozčilo-
val se, navrhoval, řešil i odmítal vše, co 
se mu nezdálo. Neboť se na jeho způsobu 
komunikace i vystupování od té doby nic 
nezměnilo, dá se i dnes říci, že právě tako-
vý byl a je JUDr. Richard Falbr, neskonale 
charismatický muž zastávající zajímavé 
funkce v České republice i Evropském 
parlamentu. Když začala móda tvorby 
osobních webových stránek, kterou při-
nesl čas informačních technologií a pře-
četl jsem si na internetu jeho nevšední 
životopis, domluvili jsme se na realizaci 
tohoto rozhovoru. Jeho obsahem nejsou 
popisy jeho funkcí, ani kritické politické 
názory. Tak jaký vlastně je JUDr. Richard 
Falbr, poslanec Evropského parlamentu 
a - člověk?

Narodil jste se za 2. světové války v Ang-
lii. Když jste ji opouštěl, byl jste dítě před-
školního věku. Pamatujete si z té doby na 
něco?
Pamatuji si velice dobře na oslavu konce 
války v malém městečku, v té části Anglie, 
které se říká Middlands. Na každém kan-
delábru visel panák zpodobňující Hitlera, 
všichni sousedé vynesli na ulici stoly a na 
ně všechno, co doma měli. To vím jen pro-
to, že jsem okukoval přípravy na oslavu. 
Když jsem totiž chtěl na oslavu jít, v přízemí 
na mě vyběhl velký pes naší paní domácí 
a tak já jsem musel zpět do bytu.  Protože 
maminka se v té době už pilně věnovala 
oslavě, zapomněla na mě a já jsem s plá-
čem o oslavu přišel. 

Krátce po návratu jste odcestovali do 
Venezuely, kde váš otec pracoval na 
ambasádě tehdejší Československé 
republiky. Líbilo se vám v této pro nás 
exotické zemi?
Do Venezuely jsme odcestovali v roce 
1949. Můj otec, pracující tehdy na minis-
terstvu zahraničního obchodu, tam byl 
vyslán jako obchodní přidělenec. V Caraca-
su se mi moc líbilo, chodil jsem tam do ško-
ly a bydleli jsme v hezké vile, která měla na 
fasádě jméno Quanahani, což bylo původní 
indiánské jméno prvního ostrova, na kte-
rém v roce 1492 přistál Kryštof Kolumbus. 
Ostrov dnes nese jméno San Salvador. 
Ve Venezuele jsem chodil do školy a pral 
se s místními kluky, kteří se mi posmíva-
li, že jsem „musiú“ (hanlivé označení pro 
italské imigranty). Vyučování bylo velmi 
odlišné od toho, co jsem pak zažil doma. 
Zejména kázeň byla velmi uvolněná, ale 
naučil jsem se tam dobře trojčlenku a tím 
jsem provždy s matematikou skončil. Ca-

racas bylo tehdy město s jedním milionem 
obyvatel (dnes pět milionů), ve kterém 
bylo velmi bezpečno. Nepříjemné bylo, že 
vysvědčení jsme dostávali každý týden. 
Sestávalo ze tří známek: chování, snaha 
a výsledky. Maximální počet bodů byl sto, 
ale já měl často z chování nulu. Po návratu 
do Československa jsem proto uvítal, že 
se vysvědčení rozdávala každých půl roku. 
Protože otec měl statut diplomata, žili jsme 
si nad poměry, se kterými jsme se setkali 
po návratu domů v roce 1953.

Velkou „módou“ padesátých let bylo pro-
následování všech, kteří za války bojovali 
po boku spojenců proti Německu. Váš 
otec byl zbrojířem 312. stíhací peru-
tě RAF. Jak se žilo vaší rodině v těchto 
dobách po návratu domů?
Můj otec, vyučený elektrikář, bojoval ve 
Španělsku na straně republikánů u proti-
letadlové baterie, která bránila zbrojovku 
v Saguntu, blízko Valencie, proti útokům 
italských bombardérů. Po porážce repub-
liky, přes koncentrační tábor ve Francii, se 
otec i matka dostali do Anglie, do města 
Chester. Otec pak byl zbrojířem u 312. 
perutě RAF, která měla ve výzbroji stíhačky 
Spitfi re. Po válce se celá rodina přesunula 
do Rakovníka a otec, jako západní voják, 
byl nejprve národním správcem v kterémsi 
podniku v Chomutově a pak ve fi rmě Hugo 
Burok na Malém rynku vedle Staroměst-
ského náměstí. Po pochybném výroku Kle-
menta Gottwalda, že interbrigadisté nebo 
„Španěláci“, jak se jim říkalo, byli vesměs 
dobrodruzi. Otce z ministerstva zahraniční-
ho obchodu vyhodili a začal znovu od píky 
u Československého státního fi lmu. Další 
„Španěláci“ dopadli mnohem hůř. 

Váš otec byl Čech, matka Španělka, do 
toho Venezuela, pak zase cesta domů…
Jak jste se aklimatizoval, co se týče pro-
středí a jazyků?
Mojí mateřštinou je španělština, doma 
jsme vždycky mluvili španělsky a v Ang-
lii jsem se pochopitelně naučil anglicky. 
Jazyky mi problémy nedělaly, protože po 
příjezdu do Československa jsem se za rok 
naučil česky tak, že jsem mohl nastoupit 
do první třídy. Daleko hůř, pokud se týká 
aklimatizace, na tom byla moje maminka, 
která se z nádherného prostředí Valencie 
dostala do prostředí značně odlišného. 

Mluvíte několika jazyky. Jaká byla např. 
spolupráce s kubánskými piloty, kterým 
jste dělal tlumočníka za vaší vojenské 
základní služby a jak je využíváte dnes?
Během základní vojenské služby jsem 
sloužil jako tlumočník u Kubánců, kteří se 
u nás učili létat. Začali jsme na strojích JAK 
11 a pak jsme se z Trenčína, kde Kubán-

ci začali, stěhovali postupně do Košic, 
Prešova, Přerova a Hradce Králové, podle 
toho, na jakých typech proudových letounů 
Kubánci cvičili. Byla to skvělá vojna. Ven 
jsme z důvodu utajení chodili v civilu, brali 
jsme neuvěřitelných 650 korun měsíčně 
a o víkendech jsme s Kubánci jezdili do 
měst, kde se kulturně vyžívali. 

Po Karibské krizi letěli Kubánci domů a já 
byl převelen do Litoměřic, kde jsem půl 
roku sloužil u odposlechu amerických stra-
tegických bombardérů. Taky dobré! Dnes 
využívám jazyků při práci v Evropském par-
lamentu. Je skvělé hovořit několika jazyky, 
protože se vám otevře kultura zemí, jejichž 
jazyk znáte. 

Názory na Lisabonskou smlouvu se mezi 
odborníky, politiky i laickou veřejností dia-
metrálně liší. Jaký na ni máte názor vy?
Můj názor na Lisabonskou smlouvu je jed-
noznačný. V přístupovém referendu řekli 
Češi ANO, a tím také vyjádřili svůj souhlas 
se všemi do té doby uzavřenými smlouva-
mi. Lisabonská smlouva je z devadesáti 
procent tvořená těmito smlouvami a je 
tedy součástí našeho ústavního pořád-
ku. Deset procent tvoří dle mého soudu 
technikálie nutné k tomu, aby rozšířená 
EU mohla úspěšně fungovat. Proto také 
nechápu různé řeči o tom, jak přijdeme 
o suverenitu.

Do povědomí i těch nejobyčejnějších lidí 
jste se svého času dostal jako odborový 
předák, „taťka Falbr“. Vnímal jste tuto 
přezdívku kladně jako projev určité důvě-
ry těch, které jste tehdy zastupoval?
Když jsem stál v čele odborů, zorganizovali 
jsme statisícové demonstrace na Václav-
ském náměstí namířené proti politice Vác-
lava Klause. Jeden z demonstrantů nesl 
malý transparent, na kterém bylo napsáno 
„Falbr - táta pracujících“. To označení se 
ujalo a lhal bych, kdybych tvrdil, že se mi 
to nelíbilo. Dokonce i dnes, když mě potká 
Mirek Topolánek, se kterým jsem osm let 
seděl v Senátu, tak mě zdraví „táta Fal-
br“. V odborech jsem pracoval převážnou 
část svého života a nelituji toho. Nesmírně 
mě potěšilo, když se teď v kampani před 
Evropskými volbami ke mně řada lidí hlási-
la a děkovala mi za to, co jsem v odborech 
udělal. 

Zajímáte se i dnes o problematiku odbo-
rářské práce a v čem se změnila?
Zajímám se a vždycky se budu zajímat 
o odborovou práci. Ve Výboru pro zaměst-
nanost a sociální otázky Evropského par-
lamentu, kde jsem pět let pracoval, jsem 
měl spoustu příležitostí hájit názory evrop-
ských odborářů. Odbory prožívají nelehké Fo

to
: a

rc
hi

v 
JU

D
r. 

Ri
ch

ar
da

 F
al

br
a



7AMB září 2009

období, zlatá šedesátá léta minulého sto-
letí se opakovat nebudou. S globalizací se 
odbory těžko vypořádávají a jejich vliv ve 
společnosti klesá. Hrozně mě to mrzí.

Jaké koníčky má tak vytížený člověk, 
jakým jste vy?
Včelařství, kterému se věnuji přes 25 let 
a ornitologie. Mám bohužel stále málo 
času, zejména na to, abych se rozjel do 
jižních Čech a pozoroval bohatou avifaunu 
tohoto regionu.

Jste uznávaným, vzdělaným, úspěšným 
člověkem a znovuzvoleným poslancem 
Evropského parlamentu.  Existuje něco, 
čeho byste chtěl ještě dosáhnout?
Myslím, že jsem dosáhl všeho, čeho jsem 
mohl dosáhnout a jediným mým přáním je, 
aby moje velká rodina a já osobně jsme 
byli zdrávi. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
úspěchů!

Redakce AMB
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Truhlárna Ledvice

Není truhlárna jako truhlárna. Je poměrně málo 
fi rem, které se specializují na kvalitu a kterým 
záleží především na spokojenosti zákazníka. Truh-
lárna Ledvice byla založena v roce 1989, od té 
doby nasbírala během let nemalé zkušenosti. Na 
to, jak se společnosti daří a na to, co může nabíd-
nout, jsme se ptali spolumajitele truhlárny pana 
Františka Kačera.

V čem si myslíte, že je vaše truhlárna odlišná od 
těch konkurenčních?
Podnikáme ve vlastním objektu. Nejsme zatíženi 
žádnými dluhy a máme moderní vybavení s kvalitní-
mi pracovníky. Podnikáme v oboru již 20 let.

Co vás přivedlo k myšlence založit truhlárnu a jaké 
byly začátky?
V roce 1990 jsme založili sdružení fyzických osob 
a začali jsme podnikat v pronajatých prostorech 
v oblasti pořezu kulatiny. Vyráběli jsme stavební 
řezivo. Cítili jsme však potřebu tento krásný přírodní 
materiál, který je nám všem, pokud jsme jím obklo-
peni, velmi příjemný, dále zpracovávat a vyrábět 
z něj výrobky, které nahradí všudypřítomný beton 
a plast. Povedlo se nám koupit objekt v Ledvi-
cích a postupně tam vybudovat truhlářský provoz 
se strojním vybavením, které odpovídá dnešním 
požadavkům v oblasti přesnosti a kvality při výrobě 
produktů ze dřeva.

Jak se vám podniká ve městě Ledvice? 
Jedinou nevýhodou je poloha. Nejsme ve středu 
dění. Jinak máme dobré zkušenosti jak s obyvateli, 
tak s radnicí. Až na malé výjimky je to velmi dobré.

Co hlavního vaše společnost může nabídnout?
Jsme zařízeni pro výrobu středního typu zakázek, to 
znamená pro vybavení budov a obytných domů kva-
litními typy oken. Od eurooken, špaletových oken, až 
po jednoduchá okna. Dále nabízíme výkladní skří-
ně, vchodové a vnitřní dveře s obložkami, obklady 
stěn a stropů, schodiště, dřevěné podlahy. Vyrábí-
me kuchyňské linky, interiéry restaurací a kance-
lářských prostorů z deskového materiálu. Máme 
zpracován velmi kvalitní zahradní program, pergoly, 
altány, ploty, garážová stání. Kompletní dodávky 
střech s výrobou sbíjených vazníků i trámoví s kry-
tinou i oplechováním a podbitím. Prostě vše, co si 
zákazník přeje. Pro nás je především důležitá koneč-
ná kvalita výrobku.

Jestli to dobře chápu, tak tvrdíte, že není eurook-
no jako eurookno?
Přesně tak. Pro výrobu eurooken, tak abyste dodrželi 
technologické postupy, musíte koupit kvalitní frézku 
s potřebným počtem otáček, sadu fréz, pneumatic-
kou stolici na přesné spasování rámů a okenních kří-
del do pravých úhlů a další drobné vybavení. Velmi 
důležitá je potom lakovna. Toto vybavení vás přijde 
tak zhruba na 3,5 mil. Kč. Pokud něco z toho nemá-
te, není okno těsné, nebo má špatnou povrchovou 
úpravu, když k tomu přidáte ještě sklo od levné-
ho prodejce, máte výrobek, který možná na první 
pohled vypadá obstojně, ale z pohledu požadova-
ných parametrů propadá. Bohužel na dnešním trhu 
je takto nevybavených výrobců pořád ještě mnoho 
a zkontrolovat tento výrobek spotřebitel vlastně 
nemůže. Rozhoduje cena, ale ta nižší je vždy za 
cenu špatné kvality a projeví se na spotřebě energií. 

Truhlárna Ledvice byla 
založena v roce 1989, od 
té doby nasbírala během 

let nemalé zkušenosti.

PŘEDSTAVUJEME
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PŘEDSTAVUJEME

Pro výrobu eurooken, tak 
abyste dodrželi techno-
logické postupy, musíte 
koupit kvalitní stroje 
a nářadí.

U nového domu stavební fi rma objedná okna podle 
ceny a potom nemá stavebník tu nejmenší šanci nic 
ovlivnit.

Plastová okna jsou přeci jenom levnější než ta dře-
věná. V čem je tedy rozdíl kromě ceny?
Desetitisíce let žijeme se dřevem, proto se s ním cítí-
me dobře. Plast je jiný, má větší roztažnost vlivem 
teploty. Do dutého rámu nevidíte, zda je tří nebo 
sedmikomorový. Pro zloděje je hračka rám roztáh-
nout a dostat se dovnitř. Hlavně, na jakou lavičku 
si sednete třeba v sauně? Zkuste si představit plas-
tovou.

Vyrábíte ještě něco jiného? 
Například vstupní dveře, které vždy byly a budou prv-
ním kontaktem s interiérem, vypovídají o tom, kam 
a ke komu vcházíme. Kombinace dřevo a vitráž, dále 
už nemá cenu hovořit.

Nabízíte také poradenství či zaměření?
Zákazníkům vycházíme vstříc v jejich představách 
a nabízíme veliké množství fotografi í a katalogů. 
Dnešní kvalitní povrchová úprava dává velké mož-
nosti tyto představy naplňovat. Rozměry výrobků na 
místě bezplatně zaměříme, vyrobíme a namontuje-
me.

Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům?
Hlavně se nebát výrobků ze dřeva. Jsou kvalitní 
a mají velmi dlouhou trvanlivost. Stárnutím získávají 
stále lepší zabarvení, což se o ostatních materiálech 
říci nedá. Dávají nám pocit tepla, bezpečí a pohody, 

protože jsme na tento přírodní materiál desetitisíce 
let zvyklí. Hledisko ceny není rozhodující, protože 
tyto výrobky jsou trvanlivé a přežijí nás. Viděl jsem 
špaletová okna 130 let stará, vyráběná na koleni 
a stále funkční. Můžeme toto říci o hliníkových nebo 
plastových oknech?
(PI)

Za rozhovor děkuje Pavel Matějka.
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ROZHOVOR

Ludvík Hess – 
otec i matka dětí z českých babyboxů

Nepije víno a přitom vydává Divoké víno, 
miluje poezii, koně a pochopitelně svého 
syna Matýska. Mnohem více než jako cho-
vatel koní a vydavatel literárního časopi-
su je ale známý jako průkopník a neob-
lomný zastánce vyhřívaných schránek 
pro nechtěné děti – tak by se tím nejjed-
nodušším způsobem dal nazvat jím pro-
pagovaný technický vynález BABYBOX, 
který už v České republice zachránil přes 
dvě desítky miminek. Tolik, jako jich 
může sedět v jedné školní třídě. Nebýt 
babyboxu – „druhého místa znovuzroze-
ní“ – byla by možná všechna tato dítka 
mrtvá, nebo minimálně nešťastná. 
 
Co říkáte na to, že se o vás někdy mlu-
ví jako o „otci i matce dětí z českých 
babyboxů“?
„Přeju si, abych byl označován jako děde-
ček babyboxů. Pravda je, že na Českém 
rozhlasu Regina mám pravidelný páteční 
´pořádeček´ zvaný Okénko táty babyboxů. 
Tedy o mámě ani písmenko...“ 

Kde se vzal „babybox“?
„Na babybox mám od Úřadu průmyslového 
vlastnictví ochrannou známku. Babyboxy 
projektoval a vyrábí Teletech plus servis, 
továrna na babyboxy patřící Michalu Čum-
pelíkovi. Továrník je šéfi nženýrem, šéfmon-
térem a šéfdělníkem. Sám sobě. Do baby-
boxů jsme pochytali celkem 23 dětí. Nikdy 
netvrdím, že by jinak byla děťátka mrtvá. 
Říkám - babybox je pomohl zachránit.“

Sám máte malého syna. Jaký je váš názor 
na rodiče, kteří opustí dítě?
„Matýsek se narodil v době, kdy ještě 
babyboxy nebyly, bylo to tuším 29. čer-
vence 2003. První babybox v GynCent-
ru v pražském Hloubětíně jsme otevírali 
1. června 2005. Rodiče, většinou spíš 
maminky, které opustí děti, jsem nikdy 
nechválil a nechválím je ani dnes. Ohrozí-li 
rodiče dítě na zdraví nebo na životě tím, že 
je opustí, naplní podstatu trestného činu 
opuštění dítěte. Odložením do babyboxu 
se trestného činu nedopustí, protože je 
neohrozí. Neznamená to, že lze jejich čin 
pochválit. Morálně to v pořádku není. Ale 
umím si představit, že zoufalství, bída, psy-
chický stav, rodina, společnost... je k tomu 
dovedou. Hrůza!“ 

A co váš postoj k vlastním rodičům? 
V mládí z nich šílíme a jednou přijde čas, 
kdy si uvědomíme, že být rodič je těžké. 
Napadlo vás třeba, že jste vlastně moc 
rád, že vás před lety někdo neodložil?
„Přiznávám, že mě to nikdy nenapadlo. 
Moje stařičká maminka se o mne starala 
dobře a pokouší se starat dodnes navzdo-
ry mým dožitým 62 rokům...“

Nalezenec v babyboxu – není to tak tro-
chu novodobá paralela na osud Jeníčka 
a Mařenky z pohádky Perníková chaloup-
ka?
„Ano. Začalo to Mojžíšem, pokračovalo Pla-
váčkem a přes Jeníčka a Mařenku vyústilo 
v babyboxy. Je jen otázka času, kdy najde-
me v babyboxu dvě děti najednou. Budou-li 

to chlapeček a holčička, dostanou jména 
Jeníček a Mařenka. Budou-li to dva kluci, 
pojmenuju je Romulus a Remus. Poraďte 
mi, prosím, jak pojmenovat dvě holčičky 
odložené najednou do babyboxu...“

Objevily se podle vás někdy v histo-
rii nějaké „vyšší důvody“, proč se děti 
opouštěly, aniž by šlo o špatnou věc?
„Děti se odkládaly po celou historii lidstva. 
Vyšší důvody neznám, ale hlavním důvo-
dem bývalo přesouvání populace v době 
válek. Pak chudoba, neschopnost se o děti 
postarat v nouzi.“

Jak se ve svém přesvědčení o prospěš-
nosti babyboxů perete s některými nega-
tivními postoji odpůrců babyboxů?
„Vítám každého odpůrce babyboxů. Medi-
álně tomuto projektu zatím vždy prospěli. 
Jejich argumentace bývá tak hloupá, že 
posluchači či čtenáři - vyslechnuvše je či 
čtouce je - postaví se obvykle na stranu 
babyboxu o to důrazněji. Zvláštní je, že 
lékaři obvykle používají při argumentaci 
právní důvody. Mezi právníky jsou také 
odpůrci, ale ti lékařskými důvody neargu-
mentují. Sám znám řadu argumentů, leč 
naštěstí nejsem odpůrcem babyboxů...“

Jak se díváte na legislativu v souvislos-
ti s opuštěnými dětmi, jejich případnou 
rychlou adopcí a podobně?
„Legislativa je v pořádku, jen mnozí pracov-
níci v této oblasti ji nepoužívají, či dokonce 
nechtějí používat. Dětské domovy a jejich 
pracovníci děti potřebují. Možná vás Fo
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napadne, proč... Pravý opak se projevuje 
v práci pracovníků sociálně právní ochra-
ny dětí a opatrovnických soudců v Praze 
9, kde se rozhoduje o dětech odložených 
do prvního babyboxu v hloubětínském 
GynCentru. Ti je dokáží umístit do rodiny 
během několika dnů. Mám na mysli před-
běžným opatřením. Do knihy rekordů se 
ovšem zapsali v Ústí nad Orlicí. Holčička 
Lucinka odložená do jejich babyboxu byla 
náhradní rodině předána už čtvrtý den po 
odložení.

Kolik je dnes vlastně v České republice 
funkčních babyboxů, které zřídilo občan-
ské sdružení Babybox pro odložené děti 
- Statim? 
„V Kroměříži jsme otevřeli 29. července - 
tedy v den Matýskových šestých narozenin 
– už 26. babybox. V Benešově 18. srpna 
27. babybox, v Jihlavě 19. září 28. babybox. 
Domluvím-li se s Masarykovou nemocnicí 
v Ústí nad Labem, otevřeme v říjnu 29. 
babybox v Ústí nad Labem. Babybox jubi-
lejní třicátý bude v Mělníku otevřen 3. listo-
padu. A možná ještě stihnu něco k Mikulá-
ši, ale to bude bomba!“ 

Kde jsou v Ústeckém a Karlovarském 
kraji? Kde naposledy zachránily dítě 
a kolikrát již „posloužil“ ten úplně první?
V Sokolově, v Kadani, v Chomutově, v Tep-
licích. Celkem jsme pomohli zachránit 23 
dětí, naposledy v Kladně, v Ústí nad Orlicí 
a v Brně během posledních deseti červen-
cových dní. První babybox v Praze v Gyn-
Centru byl uveden do provozu 1. června 
2005, tedy na Mezinárodní den dětí. 
Pochytali jsme do něj jedenáct dětí.

Je pravda, že kdo chce, může si brou-
kat speciální písničku – song o babybo-
xech?
„Písniček je několik. Jednu jsme napsali 
s Wolfgangem - on hudbu a já text. Škoda, 
že písničku Wolfi  už neuslyší... Pak složil 
Mirek Paleček Babybox song a ve světové 
premiéře jej uvedl 4. února letošního roku 
současně s mojí a Wolfovou Ukolébavkou 
v Libeňském zámečku při prezentaci mé 
knížky Co jste se v novinách nedočetli 
o babyboxech. Já si nebroukám ani jednu, 
ale Babybox song si můžete poslechnout 
na www.babybox.cz a na www.hess.cz. 
Občas ji snad pustí v Českém rozhlase.“

Co se vlastně děje s človíčkem, když je 
vložen do babyboxu, a co se s ním sta-

ne, když opustí zdravotní zařízení, kde se 
o něj po nalezení postarali?
„Lékaři jej především vyšetří. Základní 
zdravotní screening je otázkou asi tří dnů. 
Současně podají zprávu pracovníkům 
OSPOD - sociálně právní ochrany dětí. Ti 
by měli vybrat vhodnou prověřenou rodi-
nu a navrhnout ji soudu jako potenciální 
náhradní rodiče. Opatrovnický soudce pak 
rozhodne předběžným opatřením o svěře-
ní dítěte do náhradní rodiny na zkoušku. 
Obvykle po třech měsících pak vynese roz-
sudek. Ve chvíli, kdy nabude právní moci, 
má dítě defi nitivně nové rodiče.“

Setkal jste se někdy s některou z objeve-
ných matek, které vložily dítě do babybo-
xu? Jaké to bylo setkání a co jste jí řekl?
„Setkal jsem se s takovou maminkou 
i osobně, setkal jsem se i s příbuznými. 
S několika maminkami jsem komunikoval 
prostřednictvím mailů, jindy SMS, nako-
nec i telefonicky. Stává se, že mi zavolá 
nešťastná žena a žádá, abych si pro dítě 
přijel, že je babybox daleko. Zatím jsem to 
nikdy neudělal, necítil jsem při rozhovoru 
tak naléhavou její potřebu. Obvykle jsem jí 
vysvětlil, kde je babybox a doporučil, aby si 
děťátko raději nechala. Je mi jasné, že dřív 
nebo později pro děťátko pojedu, zazní-li 
v hlase zoufalé maminky taková naléha-
vost, že nebude zbytí. Pojedu ovšem s léka-
řem nebo se zdravotní sestrou, aby se 
mohla cestou do nemocnice o dítě starat. 
Mám pro ty účely připravené dvě sedačky 
- pro novorozence i pro větší dítě... Stalo 
se mi, že jsem komunikoval s maminkami 
ještě před porodem. Třeba s cizinkou, kte-
rá neměla zdravotní pojištění a obávala se 
jít do nemocnice. Se spřátelenou porodnicí 
jsem pro ni domluvil vyšetření a pak i porod 
v nemocnici. Děťátko skutečně nechala 
v porodnici a já jsem zaplatil za porod. Stojí 
kolem patnácti tisícovek, což mi nepřipadá 
zas tak moc. Taková pomoc se mi líbí ze 
všech nejvíc. A tak, milé maminky - volejte 
mi, já vám rád domluvím porod!“

Mezi vaše další zájmy patří koně a tvorba 
literárního časopisu, je to tak? Jak jste 
se ke koním a k literatuře dostal? A proč 
„Divoké víno“ - milujete víno?
„Nejsem milovník vína, dokonce vůbec 
nepiju. Nejsem zapřísáhlý abstinent, ale 
nemám potřebu obludit svoji starou hlavu 
alkoholem. Divoké víno jsem poprvé vydal 
19. září 1964 jako samizdatový literární 
časopísek. Letos ve stejný den to oslavím 

otevřením 28. babyboxu v Jihlavě a křtem 
své druhé letošní knížky - Balady o koních 
a romance o holkách. Toho dne - 19. září 
roku 1975 - se narodilo první hříbě v mém 
chovu, klisnička Alma. Ten den také vyjde 
43. novodobé číslo www.divokevino.cz. Jak 
vidíte, snažím se šetřit a spojuji všechna 
výročí do jednoho. A jak jsem se k literár-
ní tvorbě dostal? Začalo to básničkami. 
Na gymnáziu jsme jimi byli posedlí. Reci-
tovali jsme, provozovali divadlo poezie, 
samozřejmě jsme sami i psali. A tak jsme 
se spolužákem Mélou Machálkem začali 
vydávat časopísek s básničkami. Psal se 
rok 1964 a nesmělo se sice nic, ale mohlo 
se leccos. První číslo jsme vytiskli v nákla-
du tisíc kousků a na jeho tisk se složili. Při-
šlo nás to na šest stováků. Páté číslo už 
vyšlo v nákladu pět tisíc. Prodávali jsme 
je po dvou korunách, vybrali jsme na tisk 
a ještě nám zbylo na pivo. 
Časopis dostal jméno podle básně polské-
ho básníka Konstanty Ildefonse Galczyn-
ského - Dzikie vino. Možná jsme i nějaké 
to víno vypili. Nedávno jsme natáčeli pro 
Českou televizi dokumentární fi lm o šede-
sátých letech. Režisér si přál, abychom 
vyprávěli o politické situaci - jak na nás 
zapůsobil Dubček... Nemám rád tyhle 
řeči a vedle mne stojící kamarád a básník 
Honza Novák to cítí stejně. Povídá: ´Pane 
režisére, bylo to o umění, chlastu a o šu...í. 
O politice ne!´ Koně – ty jsem začal chovat 
počátkem sedmdesátých let a považuji to 
za svůj úděl.“

Koně, literatura, péče o děti – to jsou 
v podstatě dosti vzdálené oblasti zájmu. 
Je v těchto zájmech nějaký společ-
ný prvek, tedy něco, proč právě tyto 
„záležitosti“ jsou pro vás typické?
„Asi ano. V chovu koní věnuji reprodukci 
maximální úsilí. Stojí to dost práce, času 
i peněz, aby klisna zabřezla, aby hříbě 
donosila a aby přežilo. Hlídám kobyly celé 
noci a k smrti unavený rodím. Najednou 
čtu zprávu, že se našlo mrtvé děťátko, 
jehož morální hodnota je nesrovnatelně 
vyšší než hodnota koně. Přijde mi to líto 
dvojnásob.“

Redaktorka se vzdala honoráře za tento pří-
spěvek ve prospěch občanského sdružení 
Babybox pro odložené děti Statim, které 
můžete podpořit i vy. Více informací najde-
te na stránkách www.babybox.cz.

Text: Lucie Bartoš
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O víně a Třebívlickém vinobraní

Málokdo ví, že pěstování vína není jen doménou 
věhlasných moravských oblastí. Víno se v dávné 
historii pěstovalo i tam, kde byste to vůbec neče-
kali, například v nejzápadnější části Litoměřicka, 
v obci Třebívlice. V posledních letech se obec vra-
cí ke své vinařské historii. Soukromým investorem 
došlo k vykoupení zemědělské půdy, budují se 
nové vinice a v těsném sousedství obce moderní 
areál ke zpracování vinné révy. Vrcholem vinařské 
sezony je vinobraní a není tomu jinak ani v Třebí-
vlicích.

To loňské bylo spojeno se setkáním rodáků a osla-
vami 690. výročí vzniku obce. Jak bude probíhat 
vinobraní v září 2009 jsme se zeptali starosty Třebí-
vlic, pana Josefa Seiferta.

Pane starosto, kolikátý ročník vinobraní v Třebívli-
cích proběhne? 
Tradici vinobraní jsme po sto letech obnovili v loň-
ském roce, letos tedy proběhne 2. ročník.

Jaké bylo to loňské a v čem bude letošní jiné? 
Loňské bylo velmi náročné na organizaci, protože to 

bylo přece jenom po sto letech poprvé. Počasí nám 
ale přálo, vše se téměř zdařilo tak, jak bylo naplá-
nováno. Jak se nám to podařilo, to musí posoudit 
návštěvník našeho vinobraní. Letošní vinobraní, kte-
ré se uskuteční 26. 9. od 13.00 hodin bude trošičku 
jiné, ale koncepce zůstane zachována.

Co bude letos největším „tahákem“ a na co se 
můžou příznivci vína těšit? 
Domnívám se, že kvalitní burčák, víno, dobré jíd-
lo a samozřejmě i bohatý program, kde mimo jiné 
vystoupí dvojice Náhlovský-Mladý, herci mostecké-
ho divadla, skupina Rangers aj.

Kolik návštěvníků očekáváte a jak vaše obec ten-
to nápor zvládá?  
V loňském roce jsme očekávali 800 návštěvníků 
a přišlo jich na 1700. V letošním roce očekáváme 
1500 návštěvníků. Samozřejmě v případě, že nás 
nezradí babí léto a bude příznivé počasí.

Vinařství má vždy své historické kořeny. Jaká je 
tradice vinařství v Třebívlicích a okolí? 
Dle historických pramenů se na místních vinicích 
zhruba před sto lety vyskytl révokaz, který zničil zhru-
ba 50 hektarů vinic. Od té doby se nikdo nepokusil 
pěstování vinné révy obnovit. Až v roce 2003 
před naším vstupem do EU se našel soukromý 
investor, který část vinic v okolí Třebívli-
ce obnovil.

Jak se vlastně vaše obec dopra-
covala k myšlence obnovit v obci 
pěstování vinné révy, následné 
zpracování hroznů a prodej 
vína? 
To, že se v minulosti v okolí Tře-
bívlic pěstovala vinná réva, nás 
vedlo k myšlence pokusit se vino-
hrady obnovit. K tomu nám samo-
zřejmě chyběly fi nanční prostředky 
a erudovaný vinař, investor a pěstitel. 
Měli jsme to štěstí, že se takový člověk 
našel a naši snahu o obnovu vinohradů 
v okolí Třebívlice dokázal realizovat.

Budovat vinice je bohulibá myšlenka. Ovšem je 
potřeba zároveň říci, že je to záležitost náročná 
jak časově, tak i fi nančně. Využila obec nějakých 
dotací? 
Obec nebyla příjemcem žádné dotace a ani nebyla 
investorem. Jak jsem uvedl výše, u nás je investo-
rem soukromá osoba.

Kvalitní produkci vína zajišťuje ve známých oblas-
tech, ať je to jižní Morava nebo dokonce francouz-
ské Bordeaux, několik faktorů; podnebí, vhodná 
půda a vinařský fortel. Jak je tomu u vás? 
Buďte si jisti, že investor, než započal vinohrady 
budovat, nechal provést důkladnou analýzu všech 
faktorů, které ovlivňují kvalitu sklizených hroznů 
a následně dobrého vína. To, že se vinice vybudova-

Zárukou kvality vyrábě-
ného vína je nejen odbor-
nost a um zdejších vinařů, 

ale i příznivé specifi cké 
přírodní podmínky, které 

jsou typické pro oblast 
Třebívlicka.
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ly, svědčí o tom, že v okolí Třebívlic jsou velmi dobré 
podmínky pro pěstování toho nejkvalitnějšího vína. 
Těšíme se na něj.

Zkušenost je v tomto oboru něco nedocenitelné-
ho. Radil vám někdo v začátcích? 
Odborným poradcem nebyl nikdo jiný než pan profe-
sor Kraus, výrazná osobnost českého a moravského 
vinařství.

Když se řekne Mělník a víno, vybaví se mi jméno 
Ludmila. Mají Třebívlice nějakou podobnou znač-
ku? 
Zatím ne, ale určitě se něco v brzké době objeví.

V dnešní době je na vinném trhu poměrně silný 
přetlak nabídky. Nabídku vín z tradičních zemí 
a oblastí doplňují neznámé značky z donedávna 

vinařsky pro nás exotických zemí, jakými jsou 
Austrálie, Nový Zéland, Brazílie, Argentina 
nebo jižní Afrika. Jak se chcete na silném 

trhu prosadit vy? 
To je otázka spíše pro vinaře 
a jeho tým. Já jako laik jsem 
přesvědčen o tom, že zárukou 

kvality vyráběného vína 
je nejen odbornost a um 
zdejších vinařů, ale i pří-

znivé specifi cké přírodní pod-
mínky, které jsou typické pro 
oblast Třebívlicka.

Slámová, archivní a košer 
vína, pozdní sběr, výběry 
z hroznů…To jsou jen něk-
teré druhy vyhledávaných 

vín. Co budete pěstovat na 
vašich vinicích? 
Nechme se překvapit, zatím se 
vše pomalu rozjíždí.

Je nepochybně pravdou, že roz-
voj vinařství bude mít kladný 
dopad na rozvoj obce a také 

na její propagaci. Jaký máte plán 
s budováním značky vašich vinných 

produktů? 
Určitě plán máme, ale zatím by bylo předčasné 
cokoliv prozrazovat.

Myslíte, že vinařství přinese časem obci i ekono-
mický efekt? 
Jsem o tom přesvědčen.

Redakci AMB nezbývá, než vám poděkovat za rozhovor 
a popřát, ať se letošní vinobraní vydaří, hodně štěstí a dobré, 
kvalitní úrody.

Dle historických pramenů 
se na místních vinicích 
zhruba před sto lety 
vyskytl révokaz, 
který zničil zhruba 50 
hektarů vinic.

V letošním roce očeká-
váme 1500 návštěvníků, 
samozřejmě v případě, 
že nás nezradí babí léto 
a bude příznivé počasí.
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Jak na ně?
Patříte mezi podnikatelské subjekty s výjim-
kou těch, které spadají do zakázaných oborů 
dle Smlouvy o ES? Dotační tituly z Operačního 
programu Podnikání a inovace, programy Eko-
energie a Nemovitosti umožňují snižování ener-
getické náročnosti výroby, spotřeby primárních 
energetických zdrojů, vyšší využití obnovitelných 
a druhotných zdrojů. S tím úzce souvisí posilo-

Operační program 
Podnikání a inovace, 
program EKO–ENERGIE 
Dotace je určena na modernizace zdrojů tepla, 
rekonstrukce rozvodů, systémy rekuperace, měření 
a regulace, na zateplení objektů, zavedení kombi-
nované výroby tepla a elektrické energie a na další 
úsporná opatření ve výrobním procesu.

Podporu v oblasti obnovitelných zdrojů lze získat na 
malé vodní elektrárny, zdroje tepla a elektrické ener-
gie z biomasy nebo bioplynu a tepelná čerpadla.

Výše dotace činí 30-60% ze způsobilých výdajů, 
dle typu projektu nebo velikosti fi rmy, minimálně 
500 000 Kč, předpokládaný termín pro zahájení při-
jímání žádostí je březen – duben 2010.

vání dlouhodobé fi remní konkurenceschopnosti 
a udržitelného růstu. 

Výhodou těchto programů je získání nevratných 
fi nančních prostředků formou dotace ze Strukturál-
ních fondů EU z programu Eko-energie v rámci  OPPI 
s úvodním vyhodnocením vhodnosti vašeho záměru 
k získání dotace zdarma.

Společnost Asistenč-
ní centrum, a.s. je 

jednou z nejvýznam-
nějších konzultačních 

a zpracovatelských 
fi rem nabízející 

komplexní služby 
v oblasti dotačního 

poradenství v ČR.
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Termín výzvy, výše dotace:

Příjem registračních žádostí: 1. 9. 2009 až 
31. 3. 2010.
Příjem plných žádostí: do 10 měsíců od schválení 
registrační žádosti.
Systém sběru žádostí: kontinuální, výše alokace: 
4 miliardy Kč.
Výše dotace: 40 % a 60 % dle velikosti fi rmy a loka-
lizace projektu.

Výhodou těchto 
programů je získání 
nevratných fi nančních 
prostředků formou 
dotace ze Strukturál-
ních fondů EU.

Operační program 
Podnikání a inovace, 
program NEMOVITOSTI
Potřebujete zrekonstruovat výrobní prostory 
společnosti? Chystáte se vystavět novou výrobní 
halu, včetně přípravy podnikatelské zóny? Hledáte 
výrobní prostory z důvodu nedostatečných kapacit 
ve stávající hale a rozhodujete se mezi zchátralým 
areálem a novým výrobním areálem na zelené 
louce?

Tento program podporuje rozvoj podnikatelských 
nemovitostí včetně související infrastruktury. 

O dotaci mohou žádat podnikatelé, právnické 
i fyzické osoby, obce, města, kraje na tyto podpo-
rované aktivity: 

•  příprava podnikatelské zóny – vznik ploch při-
pravených pro výstavbu podnikatelské nemovi-
tosti

•  rekonstrukce objektu – rekonstrukce podnikatel-
ské nemovitosti – výrobních objektů včetně skla-
dovacího, administrativního a sociálního zázemí

•  vyhotovení projektové dokumentace – vytvoře-
ní dokumentace projektové přípravy a projek-
tové dokumentace pro výstavbu podnikatelské 
nemovitosti

•  výstavba nájemního objektu – vznik nového 
objektu určeného k pronájmu – ne pro podnika-
telské subjekty

Asistenční centrum, a.s.

Společnost Asistenční centrum, a.s. je jednou z nej-
významnějších konzultačních a zpracovatelských 
fi rem nabízející komplexní služby v oblasti dotační-
ho poradenství v ČR. Pokud vás zaujal některý z uve-
dených dotačních programů, obraťte se na nás, rádi 
vám pomůžeme se získáním dotačních prostředků 
na realizaci vašeho rozvojového záměru.

Proč právě Asistenční centrum, a.s.?

-  vyšší než 90% úspěšnost námi zpracovaných 
projektových žádostí v dotačním programu 
Nemovitosti,

-  detailní znalost procesu hodnocení projektů, 
vybraní pracovníci naší společnosti jsou exter-
ními hodnotiteli dotačních žádostí o dotace,

-  více než 700 zpracovaných úspěšných projek-
tových žádostí o dotaci,

-  získaná podpora pro klienty ve výši přesahující 
5 miliard Kč,

-  12tileté zkušenosti na trhu v oblasti dotačního 
poradenství, 

-  kvalifi kovaný tým více než 50 odborných spe-
cialistů s bohatými praktickými zkušenostmi 
z dané oblasti podpory,

-  odměna závislá na výši přidělené dotace pro 
klienta.

Kontakty:
Asistenční centrum, a.s.
Sportovní 3302, 434 01 Most
Tel./fax: +420 476 105 888
Email: info@asistencnicentrum.cz
www.asistencnicentrum.cz

Regionální kanceláře:
Most, Chomutov, Cheb, Praha, Plzeň, Liberec, 
Jihlava, Olomouc, Brno, Ostrava, Hodonín, České 
Budějovice, Hradec Králové
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Hodinky – šperk na celý život

Obchodů, kde se prodávají a opravují hodinky 
a šperky, najdete v každém větším městě několik. 
Koupíte tam hodinky věhlasných značek, zlato, 
stříbro i bižuterii. V klenotnictví, o kterém je tento 
článek, jsem kdysi před léty seděl s jeho majitelem 
u stolu, na kterém se mezi běžnými kancelářský-
mi potřebami vyjímala pěkná hromádka třpytivých 
kamínků. Neměl jsem si kam položit ani mobilní 
telefon, a tak jsem se zeptal: „ Můžu vám dát tu 
bižuterii na stranu?“ Pan klenotník se jen usmál 
a klidně odvětil: „Já žádnou bižuterii neprodávám, 
to jsou drahokamy“ a ony „kamínky“ hbitě uklidil 
do zásuvky.

Tak se začala moje známost s panem Blahoslavem 
Provazníkem. Majitelem stejnojmenného klenotnic-
tví a zlatnictví v Chomutově. Po několika dalších roz-
hovorech jsem poznal, že tento obchod s krásnými 
věcmi není jen tak obyčejný, stejně jako jeho maji-
tel, který má svou profesi vepsanou ve tváři, chování 
i oblečení.

Pane Provazníku, jak se člověk stává tím, čím jste vy?
Na přání mého otce jsem se vyučil hodinářem a již 
jako 25letý jsem byl vedoucím na prodejně tehdy 
v Klenotech v ulici Jakoubka ze Stříbra v Chomuto-
vě. Práce v obchodě je pro mě dodnes tak zajímavá, 
že jsem rád, že tatínek tak tehdy rozhodl.

Nevlastníte pouze klenotnictví v Chomutově – kde 
všude vás ještě vaši zákazníci najdou?
Náš první obchod jsme s manželkou otevřeli trochu 
mimo centrum Chomutova v Blatenské ulici a zákaz-
níci nám často k naší nelibosti říkali, že se jdou podí-
vat ještě do města. Proto jsme otevřeli druhou pro-
dejnu přímo na náměstí v Chomutově. Další rozvoj 
fi rmy byl postupný a někdy i náhodný, nyní jsme také 
v Ústí nad Labem a v Žatci a připravujeme prodej-
nu v Teplicích. Také jsme udělali během podnikání 
i několik špatných rozhodnutí, například prodejnu 
v příliš malém městě ve Vejprtech, kterou jsme po 
čase zavřeli. 

Zdálo by se, že obchod s drahými hodinkami 
a šperky může prosperovat  jen v Praze a velkých 
městech. Jak se žije klenotníkům v Chomutově, 
Žatci, Ústí nad Labem a kdo je vašimi zákazníky?
Musíme se hodně snažit, aby naše zboží bylo atrak-

tivní. Zákazník má dnes tolik příležitostí, kde může 
svoje  peníze utratit – je to velká výzva dokázat 
obstát v této konkurenci. Vážíme si každého zákaz-
níka a tak nás těší, že k nám chodí nejen místní, 
ale také třeba z Mostu, Prahy a například z Němec-
ka. Kromě zboží renomovaných výrobců, například 
hodinek Breitling, Omega, Rado nabízíme také tře-
ba hodinky Foibos za 1000 Kč, které již mají kvalit-
ní ocelové a vodotěsné pouzdro. Naší zásadou je 
neprodávat žádné podřadné a nekvalitní hodinky 
a šperky. 

Vím, že váš syn jde ve vašich stopách – musel jste 
ho k tomu nutit, nebo to přišlo tak nějak samo? 
Musím vás opravit, oba starší synové jsou zlatníci. 
Při výběru jejich vzdělání jsme dali přednost řemes-
lu – přestože mohli studovat střední školu. Tu také 
později dokončili a dnes si také svého řemesla velmi 
cení. Pavel vede prodejnu v Chomutově na náměs-
tí a Blahoslav v Žatci, to posiluje rodinný charakter 
naší fi rmy.
   
Ženy většinou touží po krásných špercích, ale čím 
si u vás „dělají radost“ třeba muži? 
Jak se říká - muži mají rádi své hračky. Proto nyní 
tolik mužů chce mechanické hodinky a návrat všech 
těch kvalitních švýcarských značek hodinek, které 
nosili již naši otcové - to je takový malý zázrak. I muži 
mají rádi šperky, zejména náramky, řetízky a někdy, 
jako třeba já, prsteny. Který muž by také netoužil po 
tom, aby například vlastnil luxusní pero Montblanc 
se zlatým hrotem?

Jaké značky hodinek a šperků se dnes nejvíce pro-
dávají?
Ze střední třídy jsou to zejména švýcarské - Tis-
sot, Certina, Grovana, Longines, Revue Thommen, 
Montblanc, Zeno Watch, Rado a také velmi prestižní 
značky Omega a Breitling.

U šperků zákazníci preferují raději nežli značku 
provedení, design, drahé kameny a materiál. 
Stále více zákazníků objevuje kouzlo a krásu 
diamantů. 

V jakých cenových relacích se pohybují ceny 
vašich nejdražších hodinek?
U mechanických hodinek jsou velmi cenné 

Filozofi í značky Breitling 
je vyrobit ty nejlepší 

a nejkvalitnější hodinky, 
nikoliv luxus sám pro 

sebe

Módním trendem je 
návrat k mechanickým 

strojkům, neboť muži mají 
rádi své hračky.
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komplikované složité stroje, na jejichž výrobu je i ve 
Švýcarsku nedostatek hodinářů. Například model 
Breitling Navitimer Olympus má kromě mechanické-
ho strojku automatické natahování, chronograf, což 
jsou stopky, dále komplikované datum, den v týdnu, 
měsíc a fázi měsíce. Tento mechanizmus je napro-
gramován tak, že během cyklu do přestupného roku 
dodává veškeré informace. Stojí 179 000 Kč a je-li 
osazen ve zlatém pouzdře, je cena více než dvojná-
sobná.

Když pominu různé módní výstřelky hodně boha-
tých lidí, dá se koupit ještě něco lepšího a dražší-
ho?
Všude ve světě jsou lidé, kteří vydělávají velké pení-
ze. Luxus začíná pro každého jinde a žádné hranice 
zde nejsou.
 
Čím jsou hodinky třeba značky Breitling výjimečné? 
Filozofi e značky Breitling je vyrobit ty nejlepší a nej-
kvalitnější hodinky, nikoliv luxus sám pro sebe. 
Například než se hodinky osadí pérem, je čtyřtisíc-
krát navinuto a přezkoušeno, aby nedošlo k jeho 
prasknutí. Ještě jsem neviděl, že by prasklo nebo 
třeba spadla některá ručička. Musím říci, že jsem 
pyšný, že naše fi rma obstála při testování od Breit-
lingu a může tyto hodinky prodávat. 

Kolují legendy o tom, že když se náhodou porou-
chá Rolls-Royce, přiletí servisní tým vrtulníkem 
kdykoliv a kamkoli…Jak je to se servisem hodi-
nek Breitling, které jsou takovým „Rollsem“ mezi 
hodinkami? 
Servis je zajištěný v celém světě a je neustále zdo-
konalován. U naší fi rmy máme vyškoleného hodiná-
ře na malý servis. Ten vrtulník ale může skutečně 
přiletět, ale v jiné souvislosti. Hodinky Breitling Pro-
fessional Emergency  jsou vybaveny miniaturní vysí-
lačkou, která po vyšroubování funguje na nouzové 
letové frekvenci 121,5 MHz a umožňuje udat polohu 
svého majitele v nouzových situacích, například po 
zřícení letadla. Při nákupu těchto hodinek se musí 
ale zákazník písemně zavázat, že vysílač použije 

pouze v těchto nouzových situacích.

V poslední době se objevují i kopie této znač-
ky, prodávané za pár tisíc korun. Dají se 
poznat od originálu? 

Někdy podvodníci mluví dokonce o ofi ciální replice. 
Vždy se samozřejmě jedná o trestnou činnost a kaž-
dý dobrý výrobce s tím bojuje. Myslím, že je mnohem 
lepší mít za pár tisíc originální Tissot, než padělek, 
po kterém dostanu na ruce vyrážku. Rozpoznat zce-
la nový padělek může někdy jen odborník a každé-
ho před podobnými nákupy zejména na internetu 
varuji. 

Jste úspěšným podnikatelem v zajímavém oboru, 
máte ještě nějaký sen, který byste chtěl uskuteč-
nit? 
Ve Švýcarsku jsou ještě výrobci a značky hodinek, 
které mě zajímají, chce to ale čas.

Život není jen práce, jak nejraději trávíte volný 
čas? 
Rád pracuji na zahradě, jezdím na kole a snažím se 
trochu hýbat po sedavé práci.

Za rozhovor poděkoval František Dočekal
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U šperků zákazníci pre-
ferují raději nežli značku 
provedení, design, drahé 
kameny a materiál.
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Tudy kráčela historie
Dominantami města Mostu jsou bezesporu hrad 
Hněvín a přesunutý děkanský kostel. Vaši pozor-
nost si však zaslouží i další unikátní historické 
památky, na které byste při návštěvě Mostu nemě-
li zapomenout. Nikde jinde je totiž nenajdete! 

Podkrušnohorské
technické muzeum
Uzavírají se dějiny hlubinného dobývání. Představu 
o tom, jaké bylo, si budeme moci vytvořit už jedi-
ně v muzeích. Jedno takové 
již několik let postupně vzniká 
v průmyslové aglomeraci mezi 
městy Most a Litvínov. Dostat 
se sem znamená projet prů-
myslem poznamenanými místy 
a vstoupit ne do uhlazeného 
akademického prostředí muze-
álních exponátů, ale do auten-
tického prostředí šachty. Turisty 
tu rozhodně nepřivítá romantic-
ké okolí, ani je nebudou lákat 
rozmanité suvenýry. Odmě-
nou jim ale za jejich návštěvu 
budou poznání a snad i trocha 
úcty k nelehkému hornickému 
řemeslu. Koneckonců právě hornictví na dlouhá 
desetiletí ovlivnilo život regionu pod Krušnými hora-
mi a stalo se nesmazatelnou součástí jeho historie 
se svými klady i zápory. 

Řada hornických strojů, zařízení či budov patří mezi 
unikátní díla technického umu člověka a jsou sou-
částí, často i velmi nedávné, historie naší země. 
I proto bychom neměli zapome-
nout na havířské tradice, i pro-
to bychom měli chránit báňské 
památky, což je úkolem Pod-
krušnohorského technického 
muzea. V objektu bývalých dílen 
dolu Julius III. byla za nezměr-
ného nadšení několika jedinců 
vybudována simulovaná štola, 
v níž je několik sekcí, které jsou 
replikami hlubinných chodeb, 
od těch skutečných k neroze-
znání. Laik si tak udělá hmata-
telnou představu, jak vypadaly 
chodby, fungovala technologie 
komorování a stěnování v láv-
kách, najde zde různé druhy dopravníků, uvidí 
v chodu razicí kombajn i přebírkový stroj, takzvaný 
hauzr, a také díky pouhé simulaci nepřijde k úrazu 
při odpalu uhelné stěny v jedné z komor. Posadí se 
do vláčku, který horníky rozvážel pod zemí, ti odváž-
nější pak můžou usednout za řízení razicího kom-
bajnu a vyzkoušet si, jak pracoval. Ostatní se možná 
spokojí s virtuální ukázkou práce kombajnu, kterou 
navodí ryze moderní technika, a to 3D projekce 
v poslední ze čtyř sekcí štoly. Kuriozitou, která neu-
jde očím turistů, je hornický záchod v podobě malé-
ho huntíku, doplněný dobovým toaletním papírem. 
Jak ale přiznali sami horníci, nikdy ho nevyužívali. 
Po cestě štolou neminou dvoukubíkový hunt, vozík 

na vytěžené uhlí, který je výjimečný právě svojí veli-
kostí, a jak se domnívají zdejší havíři, bude asi jedi-
ný svého druhu na světě. Všechny vystavené stroje 
a zařízení jsou plně funkční.

Unikátní muzeum nabízí víc než simulaci hlubin-
ného dobývání. Je to především naprosto reálné 
prostředí bývalého uhelného dolu Julius III., kde se 
těžilo zhruba 120 let. Jeho uzavření v první polovi-
ně devadesátých let minulého století nesouviselo 
s útlumem těžby, důl byl vyuhlen a přestal tak sloužit 
svému účelu. Na Juliusce je dnes sedm unikátních 

technických památek, které 
jsou z rozhodnutí ministerstva 
kultury prohlášeny za kultur-
ní památku. Jsou to jámová 
budova s těžní věží vtažné 
jámy a oběhem vozů, strojovna 
těžní jámy, původní kotelna, 
jámová budova s těžní věží 
vodní jámy a strojovnou, kde 
se nacházejí takzvané Thoma-
sovy výtahy, dále torzo komína 
a dva přízemní obytné domky 
dělnické kolonie. Srdce tech-
nika zaplesá při pohledu na 
unikátní těžní parní stroj z roku 
1890, který pochází z dílny 

Českomoravské strojírny v Praze a který byl na této 
šachtě v chodu až do uzavření dolu. 

Část dolu Julius III., která byla prohlášena za kul-
turní památku, tvoří ucelený, velmi významný sou-
bor industriální architektury a technického zařízení 
dokládající vyspělou úroveň dolování hnědého uhlí 
v 80. letech 19. století v severočeském regionu. 

V současné době je v muzeu 
vytvořena expozice geologie 
a mineralogie, již tvoří vzorky 
výhradně ze zdejšího regionu. 
K vidění jsou důlní lampy, havíř-
ské přilby, nejrůznější nářadí 
a náčiní. Zmínit je třeba také 
nebezpečí, které na horníky při 
jejich práci číhalo a nejednou je 
připravilo o život. Proto je část 
výstavy vytvořena jako vzpo-
mínková místnost, kde jsou na 
panelech zaznamenána jména 
všech, kteří v šachtách seve-
ročeské hnědouhelné pánve 
zahynuli při důlních neštěstích. 

S tím souvisí i část výstavy, kde je záchranářská tech-
nika. Ve stádiu vzniku je expozice chemie. Nenechte 
si návštěvu muzea ujít. Stojí za to!

Památník obětem 
2. světové války
Velkou zajímavostí mosteckého hřbitova je budova 
starého krematoria, nyní Památník obětem 2. světo-
vé války. V letech 1923–1924 byla v mírném svahu 
Čepirožské výšiny během jednoho roku mosteckým 
stavitelem Antonem Switilem podle plánů vídeňské-
ho architekta Augusta Kirsteina vystavěna budo- Fo
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Představu o tom, jaké 
bylo hlubinné dobývání, 
si budeme moci vytvořit 

už jedině v muzeích.

Památník připomíná 12 
tisíc obětí války celkem 

čtrnácti národností 
a tisíce lidí, kteří prošli 

zdejšími lágry.
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va krematoria, jež i dnes patří k architektonickým 
skvostům. Konečnou dostavbu včetně úpravy okol-
ních urnových hájů vedl stavitel Adolf Pickenhan, 
jenž se zabýval detaily krematoria a jeho okolí až do 
konce 2. světové války. Pracoval na úpravách jed-
notlivých náhrobků, připravoval urnová pole i rozpty-
lové loučky. 

Předlohou stavby byl klasicistní chrám, inspirací pro 
půdorysnou dispozici možná brémské krematorium 
architekta H. W. Behrense. Budova je třípodlažní, má 
přízemí a první a druhý suterén. Výrazně předsunutý 
vstup tvořený čtyřmi kanelovanými sloupy nesoucí-
mi tympanon s latinským nápisem PAX, mír, navozu-
je představu antického chrámu. Na nárožích stavbu 
zdobí žlábkované pylony-komíny, zakončené válco-
vými tělesy s reliéfní výzdobou tvořenou smutečním 
průvodem nahých postav spojených v jeden řetěz, 
symbolizující rovnost a jednotu 
ve smrti. Před budovou byla 
vybudována vodní nádrž s fon-
tánou, stěnu rampy ozvláštňuje 
opět reliéfní výjev – k sedícímu 
hermafroditovi představujícímu 
dokonalost se obracejí ženské 
a mužské postavy. Reliéf má 
symbolizovat „věčnost, k níž se 
z obou stran ubírají osoby obé-
ho pohlaví a různého věku“.

Provoz krematoria byl zahájen 
v únoru roku 1924. Protože 
to bylo tehdy poměrně dale-
ko, vedla sem z města trasa 
elektrické dráhy, od roku 1930 zde měla zastávku 
i autobusová linka Most–Havraň. Zvláštností zdejší 
obřadní síně bylo to, že zde rakev nemizela směrem 
dozadu, ale dolů. 

V roce 1987 bylo krematorium zapsáno na seznam 
nemovitých kulturních památek a v roce 1995 schvá-
lilo ministerstvo kultury projekt jeho rekonstrukce na 
mezinárodní Památník obětem 
2. světové války. Vnější staveb-
ní úpravy trvaly dva roky, další 
rok pak rekonstrukce interié-
rů. V památníku byla umístěna 
expozice dokumentující váleč-
né události let 1938–1945 na 
Mostecku. Ojedinělá funerální 
architektura tak nyní slouží 
novému účelu. Na vybudování 
památníku přispěli také váleč-
ní veteráni z Nizozemska, Rus-
ka a Itálie. Památník připomí-
ná 12 tisíc obětí války celkem 
čtrnácti národností a tisíce lidí, 
kteří prošli zdejšími lágry. 

Oblastní muzeum v Mostě
Roku 1888 bylo v Mostě založeno Městské muzeum 
(Stadtmuseum), které se ve své činnosti soustředilo 
především na dějiny, vlastivědu a folklor německé 
části obyvatelstva.

Dne 2. ledna roku 1894 byl ustanoven Spolek přá-
tel muzea v Mostě (Verein der Museumsfreunde 
in Brüx), mezi jehož členy byla řada významných 
mosteckých osobností. Hlavním smyslem existen-
ce spolku byla podpora zájmů mosteckého muzea. 
Muzeum bylo umístěno do budovy bývalé piaristic-

ké koleje v Masné (později Švermově) ulici čp.187 
a nikdy se nedočkalo vlastní nové budovy. Ačkoli 
v letech 1968 a 1969 proběhla celostátní architek-
tonická soutěž, zůstala výstavba muzea jen planou 
nadějí. Po dvojím stěhování se muzeum v roce 1982 
namísto ve středu města ocitlo až na jeho okraji, 
v těsném sousedství dobývacího prostoru. Oblastní 
muzeum od té doby sídlí v secesní budově bývalé-
ho německého reálného gymnázia postaveného 
v roce 1913 podle návrhů architektů Schwarzera 
a Reinhardta. V 90. letech minulého století se sbírky 
a inventář kvůli generální opravě přesouvaly ještě 
dvakrát. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1996 
a muzeum přibližuje veřejnosti minulost Mostecka 
a kulturní bohatství starého města a jeho okolí. 
Návštěvníkům ukazuje historii a přírodu Mostecka 
a přilehlých oblastí, Krušných hor a Českého středo-
hoří, ve stálých expozicích nabízí seznámení s mine-

ralogií Krušnohoří, geologickou 
minulostí Mostecka a přírodou 
severozápadních Čech. Jedna 
ze stálých expozic je věnována 
baronce Ulrice von Levetzow, 
poslední lásce básníka Johan-
na Wolfganga Goetha.

Památkový areál 
židovského hřbito-
va v Mostě 
– Souši

Jako poslední upomínka na židovské spoluobčany 
zůstal v Mostě jen starý židovský hřbitov na souš-
ské straně Hněvína. Protože za 2. světové války vět-
šina místních židovských obyvatel (pokud nestačili 
včas emigrovat) zahynula, zůstal i hřbitov opuštěný 
a zchátralý… 

Posléze bylo rozhodnuto místo znovu ohradit beto-
novými panely a dřeviny vyká-
cet. V areálu hřbitova se nachá-
zí centrální památník padlým 
vojákům z 1. světové války. Ve 
spodní, novější části hřbitova 
se nachází hrob letce z 2. svě-
tové války Julia Finka, pohřbe-
ného zde v roce 1970. Součástí 
ohradní zdi z vnitřní strany 
hřbitova je kolumbárium, které 
oproti židovským zvyklostem 
pohřbívání prosadil začátkem 
20. století soudce Josef Spitz, 
jenž stál v čele židovské obce 
28 let. Právě Josef Spitz byl jako 
první Žid po smrti roku 1914 

dle svého přání zpopelněn a jeho urna byla ulože-
na v kolumbáriu soušského hřbitova. Na náhrobcích 
najdeme jména kdysi významných Mostečanů, mezi 
kterými najdeme mnoho obchodníků, lékařů i rabí-
nů, z nichž posledním byl Michael Halbersten zesnu-
lý v roce 1936.

Židovský hřbitov byl roku 1996 zapsán do Ústřed-
ního seznamu kulturních památek České republiky 
a po roce 2004 prošel rozsáhlou stavební rekon-
strukcí vstupní budovy a celého areálu.

Texty: Alena Sedláčková, Petra Trojnová, archiv AMB

Jedna ze stálých expozic 
je věnována baronce Ulri-
ce von Levetzow, poslední 
lásce básníka Johanna 
Wolfganga Goetha.

Židovský hřbitov byl roku 
1996 zapsán do Ústřed-
ního seznamu kulturních 
památek České republiky.
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Ledvicím je 800 let!

Historie města mezi Bílinou a Teplicemi je úzce 
spjatá s uhlím, jeho těžbou a využitím.
Na jedné straně tvoří průmyslovou dominantu Elekt-
rárna Ledvice energetické Skupiny ČEZ, okolí města 
pak pokrývají povrchové doly Severočeských dolů 
Chomutov, a.s. Právě zástupci těchto společností 
s představiteli města, jeho obyvateli a hosty se sešli 
24. srpna 2009, aby společně oslavili kulaté výročí 
vzniku Ledvic – 800 let.

Historie 
Kdy přesně vznikla zdejší obec se svým jménem, 
nebylo dosud historicky zjištěno. Vznik obce Ledvice 
se datuje do 13. století, první písemná zmínka o vsi 
pochází již z roku 1209 v souvislosti s rodem Hrabi-
šiců. Obec Ledvice byla 15. ledna 1898 povýšena 
nejdříve na městys a 25. prosince 1911 posléze 
povýšena císařským rozhodnutím na město. Franti-
šek Josef I. 14. dubna 1912 vydal o povýšení pri-
vilegium, a tím byl městu přidělen i městský znak. 
Barvy znaku symbolizovaly odvětví, jimiž se tehdejší 
obyvatelstvo živilo. Byla to těžba uhlí, výroba porce-
lánu a zemědělství.

Koncem 19. století svět začala obohacovat řada 
novinek a vynálezů, jako např. elektřina či automo-
bil. Pro Ledvice byl navíc obdobím velkého rozvoje 
kulturního a společenského života, je zakládána 
celá řada spolků, klubů a organizací např. Sokol. 
Jedním z nejčernějších období historie města byla 
1. světová válka. A k dalšímu rozvoji došlo ve 20. - 
30. letech, kdy v Ledvicích žilo 5150 lidí (rok 1930). 
Pak však přišla hospodářská krize a v roce 1938 
obsazení Sudet Němci a 2. světová válka. Po válce 
následoval odsun německého obyvatelstva, a tím 
došlo k dramatickému snížení počtu obyvatel. V dal-
ších letech pak měla na chod města velký vliv důlní 
činnost. Hlubinná těžba byla postupně nahrazována 
těžbou povrchovou, která měla za následek likvida-
ci města, a tím zapříčinila další velký pokles počtu 
zdejších obyvatel. Než část obce ustoupila těžbě 
uhlí, měly Ledvice obecnou školu, měšťanskou ško-
lu II. stupně, mateřskou školu a krytou tělocvičnu.
V dnešní době žije ve městě 547 obyvatel, občanům 
slouží pošta, mateřská škola, ordinace obvodního 
lékaře, knihovna, klubovna s fi tness centrem, trav-
naté i škvárové fotbalové hřiště klubu SK Viktorie Fo
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Vznik obce Ledvice se 
datuje do 13. století, prv-

ní písemná zmínka o vsi 
pochází již z roku 1209.
Oslavy 24. srpna 2009 

začaly na městské radnici 
setkáním představitelů 

města a hostů.

U vchodu do areálu 
upoutával pozornost pří-
tomných plastický model 

s názvem „Ekologická 
ochranná opatření okolí 
lomu Bílina, stav k roku 

2012.
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Ledvice, dětské hřiště, obyvatelé mohou využívat 
kabelovou televizi a bezdrátový obecní internet. 
1. 12. 2006 získaly Ledvice opět statut města, kdy 
jmenování převzal tehdejší starosta Miroslav Vlček.

800 let založení města
Oslavy 24. srpna 2009 začaly na městské radnici 
setkáním představitelů města a hostů. Starosta 
města Josef Šichtař zmínil historii a současnost 
města a poděkoval představitelům hlavních partne-
rů města - Elektrárny Ledvice energetické Skupiny 
ČEZ a Severočeských dolů Chomutov, a.s. za oběta-
vou pomoc při realizaci stavebních úprav a prací ve 
městě. Společně s ledvickým rodákem a starostou 
města Duchcova Petrem Kňourkem se pak vzpo-
mínalo v neformální diskuzi na začátky zakládání 
fotbalového klubu, spolků myslivosti, chovatelů a na 
pořádání poutí.

Poté se všichni zúčastnění odebrali k slavnostnímu 
zahájení, jež proběhlo v areálu fotbalového hřiš-
tě TJ Ledvice. Po pochodu mažoretek se o zábavu 
dětí i dospělých postarala Heidi Janků s Václavem 
„Upírem“ Krejčím, kterým se společně podařilo 
navodit příjemnou atmosféru, kterou doplňovalo 
množství stánků s občerstvením a různými pouťo-
vými předměty. U vchodu do areálu upoutával 
pozornost přítomných plastický model s názvem 
„Ekologická ochranná opatření okolí lomu Bílina, 
stav k roku 2012 s návrhem rozvoje města Led-
vice“.  Autor projektu, Ing. Petr Derka, četným 
zájemcům vysvětloval, jak budou Ledvice za něko-
lik málo let vypadat. Projekt není jen věcí vzhledu 
města samotného, nýbrž názorně ukazuje koncep-
ci a výstavbu tzv. ochranných prvků, jež předsta-
vují protihlukové, protiprachové a protipohledové 
opatření. Ta mají za úkol minimalizovat vliv dopro-
vodných těžebních a provozních jevů jak povrcho-
vých dolů, tak i důsledky výstavby nové moderní 
gigantické tepelné elektrárny v těsném sousedství 
města Ledvice, kterou zde hodlá vystavět Skupina 
ČEZ. Hlavními z těchto stavebních úprav je vybudo-
vání protipohledové stěny, tzv. ochranného valu na 
západní straně města, vysokého neuvěřitelných 60 
metrů, nové komunikace Ledvice – Duchcov a vla-
kové tratě, včetně přeložky a úpravy břehů Ledvic-
kého potoka. Cílem těchto velice nákladných úprav 

Symbolické zahájení 
stavebních prací pak 
provedli zástupci hlavních 
společností, ředitel Elekt-
rárny Ledvice 
Ing. František Strach 
a výrobní ředitel Severo-
českých dolů Chomutov 
a.s.  Ing. Jiří Neruda.
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formou výstavby nového koridoru s rozpočtem cca 
1 miliardy korun je citlivě, ale zároveň funkčně oddě-
lit průmyslový prostor od území města určeného na 
bydlení a rozvoj drobného doprovodného průmyslu. 
Přeložka podle této studie nemine ani elektráren-
skou skládku, důraz je kladen i na výsadbu zeleně, 
která má svoji nezaměnitelnou úlohu jak v oblasti 
prevence proti průmyslovým negativním vlivům, tak 
i při následných rekultivacích ploch dotčených těž-
bou uhlí a průmyslovou činností. První z ochranných 
prvků se staví již teď, další budou následovat podle 
harmonogramu prací. Symbolické zahájení staveb-
ních prací pak provedli zástupci hlavních společnos-
tí, ředitel Elektrárny Ledvice Ing. František Strach 
a výrobní ředitel Severočeských dolů Chomutov a.s.  
Ing. Jiří Neruda, kteří lopatami a krumpáči slavnost-
ně zahájili výstavbu „západního valu“.

Pak již nic nebránilo tomu, aby se oslavy důležité-
ho jubilea města Ledvic rozjely naplno. K této pří-
ležitosti byly vyrobeny také pamětní medaile, odzna-
ky a pohlednice připomínající historii města starou 
800 let, jež si mohli zájemci koupit v jednom ze 
stánků. Slavnostní večer byl zakončen ohňostrojem, 
po kterém se oslava protáhla do pozdních večerních 
hodin a byla důstojnou kulisou tohoto jubilea města 
Ledvic.

Hodně zdaru do dalších let popřála redakce AMB

MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE

Přeložka nemine ani elek-
trárenskou skládku, důraz 

je kladen i na výsadbu 
zeleně.
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Boj proti drogám je také bojem
o peníze na činnost

Setkání zástupců neziskových organizací zabývají-
cích se léčbou a prevencí drogových závislostí se 
uskutečnilo v parném červencovém dni na liberec-
ké radnici. Na jednání zazněly obavy o fi nancování 
protidrogové léčby a prevence v kraji. Situace byla 
označena za kritickou.

Zástupci K-centra Česká Lípa, K-centra Liberec 
a společnosti Advaita hledali s politickými reprezen-
tanty řešení toho, jak snížit dopady krize na sociál-
ní služby v příštím roce. Reálně hrozí, že dotace na 
protidrogovou prevenci ze státního i krajského roz-
počtu na příští rok budou kráceny o několik desítek 
procent. Takové krácení by bylo pro poskytovatele 
sociálních služeb v regionu téměř likvidační.

Při setkání byly probírány detaily možné fi nanční 
spoluúčasti všech měst a obcí v regionu. Pokud 
se do připravovaného nového systému fi nancování 
zapojí i Liberecký kraj, šlo by o jedinečný projekt 
v rámci celého Česka.

Náměstkyně libereckého primátora Jozífková zdů-
raznila: „Statutární město Liberec podporuje proti-
drogovou prevenci na místní úrovni i další sociální 
služby a této podpory se nezříká ani v budoucnu. 
Je však nezbytné, aby v rámci možností pomáhal 
celý region“. Tato slova potvrzují skutečnost, že dro-
gy a závislost na nich neznají hranice měst a obcí. 
V nějaké míře jsou všude tam, kde jsou lidé.

V kraji je toxikomanií a negativními jevy ji doprová-
zející nejvíce postiženo Jablonecko. Sám Jablonec 
nad Nisou uvolnil v rámci komunitního plánování na 
terénní programy zaměřené na uživatele drog a oso-
by ohrožené drogami 70 tisíc z celkově požadova-

ných 250 tisíc korun. Liberec pak přispívá částkou 
půl milionu na terénní sociální služby a další pro-
středky dává na program doléčování.

Starosta Frýdlantu v Čechách Dan Ramzer již před 
časem při setkání starostů obcí Frýdlantského 
výběžku požádal o jejich podporu pro záměr spo-
lupracovat s K-centrem Liberec v rámci zajištění  
realizace jeho terénních programů. Mezi prvními na 
výzvu odpovědělo Nové Město pod Smrkem. Na pro-
tidrogovou prevenci věnovalo 10 tisíc korun. Frýd-
lant přispěl v minulém roce částkou 50 tisíc korun, 
Turnov investoval 100 tisíc korun.

Druhé kolo jednání o podpoře protidrogových opat-
ření se uskutečnilo na začátku srpna v České Lípě. 
O závažnosti situace informovala i Česká televize. 

Boj proti drogám v Libereckém kraji stojí několik 
milionů korun ročně. I tato zdánlivě vysoká suma 
je přesto jen zlomkem nákladů, které by zatížily 
kapsy daňových poplatníků po zániku specifi ckých 
protidrogových služeb. Škody by následně výrazně 
přesáhly uvedenou sumu – dosáhly by totiž  desítek 
milionů korun, protože společnost by zcela ztratila 
kontrolu nad toxikomanií a doprovodnými negativní-
mi jevy, včetně šíření infekčních a virových chorob 
přenosných krví. Část injekčních uživatelů drog je 
nakažená žloutenkou typu C a virem HIV. Toxikoma-
nii ovlivňuje mnoho faktorů – od nezaměstnanosti 
přes zahálku a nudu až po špatné rodinné či sociální 
vztahy. Dalším z nepříznivých faktorů je i poměrně 
vysoká dostupnost drog na černém trhu.

„Zmenšovat objem fi nančních prostředků na boj 
s drogami v době krize je stejně nepochopitelné jako 
pouštět žilou krvácejícímu,“ zhodnotil situaci jeden 
z účastníků po jednání.

Statutární město Liberec podporuje protidrogovou 
prevenci na místní úrovni i další sociální služby a té-
to podpory se nezříká ani v budoucnu.

Toxikomanii ovlivňuje mnoho faktorů – od nezaměst-
nanosti přes zahálku a nudu až po špatné rodinné 
či sociální vztahy.
(paluba)

Kontakt:
K-centrum Liberec, Rumunská 5/a, 460 01 Liberec 
1, tel.: 482 713 002
K-centrum Most, P. Jilemnického 1929, 434 01 
Most 1. tel.: 476 102 288
Každý všední den od 8.00 do 16.30 h (polední pře-
stávka od 12.00 do 12.30 h)
Služby obou zařízení jsou poskytovány anonymně 
– nízkoprahově.

Starosta Frýdlantu v Čechách Dan Ramzer (uprostřed) 
a náměstkyně primátora Liberce Naďa Jozífková (vpravo, 
v bílém).

Statutární město Liberec 
podporuje protidrogovou 
prevenci na místní úrovni 
i další sociální služby 
a této podpory se nezříká 
ani v budoucnu.

Toxikomanii ovlivňuje 
mnoho faktorů – od 
nezaměstnanosti přes 
zahálku a nudu až po 
špatné rodinné či sociální 
vztahy.
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Uletěly vám kačeny?

Most by Citröeny z celé planety nikdy nevi-
děl. Po dlouhém telefonickém přemlouvání 
se pan Neruda uvolil si hipodrom prohléd-
nout. Bohužel ti, co Mostecko neznají, jej 
vnímají stále jako černou jámu povrcho-
vých dolů. Jakmile však uviděl možnosti, 
které jsme mu nabídli, už jiné místo nehle-
dal. Po čase pronesl památnou větu: „Kdy-
by mě pan Suchý neukecal, nikdy bych 
o Mostu neuvažoval!“ Možná ne náhodou 
znamená název tohoto typu Citröenu ve 
francouzštině „dva koně“, asi to bylo i roz-
hodnutí osudové!

Akce takového rozsahu předpokládá bez-
chybnou organizaci. Jak jste vše zvládli?
Miroslav Suchý: Pořádání těchto srazů je 
velice prestižní záležitostí. V úvodu jste ji 
s nadsázkou přirovnal k olympiádě a mis-
trovství světa, ale stejně jako i zde se 
horečně lobbuje za zemi, která má tu čest 
sraz pořádat. Tento rok byl pro Českou 
republiku a mostecký hipodrom výjimečný, 
neboť slet kačen u nás byl historicky první. 

My i pořadatelé z českého klubu Citröenů 
jsme udělali vše proto, aby vše klaplo na 
výbornou. Pan Neruda si na světových sra-
zech, kterých již proběhlo osmnáct, dělá 
podrobné poznámky a své poznatky se mu 
zde velice hodily. Zajistit pro několik tisíc 
lidí navigaci a organizaci příjezdu, umístě-
ní aut a lidí do sektorů, sociální, stravova-
cí, kulturní a informační servis a fi nance 
není jednoduchá věc. Jen pro představu; 
rozpočet pro tuto akci byl více než 12 mili-
onů korun! Po mé intervenci u hejtmanky 
Ústeckého kraje naším prostřednictvím 
pořadatelé srazu obdrželi 200 000 korun, 
ze kterých se pokryly náklady na odvoz 
odpadků, ostatní fi nance se hledaly, kde 
se dalo. Poslední období jsme se scházeli 
každý týden a ladili sebemenší detaily a při 
samotném srazu toho moc nenaspali. Ale 
stálo to zato!

Jak se vůbec dá taková masa lidí zvlád-
nout?
Miroslav Suchý: Každý účastník při regis-
traci dávno před srazem zaplatil příspě-
vek, obdržel identifi kační kartičku, přes 
kterou byl u vjezdu „čtečkou“ zkontrolo-
ván a umístěn do areálu. Sociální zázemí 
obstarávalo velké množství mobilních 
toalet TOI, včetně speciálních agregátů 
zajišťujících stabilní teplou vodu pro 18 
sprch, za kterými jezdily tankovací cisterny 
až k nám. Hipodromovou vážnici jsme zase 
přeměnili na směnárnu žetonů, kterými 
se zde platilo. Dodávání čerstvé zeleniny 
a potravin obstarávalo několik fi rem a kaž-
dý den probíhala v obřím stanu zábava ve 
znamení různých stylů od brazilského až 
po hippie retro. V noci vyhrávaly kapely, 
hrála se až tři divadelní představení a lidé 

Olympijské hry, mistrovství světa nebo 
Evropy – k takovým vrcholným událos-
tem, jejichž pořádání je pro každé město 
a zemi vrcholnou společenskou událos-
tí, lze jen s trochou nadsázky přirovnat 
celosvětové setkání legendárních vozů 
Citroöen 2CV. 

V České republice se pocty pořádat tuto 
prestižní akci dostalo na přelomu čer-
vence a srpna 2009 městu Most a spo-
lečnosti HIPODROM MOST a.s. Proč si 
kačeny vybraly ke svému sletu právě 
netradiční prostory mosteckého dosti-
hového závodiště, jsme hovořili s ředite-
lem areálu a předsedou představenstva 
společnosti panem Miroslavem Suchým 
a JUDr. Hanou Jeníčkovou, náměstkyní 
primátora statutárního města Most.

Jak se vlastně sportovní zařízení vašeho 
typu dostane k pořádání takové zajímavé 
a netradiční akce?
Miroslav Suchý: Na hipodromu již v roce 
2008 proběhl republikový sraz Citröenů 
2CV. Přijelo tehdy okolo 300 vozů a jak naši 
pořadatelé, tak i Tomáš Neruda, předseda 
českého 2CV Clubu Jesenice, si vyzkoušeli, 
co taková akce vlastně obnáší. Naše spo-
lupráce vznikla tak, že pan Neruda obeslal 
všechny krajské úřady se žádostí o vytipo-
vaní příhodného místa srazu a čekal, kdo 
se mu ozve. 

Takže impuls přišel od krajských úřední-
ků?
Miroslav Suchý: Vedení kraje se ani neob-
těžovalo předat tuto informaci dále a nebýt 
Ing. Jiřího Války a děvčat z jeho odboru na 
krajském úřadě a jiných zdrojů informací, Fo
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se rozcházeli až nad ránem za zvuku repro-
dukované hudby. Byl zajištěn servis kačen, 
ve kterém se opravovaly závady po dlouhé 
cestě, probíhala burza náhradních dílů. 
Vládla zde nevídaná, skvělá, přátelská 
atmosféra a bylo úplně jedno, jednalo-li 
se o Čechy, Australany, Holanďany, Ameri-
čany, Němce nebo Francouze, neboť jsme 
nezaznamenali jediný incident. Když nao-
pak vidím v televizi záběry z různých jiných 
„srazů“, třeba kempu letošní GP motocyklů 
v Brně, jde na mě hrůza. Informační ser-
vis zajišťovalo mobilní mostecké a krajské 
informační centrum ve spolupráci s nad-
šenci z řad českého klubu Citröenů. Hlav-
ně díky citröenovým „klubařům“ byl tento 
servis zajištěn prakticky nonstop a ve čty-
řech jazycích. I jejich prostřednictvím jsme 
se snažili „udržet“ naše hosty v Ústeckém 
kraji a ukázat jim naše přírodní a kulturní 
památky.

O jaké lokality byl mezi účastníky srazu 
největší zájem?
Miroslav Suchý: Klasickými prioritami, za 
kterými se vyjíždělo, byly Karlovy Vary, Karl-
štejn a Praha. Je také zajímavé, jak jsou 
v zahraničí sledovány návrhy na zařazení 
do seznamu UNESCO, o čemž svědčil i vel-
ký zájem o Pravčickou bránu. Nesoutěžili 
jsme s Prahou ani s Karlovými Vary, ale 
našim hostům jsme přiblížili atraktivní mís-
ta Mostecka, dále třeba Děčínsko a Kruš-
né hory. Na hipodromu byla k dispozici 
moderní in-line dráha na bruslení, vyjížďky 
na koních, v okolí další mostecké atrak-
tivity od autodromu až po hrad Hněvín, 
Aquadrom nebo přesunutý děkanský kos-
tel s hudebními slavnostmi, v nabídce byly 
i tandemové seskoky padákem. Každý 

sraz Citröenů je především o  cestování, 
poznávání hostitelské země a jejich tradic. 
Na našem srazu bylo jakýmsi maskotem 
české pivo, vždyť naše značky zná celý 
svět. I to však bylo konzumováno s mírou 
a bez následků…

Jak se k srazu postavili místní podnika-
telé?
Miroslav Suchý: Zde se dá pochválit jen 
malá hrstka těch, kteří pochopili výjimeč-
nost a rozsah srazu, ostatní raději zvolili 
osvědčená teritoria, jakým je např. Kamen-
cové jezero. Když pak viděli, že udělali 
chybu a jak obrovské množství potencio-
nálních zákazníků hipodrom hostí, bylo už 
pozdě, už jsme je do areálu nepustili. To 
samé platilo o fi rmách zajišťujících kulturní 
program, různé sportovní atrakce, divadel-
ní představení a podobně. Těm ostatním 
bohužel kačeny, obrazně řečeno, „uletě-
ly“… Smutné je, že to platí i o některých 
vrcholných představitelích regionu. Vysoce 
slavnostní zahájení i ukončení se neslo 

v duchu skladby Má vlast, státní hymny, 
vztyčování vlajek. Všude v zahraničí je neú-
čast starostů pořádajících měst a regionů 
neomluvitelným společenským prohřeš-
kem. Starostovi francouzského města, kde 
se bude pořádat příští sraz, nebylo zatěžko 
do Mostu přijet. Pomyslnou štafetu však 
neměl od koho převzít… Je to škoda, vždyť 
naše generace již těžko další takové celo-
světové setkání těžko zažije. Lepší propa-
gaci regionu jsme si ani nemohli přát, je 
však otázkou, zda jsme tuto šanci dosta-
tečně využili…

Jaká byla pasiva akce a škody?
Miroslav Suchý: Díky zmíněným zkuše-
nostem pořadatelů a ukázněnosti všech 
účastníků k žádným negativním fi nančním 
a škodovým událostem, kromě několika 
vyjetých kolejích v trávě po nedělním deš-
ti, nedošlo. Organizátoři pronájem areálu 
uhradili v domluvené výši a několik dnů po 
ukončení srazu uklízeli vše, co po této akci 
zůstalo, včetně nedopalků cigaret!
Výraznou „plusovou“ položkou je naopak 
několik desítek milionů korun, které v mís-
tě srazu a celé České republice účastníci 
setkání zanechali. Za pohonné hmoty, 
nákupy a služby. Mohli jich zanechat ješ-
tě více, ale o tom už jsme mluvili. Bylo zde 
okolo 3300 vozidel, v málokterém přijel 
pouze řidič a byli tady několik dní až něko-
lik týdnů. Na to nepotřebuji kalkulačku. 
Navíc je zřejmé, že se sem budou účastníci 
v budoucnu vracet, neboť letošní ročník byl 
hodnocen jako zdaleka nejlepší. 

Šel byste do stejné podobné akce znovu?
Miroslav Suchý: Do stejné okamžitě, do 
podobné po prozkoumání podmínek, 
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Citroën 2CV
Nikdo z těch, kteří stáli u jeho zrodu, 
zřejmě netušil, kolik příznivců si tento 
typ získá! Konstruktér Lefebvre a pro-
slulý designér Bertoni na něm pracova-
li již před 2. světovou válkou a stvořili 
geniální dílo plné jednoduchosti, poho-
dlnosti a spolehlivosti. Připočteme-li 
k tomu ještě nízkou cenu, nestálo nic 
v cestě tomu, aby se toto poněkud 
neforemné vozítko, oblíbeností srovna-
telnou s německým VW „brouk“, stalo 
legendou a  po čtyřiceti letech se jich 
vyrobilo pět milionů! V našich zemích 
vstoupilo do povědomí scénami ve 
fi lmech o četníkovi ze Saint Tropez 
s Luisem de Funesem, kde s ním psí 
kusy vyváděla novopečená majitelka 
řidičského průkazu, řádová sestra Klo-
tilda. Kdo tenkrát viděl, co tento oso-
bitý automobil dokáže a jak se chová 
v zatáčkách, ihned pochopil, proč se 
mu říká právě kačena. Obliba těchto 
mimořádně povedených strojů stoup-
la v českých zemích nejvíce po roce 
1989, kdy došlo i u nás k masivnímu 
nákupu těchto vozidel a organizová-
ní jejich majitelů, kterých se dnes po 
našich silnicích prohání více jak 600.

Ti vědí nejlépe, proč Francouzi kačenu 
zvolili automobilem století…

zvážení a vyloučení rizik. Poučili jsme se 
z minulosti a víme, že dobře zajištěná 
a zvládnutá akce podobného druhu je pro 
nás ekonomicky zajímavá. Snažíme se 
nacházet i jiná využití pro náš dostihový 
areál, nejnovější byla myšlenka vybudovat 
parkurovou střelnici v blízkosti hipodromu, 
kde 15. -16.8. 2009 proběhla Velká cena 
města Mostu v loveckém parkuru…

Jaký je váš názor na pořádání podobných 
akcí z titulu vaší funkce?
JUDr. Hana Jeníčková: Je to to nejlepší, co 
nás mohlo potkat a doufejme, že podobné 
akce přijdou i v budoucnu. Město Most zre-
alizovalo v rámci srazu kačen folkový festi-
val – Folkový Most, který v příjemném pro-
středí v areálu děkanského kostela také 
zcela očekávaně nadchl nejen Mostečany, 
ale i spoustu účastníků srazu.

Byla jste se osobně na kačeny podívat?
JUDr. Hana Jeníčková: Přece bych si tako-
vou příležitost nemohla nechat ujít. Samo-
zřejmě byla,  několikrát, i s rodinou, aby 
nepřišla o jedinečný zážitek. Pochopitelně 
kromě zájmu jsem chtěla vědět, jak funguje 
náš informační stánek, jak byla zvládnuta 
organizace včetně spolupráce s naší měst-
skou policií. Musím konstatovat, že chlapci 
z městské policie se vytáhli a je nutno je 

pochválit, protože jejich aktivita byla bez-
konkurenčně nad rámec jejich služebních 
povinností a udělali městu čest.

Co se vám nejvíce líbilo a jak celý sraz 
hodnotíte vy?
JUDr. Hana Jeníčková: Báječná atmosféra 
a vzájemná vlídnost všech, kteří na hipo-
dromu byli, a že jich nebylo málo. A samo-
zřejmě kačeny, kačeny, .... Myslím si, že 
před započetím této akce si nikdo z nás 
neuměl představit význam tohoto srazu. 
Asi nám to všem docházelo postupně, 
když jsme viděli kačeny nejen na Mostec-
ku, v kraji, ale prostě po celé republice, 
a to ještě dlouho před a po srazu. Troufale 
si myslím, že se návštěvníkům u nás moc 
líbilo a že se nejenom mnoho z nich, jejich 
přátelé a známí budou vracet nebo při-
jíždět za poznáním. Co je prima, že všichni 
viděli, že Mostecko je průmyslové, ale také 
zajímavé, poutavé a mající co ukazovat.

Děkujeme za rozhovor.

Text: Redakce AMB
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ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL

Dana Morávková ví, 
co se nosí na podzim

Herečka a choreografka Dana Morávková se 
v poslední době propírala v tisku především kvůli 
svému dobrovolnému odchodu z televizního seriá-
lu Velmi křehké vztahy a nedobrovolnému odchodu 
z pořadu Hádej, kdo jsem. Úbytek pořadů, v nichž 
se na Primě objevuje, jí ale kromě „přestupu“ do 
konkurenčního seriálu nahrazují i její další aktivity 
- zcela neherecké. Kromě toho, že například zdár-
ně čas od času připravuje vlastní choreografi e, 
je od letošního roku i tváří módní značky. Módní 
ikonou by koneckonců mohla s úspěchem být i její 
dnes už bývalá seriálová postava Andrea Rubešo-
vá. Jako modelka si před objektiv světově známé 
fotografky Lucie Robinson ale stoupá skutečná 
žena – Dana Morávková.

Pokud vás někdy napadlo, že Dana Morávková má 
styl, vkus a šmrnc francouzské dámy, určitě nejste 
jediní, kdo v této mediálně známé osůbce vidí ele-
ganci ála France. Všímají si toho i profesionálové. 
Cesta, jak se česká herečka stane ve „zralém“ věku 
modelkou, by se v jejím případě dalo popsat asi tak-
to: Když se spojí tři krásné, kreativní a inteligentní 
ženy, musí z toho zákonitě vzejít něco, co je geniální, 
přinejmenším vyrážející dech. A je to případ i Dany 
Morávkové, která měla odvahu stát se ve zralém 
maminkovském věku modelkou módní značky. Jar-
mila Bělovská měla pro změnu odvahu vytvořit vlast-
ní českou kampaň francouzské módy, a to s českou 
herečkou v hlavní roli na plakátech a fotografi ích. 
A fotografka Lucie Robinson měla odvahu zaštítit 
módní kampaň svým uměním najít v hledáčku to, 
co je na modelce nejfotogeničtější. Vytáhla Danu 
Morávkovou nejen do ulic Prahy, ale také do luxus-
ního hotelu Le Palais, kavárny Radost FX, nahráva-
cího studia 3bees, divadla ABC či květinářství Belles
Fleurs. Tam všude ji nechala převlékat do modelů UN 
1 DEUX 2 TROIS 3 (1-2-3). Stát u zrodu vizuální ima-
ge dámské konfekce herečku bavilo. „Dávám před-
nost kvalitě, eleganci a módě s vtipem a nápadem. 
Také velmi oceňuji, že se pamatuje i na nás, menší 
ženy. Těší mě, že jsem se stala tváří takové značky,“ 
vyjádřila se Dana Morávková, které prý jednoduchý 
elegantní a velmi ženský styl naprosto vyhovuje. 
Ráda se módně obléká, ale nepodléhá podle svých 
slov trendům za každou cenu. Při výběru oblečení 
považuje za nejdůležitější, aby se v něm cítila dobře, 
měla pocit, že jí sluší a líbila se partnerovi.

A ještě pár slov k již jmenované dámě Jarmile Bělov-
ské, která se rozhodla, že letos poprvé bude mít 
známá francouzská móda svou českou reklamní 
kampaň. O ženě, která ji bude reprezentovat, prý 
nemusela dlouho přemýšlet: „Paní Morávková je 
dokonalou reprezentantkou stylu naší módy, pro-
tože je to krásná dospělá žena, jejíž profesní i rodin-
ný život je v harmonii.“

Fotografka Lucie Robinson k tomu dodává, že chtěla 
vytvořit koncept, který bude v absolutním souladu se 
značkou a osobností, která je její tváří. „Pokud fotím 

kampaň, snažím se ve zkratce ukázat nejen obleče-
ní samotné, ale také všechny jeho možnosti, kom-
binace i příležitostí, pro které je lze využít. Přestože 
se nejedná o mou volnou tvorbu, snažím se vnést 
do fotografování svůj rukopis; nechci lidi předělávat, 
chci vystihnout jejich přirozenou krásu a zajímavé 
rysy. Vzhledem k zaměření značky jsme si jako scé-
nář focení zvolili formu deníku. Strávili jsme s Danou 
chvíle v dabingovém studiu, během pracovní schůz-
ky v kavárně, prošli jsme se Prahou, zastihli ji doma 
ve chvíli odpočinku a nakonec jsme ji doprovázeli 
i při večerní návštěvě restaurace.“ Posuďte sami na 
fotografi ích na této straně, jak taková „tvorba mód-
ního deníku“ také vypadá: Stačí obléknout si obleče-
ní, které se nese ve znamení dokonalého propojení 
městského chic stylu a typické nedbalé pařížské 
elegance, která dokáže jedinečným způsobem pod-
trhnout ženské linie. Nápadité střihy, typické pro 40. 
a 80. léta - vysoké zúžené pasy, blyštivé zapínání. 
Vše v oblíbené fuchsiové, purpurové nebo královské 
modré barvě. Právě to se nosí letos na podzim… 
A hurá na procházku!

Text: Lucie Bartoš Fo
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Daně Morávkové napro-
sto vyhovuje jednoduchý 
elegantní a velmi ženský 
styl, ráda se módně 
obléká, ale nepodléhá 
trendům za každou cenu.
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II. DIVADELNÍ VINOBRANÍ

Městské divadlo v Mostě přišlo vloni po prázdni-
nách s úplnou novinkou. Zahájení druhé poloviny 
divadelní sezony jsme chtěli pojmout netradičně, 
a proto jsme pro vás připravili mimořádnou a oje-
dinělou akci svého druhu – II. ročník DIVADELNÍ-
HO VINOBRANÍ. 

Chtěli jsme se s našimi diváky setkat jinde a jinak, 
zastavit se, popovídat, třeba se i zasnít a zapět 
u lahodného moku. Podtitul celé akce zněl - ZRAJE-
ME JAKO VÍNO. Věříme, že současně vznikla příjem-
ná tradice nejen pro ty, kteří mají rádi víno a divadlo, 
ale pro každého, kdo šel kolem. Podle ohlasů z řad 
návštěvníků se záměr povedl, a proto letošní ročník 
proběhnul 9. září. Cílem programu Divadelního vino-
braní bylo i letos upozornit po prázdninách stávající 
i potenciální diváky na zahájení divadelní sezóny, 
propagaci novinek a programu MDM. 

Program II. Divadelního vinobraní probíhal opět 
netradičně, na schodech před divadelní budovou. 
Stánky nabídly letáky ve stylu a la divadelní tržnice, 
na programu byla ukázka z pohádky Ende dende 
Divadla rozmanitostí, módní divadelní přehlídka, 
netradiční herecké a pěvecké výstupy v podání čle-
nů činohry MDM tak, jak je určitě neznáte, nechy-
běly ani krámářské písně - I. Zajáčková s kapelou 
Šrum – Šrum, které zaujaly jak velké, tak malé divá-
ky, zlatým hřebem pořadu byl KŘEST II. DIVADELNÍ-
HO VÍNA. Veškerá podávaná vína včetně BURČÁKU 
dovezl mostecký vinař Ing. Ivan Váňa, připravena 
byla opět ochutnávka vín. Letošní vína s přívlast-
kem - červené suché Zweigeltrebe a bílé suché Mül-
ler Thurgau - byla pojmenována po vítězích loňské 
ankety Cena diváka v ženské a mužské kategorii, 
resp. po jejich rolích. Nové divadelní víno pokřtili E. 
Endt, J. Kraus, L. Rous, M. Šimíčková, ředitel divadla 
MgA. J. Rumpík, Ing. Ivan Váňa a Ing. Jiří Šulc.

Celým pořadem Divadelního vinobraní doprovázel 
herec Jiří Kraus. Odpolední program zakončila obno-
vená premiéra Lucerny.

Obě vína si budou moci návštěvníci během roku běž-
ně koupit jak v Divadelním klubu Městského divadla 
v Mostě a v oddělení pro styk s diváky, tak v obcho-
dech a vinárně pana Ivana Váni. Setkají se s ním 
ale také při různých divadelních akcích, soutěžích, 
na divadelním plese apod. Letošní ročník DIVADEL-
NÍHO VINOBRANÍ se velice vydařil a všichni, kteří se 
jej zúčastnili, se již jistě těší na další ročník.

Text: I. Bonaventurová

Nechyběly ani krámář-
ské písně - I. Zajáčková 

s kapelou Šrum – Šrum, 
které zaujaly jak velké, 

tak malé diváky.

Veškerá podávaná vína 
včetně burčáku dovezl 

mostecký vinař Ing. Ivan 
Váňa.
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ČLOVĚK V NOUZI

Na redakci AMB se lidé obracejí s různými problé-
my. Vybíráme jeden z mnoha příběhů: „Obracím 
se na vás s dotazem, co dělat, když se nám náš 
šestnáctiletý syn svěřil, že je homosexuál (gay). 
Víme, že za svou orientaci nemůže, ale očekáva-
li jsme, že jednou budeme mít vnoučata. Manžel 
je z toho podrážděný a já nešťastná, můžete nám 
nějak poradit?

Odpověď redakce: Vážená paní, doporučujeme 
zavolat v kteroukoli dobu Linku duševní tísně 476 
701 444, která řeší širokou problematiku v rámci 
telefonické krizové intervence a poskytuje i inter-
netové poradenství na specifi cké dotazy.  Součástí 
mnohostranných aktivit je dokonce v ČR unikátní 
Gay hlep linka, která pomáhá nejen lidem s odlišnou 
citovou orientací, ale i jejich blízkým. Odhaduje se, 
že v naší populaci jsou 4% takto orientovaných lidí. 
Pro rodiče je důležitá informovanost – podstatné je, 
aby byl váš potomek šťastný i s údělem, který si sám 
nevybral a který nemůže nijak zásadně ovlivnit.

Protože se téma homosexuality opakuje v posled-
ních letech často, přidáváme názor z internetového 
magazínu:

Homosexualita výhodou
Homosexualita a intimní život párů stejného pohlaví 
jsou často považovány za nevýhodu. Ovšem příroda 
dokazuje, že tento kontroverzní jev může být evoluč-
ní výhodou.

Přestože Darwinova teorie hlásá, že jde pouze o 
přežití a rozmnožení druhu, nejnovější studie doka-
zují, že některá zvířata žijící homosexuálním intim-
ním životem velice prosperují namísto toho, aby dle 
právě uvedené teorie zákonitě vymírala. V této studii 
se dále tvrdí, že homosexualita není zpátečnická ve 
vývoji druhů, ale naopak může být způsobem jejich 
přirozené selekce.

Tak jako u lidí je i u zvířecích druhů homosexuali-
ta již velmi dobře prozkoumaná a naprosto běžná. 
Nejnovější studie však navíc dokazuje, že atraktivi-
ta mezi stejnopohlavními jedinci je velice rozšířená 
mezi všemi druhy, a to dokonce mnohem více, než 
se původně předpokládalo.

Je stejnopohlavní přitažli-
vost výstřelkem?
Dlouho se tak na ni nahlíželo. Lidé se ptali, proč 
někteří lidé žijí v homosexuálním svazku a vedou 
homosexuální intimní život, který jim nepřináší mož-
nost mít potomky, a tím zvýšenou šanci přežít. Vědci 
se zaměřili ne na zkoumání efektů takového chování 
uvedených jedinců, ale na důsledky, které to přináší 
určitému druhu z pohledu evoluce.

Homosexualita –
problém, výhoda, nebo výstřelek?

V určitých komunitách zvířecích druhů mohou homo-
sexuální páry svým chováním a jednáním být velkým 
přínosem v otázce přírůstků a podporovat populaci 
ke zvýšení počtu potomků. Starají se při nedostatku 
rodičů o ty potomky, kteří by bez jejich péče přiroze-
ně zemřeli.

U některých druhů může 
za homosexualitu gen
Například u octomilky obecné bylo vědci při práci na 
studii zjištěno, že důvodem přitažlivosti jejich stej-
nopohlavních jedinců je ztráta genu, který tomuto 
druhu umožňuje rozlišení jedince podle jeho pohla-
ví. U jiného druhu, kterým jsou delfíni skákaví, je 
projevem homosexuality chování, které napomáhá 
stmelování celého hejna. Vyvstává tedy otázka, jestli 
nakonec není „gayství“ naší budoucností.

Zdroj: www.intimni-zivot.cz

Linka duševní tísně řeší 
širokou problematiku 
v rámci telefonické krizo-
vé intervence a poskytuje 
i internetové poradenství 
na specifi cké dotazy

Některé studie tvrdí, že homosexualita není zpátečnická ve vývoji druhů, 
ale naopak může být způsobem jejich přirozené selekce.
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O pokladu převelikém…
„Historie pod psa“

V předchozím vydání AMB jsme psali o příběhu far-
ního areálu v Hoře Svaté Kateřiny. Některé prame-
ny pocházejí z doposud nepublikovaných překladů 
„Kroniky“. Písemnosti byly nalezeny při opravě půd-
ních i sklepních prostor fary a další zase pochází od 
již zesnulého faráře z Horního Jiřetína, pana Jarosla-
va Čuříka – čest jeho víře v dobro i jeho památce.

Temno na magickém 
kopci
„Nejčernějším obdobím v dějinách Hory Svaté Kate-
řiny bylo 17. století. V roce 1605 prodal císař Rudolf 
II. panství Červený Hrádek spolu s městem Horou 
Svaté Kateřiny Adamu Hrzánovi z Harasu. Jedině 
město Chomutov se vykoupilo, a tak uniklo smut-
nému osudu, který postihl ostatní lokality panství. 
V majetku šlechtického rodu Hrzánů zůstala Hora 
Svaté Kateřiny až do roku 1707. Útlak poddaných za 
Hrzánů se stupňoval, poddaní byli zatěžováni stále 
novými dávkami, povinnostmi a robotami. Již v roce 
1609 se cítil na žádost Kateřinských císař Rudolf II. 
nucen k tomu, že 18. března t.r. psal Hrzánovi ve 
věci ochrany obyvatel Hory Svaté Kateřiny a žádal, 
aby byly respektovány privilegované svobody městu 
Hora Svaté Kateřiny udělené. Také císař Ferdinand 
II. musel zakročit na ochranu Kateřinských, poté co 
Johann Adam Hrzán nechal vsadit do vězení několik 
mužů z Hory Svaté Kateřiny, stupňoval útlak a žádal 
nové robotní povinnosti. Odpovědí Hrzánovou na 
toto císařské psaní ze dne 10. listopadu 1627 bylo, 
že sice čtyři muže*) z vězení propustil, ale nejdří-

ve je nechal pořádně zpráskat. Bez výsledku zůstal 
také příkaz knížete Lichtenštejna, místodržitele 
v Čechách, zaslaný ještě Adamu Hrzánovi 12. října 
1624. Největšího rozměru nabyl útlak poddaných 
za Ferdinanda Maxmiliana v letech 1680-1699. 
To všechno si dovolili Hrzánové v době, kdy městu 
- Hoře Svaté Kateřiny - byla potvrzována panovnická 
privilegia v roce 1612 císařem Matyáškem, 1652 
císařem Ferdinandem III. a v roce 1669 císařem 
Leopoldem I. Hrzánové nebyli nakloněni hornímu 
podnikání. A proto Adam Hrzán nechal jedinou tavicí 
huť, která na Hoře Svaté Kateřiny byla, zrušit. Tento 
nezájem Hrzánů na těžbě se nutně projevil na celko-
vém vývoji hornictví v této oblasti.“

*) Když byli muži zbiti téměř k smrti, ale konečně 
svobodní, a to i díky přímluvě císaře Ferdinanda II., 
ihned jak se z výprasku za pomoci felčarů a bylin-
kářek zotavili, navštívili místního duchovního. Psal 
se rok 1628 a bylo jaro. O této návštěvě existuje 
záznam, který byl latinským písmem vepsán do jed-
né z nemnohých knih tehdejší farní knihovny. Pan 
farář knihu náležitě opatroval a ukryv ji mezi ručně 
ilustrovanými lexikony a knihami náboženskými, 
chtě „zachovati pravdu a jistý odkaz“, mimo jiného 
popisuje:

Přísně tajná dohoda
„A příkoří, nespravedlnosti i úpadku a chudoby stup-
nivší bude zabráněno i nebo zmírněno touto doho-
dou svobodných občanů kateřinských, služebníků 
Božích.“ A následuje výčet zjištěných útrap, kterých 

Nejčernějším obdobím 
v dějinách Hory Svaté 

Kateřiny bylo 17. století.
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se na obyvatelstvu dopustila neklidná doba. Zápis 
také určuje, jakým způsobem budou uchovává-
ny cennosti z drahých kovů (slitky zlata a stříbra) 
a mince, ale i další – zejména umělecké, řezbářské, 
sklářské a další kusy výběrové, „které sloužiti budou 
v časech ještě horších i pro budoucí naše předra-
hé“. Zatím se nepodařilo určit, v jakém prostoru se 
poklad mohl soustředit, i když několik poznámek se 
dotýká i tohoto tématu: „Bůh nechť ukáže jim místo 
a jeden a jeden vyberou pospolu bezpečnou schrá-
nu, toliko skrytou lapkům a zlořádu…“  Lze usuzovat, 
že jeden a jeden byli zástupci moci církevní (jeden 
vyšší duchovní, farář) a jeden zástupce svobodných 
občanů, patrně ze středního stavu s velkým, spíše 
neformálním vlivem a autoritou v obci (uznávaný 
měšťan, učenec, podnikatel, kupec, správce apod.) 
muselo se jednat o gramotného člověka, ovládající-
ho latinský jazyk. Společný zájem spiklenců byl silně 
motivován nenávistí k rodu Hrzánů. Tato smutná éra 
města trvala 102 let (!). Není tudíž vyloučeno, že se 
po celou tu dobu – generace po generaci zasvěce-
ných, snažila odkaz ctít. Protože i pak následovaly 
další události, které těžké časy zvěstují.

Nenalezený poklad
Vraťme se ale k samotnému kateřinskému pokladu. 
Místo pro ukrytí většího počtu cenností nemohlo být 
mimo obydlenou část. Tehdejší Kateřina byla totiž 
poměrně hustě osídlená a cokoli podezřelého by 
neuniklo pozornosti všímavého okolí. Lesy zase oku-
povaly hordy loupežníků. Naopak, jistou a bezpeč-
nou příležitostí bylo využít křížem krážem prokutaný 
kopec pod městem Katharinaberg. Osídlená hora 
totiž skýtá nespočet možností úkrytů. Vždyť v zákla-
dech a ve sklepení starobylých domů jsou dodnes 
uměle vytesané sběrače vody (studánky) či přímo 
místnosti. A pod některými domy v nynější Dlouhé 
ulici (Langestrasse) – při příjezdu do města na levé 
straně, jsou patrná stará důlní díla, která pro svůj 
chatrný a neprobádaný stav musí být spravována 
výhradně báňským úřadem.

Co skrývá kostel 
a farní areál
Fara roku 1627, kde se tento podivuhodný příběh 
odehrál, neměla nynější podobu. Byla sice již na 
kamenných základech se zdmi obvodovými v síle 
až 90 cm, ale s dřevěnou resp. hrázděnou nástav-
bou. A i když církev v těch časech nebyla chudá 
a bohabojný lid byl štědrý, úpadek se dotkl všech. 
Tím, že Hrzán zastavil kutání měděných a stříbrných 
rud, město a lid připravil nejen o práci, ale také 
o významný zdroj příjmů. 

Fara byla postavena na rule a převážně z ruly. 
Kámen, který se koňským a volským potahem 
vyvážel z dolní části Kateřinské hory z chodeb při 
kutání, tvořil na samém vrchu hory umělé terasy. Na 
těchto terasách (rovinách) se pak stavěla sídla a sta-
vební materiál pocházel převážně opět z ruly, dřeva 
a z pískovce. Horou musely vést od paty až k jejímu 
vrcholu a také do boků kopce větrací a těžební štoly. 
Tyto však zůstávají dodnes skryty. Některé byly zava-
leny uměle a jiné zcela pohltila eroze. 

Smrt spiklenců
V průběhu let došlo k dalším dějinným vlivům. Mno-
hé významnou měrou ovlivnily životy obyvatel Hory 
Svaté Kateřiny. Lze se jen domnívat, že při velké 
morové ráně, která propukla roku 1633 po předcho-
zím řádění a drancování valdštejnských mušketýrů, 
cca 200 mužů, a při níž zemřelo na následky epi-
demie 216 lidí, zemřeli i aktéři příběhu o pokladu. 
Spolu s nimi na čas odešlo i jejich tajemství. Ale 
vzdělaní jezuité z Chomutova, kteří převzali nad 
farností a především kostelem patronát, přišli na 
symboly a náznaky, které zde zanechali předchozí 
obyvatelé. 

Historické prameny o dalším období uvádějí: „Smut-
ný obraz skýtá Hora Svaté Kateřiny v roce 1681, kdy 
celkem 55 rodin buď vymřelo anebo se v důsledku 
náboženských bojů vystěhovalo. 70 obydlených 
domů stálo vedle 65 spálenišť. Kateřinu sužovali 
loupežníci, kteří z hlubokých hvozdů napadali domy 
a majetky…“

Pátrání po Jezuitském 
odkazu
Mezitím roky plynuly. Až v roce 1835 byla ustano-
vena společnost „Frisch Glück“, která měla ambici 
větší než jenom znovuobnovení těžby rud. Ale již 
v roce 1849 byly prováděny pouze udržovací práce. 
Proč tento projekt nevyšel, věděli jenom majitelé 
společnosti. Jedenáct let po té byla fara výrazně 
přestavěna – roku 1860 došlo ke kolaudaci farní-
ho areálu, některé z artefaktů doby předchozí byly 
s jistým úmyslem vloženy právě do skrýší, zákoutí 
a otvorů fary, ale také do fresek kostela, aby jednou 
mohly být objeveny.

Otevřený konec, 
otazníky přibývají
Poklad doposud nebyl nalezen. Stejně tak nebyla 
nalezená Jantarová komnata, údajně zde ukrytá 
za 2. světové války. Hora Svaté Kateřiny však stále 
přitahuje dobrodruhy, senzibily a hledače pokladů 
nejen z ČR, ale i ze sousedního Německa. V 50. 
letech bylo město předmětem zájmu státní bezpeč-
nosti i sovětských tajných služeb. Není divu, dějinné 
zvraty Hory Svaté Kateřiny jsou zahaleny mnohými 
náznaky či podivnostmi, které čekají na své rozluš-
tění. V příštím vyprávění se k Jantarové komnatě 
a legendě o pokladu SS vrátíme. Ponoříme se do 
období konce 2. světové války. Sudety neklidné, 
záhadné – vysídlené i obsazené.  

Text, textové úpravy a foto: Lubomír Šlapka

Zdroj: www.horasvatekateriny.cz a Tajná kronika

Výzva redakce AMB:
Obracíme se na čtenáře s prosbou o pomoc při hle-
dání informací o událostech v Hoře Svaté Kateřiny 
těsně před koncem války a krátce po osvobození 
města. 
Pište:    na email ambpress@seznam.cz nebo volejte 
na telefon 602 338 092.

Útlak poddaných za 
Hrzánů se stupňoval, 
poddaní byli zatěžováni 
stále novými dávkami, 
povinnostmi a robotami.

Poklad doposud nebyl 
nalezen, stejně tak nebyla 
nalezená Jantarová 
komnata.
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Důvěřuj mi a pojď !

Každý, kdo jednou vytáhnul paty z rodné chalupy 
či domu ve městě, je velice dobře zná. Bez nich se 
v přírodě nedá chodit, předem plánovat trasu výletů 
ani určit, kterou cestou odbočit z lesní křižovatky. 
Přeneseny do map znamenají jistotu, že dojdete 
tam, kam potřebujete. Tak důležité pro milovníky 
turistiky a pohybu v přírodě jsou turistické značky.

Málokdo asi ví, že historie jejich používání sahá do 
období před druhou světovou válkou do roku 1889, 
téměř okamžitě po založení Klubu českých turis-
tů. Novodobá historie po roce 1989 je spjatá také 
s touto organizací, která zajišťuje značení nových 
a údržbu stávajících tras. Všechny prvky turistického 
značení podléhají na území všech států EU ochraně 
a pro jejich značení je zpracován přesný manuál. 
V roce 2007 byl Klubu českých turistů udělen úřa-
dem pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU v Alicante 
certifi kát pro průmyslový vzor turistického značení.

Podle něho jsou značené stezky pro pěší, lyžařské 
trasy a cyklotrasy. V poslední době k nim přibýva-
jí i nová značení pro turistiku na koních, kterých je 
dnes již používáno bezmála 2 000 kilometrů, novin-
kou je značení tras pro vozíčkáře. Turistické značky 
nemají jen význam orientační, ale i informační. Jsou 
doplněny tabulkami a rozcestníky se zajímavými 
informacemi, názvy míst, nadmořskou výškou kon-
krétního bodu, kde se právě nacházíte a kilomet-
rážemi okolních a navazujících tras.

Dnes je v České republice značeno téměř 80 000 
kilometrů tras a při jejich tvorbě se ročně spotřebuje 
více jak tuna speciálních olejových barev! Značka-
řů, kteří je tvoří, je okolo 1400 a nutno říci, že jsou 
pracovníky dobrovolnými. Dostávají hrazeny pouze 
náklady na dopravu, stravu a základní vybavení. 

Značení turistických tras není zas tak jednoduchou 
záležitostí, jak by se zdálo. Nejde jen o „malování“ 
značek na stromy; povrch vhodných ploch se musí 
připravit, citlivě oškrabat a obrousit kůra stromů 
nebo jiných podkladů. Značení musí být dobře vidi-
telné, čili je někdy zapotřebí prořezat větve okolních 
stromů a křovin. Z těchto důvodů nosí s sebou znač-
kaři rozmanité vybavení. Denně se tak podaří ozna-
čit jen několik kilometrů, další čas stojí kontrola tras 
po několika letech, případné doplnění nebo oprava 
původních nátěrů.  

Připočteme-li k tomu montáže orientačních sloup-
ků a dalších informačních prvků, je jasné, že práce 
značkařů není právě jednoduchá a lehká. Přede-
vším díky nim je vytvořena celistvá síť turistických 
tras po celém území republiky a tradičně je tato čin-
nost Klubu českých turistů hodnocena jako jedna 
z nejlepších v Evropě. 

Nové trasy se tvoří na základě zhodnocení a posou-
zení komise klubu. Určení odborníci ji projdou a po 
schválení je nová trasa označena a posléze zanese-
na do turistických map, bez kterých si dnes toulky 
přírodou nedovedeme ani představit. Na vytipová-
ní dalších tras se může podílet i laická veřejnost. 
Každý, komu se zdá potřebné přidat tu „svou“ do 
celkového systému, může kontaktovat Radu znače-
ní Klubu českých turistů, která vše zváží a stanoví 
další postup. 
Tvůrci nových zajímavých a dosud nepopsaných tras 
můžete být tedy i vy!

Text a foto: František Dočekal

Značení turistických 
tras má u  nás dlouhou 

tradici a patří mezi 
nejlepší v Evropě.
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Miro Žbirka - akusticky po divadlech

Slovenský zpěvák Miro Žbirka má bezpochyby 
v Čechách celou řadu fanoušků. Posluchačů, kte-
ří po řadě let, co v česko-slovenském hudebním 
průmyslu působí, od něj možná očekávají něco 
nového, něco víc. Populární pěvec, kterého pro-
slavily například  songy jako je Biely kvet, Balada 
o pol‘ných vtákoch, V slepých uličkách nebo Prvá, 
chystá historicky první akustické turné v kariéře. 
Nebude se ale konat v koncertních halách, ale 
na divadelních prknech. Odstartuje v severních 
Čechách.

Bez rámusu
Meky, jak mu přátelé i příznivci přezdívají, zasvětil 
celé léto přípravám nové desky a především historic-
ky prvnímu akustickému turné ve své úspěšné kari-
éře. Punc výjimečnosti a exkluzivity dávají Acoustic 
tour Miro Žbirka 2009 právě už samotná místa 
konání - divadelní sály po celé republice. Písně tak 
zazní v komornější atmosféře, bez velkého rámusu, 
jen s kytarami a klávesami... zkrátka v čisté, „polo-
obnažené podobě“, jak říká sám Miro. „Vždycky 
jsem chtěl posluchačům ukázat, jak vypadal třeba 
Biely kvet, když jsem ho složil – jen s klavírem, který 
se pak v nahrávce vůbec neobjevil. Nebo Atlantída. 
Každá nová píseň se totiž rodí s notami pro jeden 
nástroj, zpravidla klavír nebo kytaru,“ vysvětluje 
držitel řady ocenění, včetně Zlatého slavíka, a dodá-
vá: „Studiové nahrávky, které jsou nakonec slyšet 
z rádií, už jsou vyfešákované, zaranžované a celkové 
vyznění skladby trochu pozmění.“  

Od Děčína po Plzeň
Acoustic tour měla „startovní čáru“ v severních 
Čechách, a to 25. září v Děčíně v městském diva-
dle. Koncertní šňůra se uskuteční 29. září  v Tylově 
divadle v Kutné Hoře, 1. října v litoměřickém diva-
delním sále, o pět dní později v jabloneckém divadle 
a 7. října v Domě kultury v Teplicích. Jeho hity ale 
v akustické podobě uslyší i 9. října v Jičíně, o den 
později v České Lípě, 13. října v Havířově a 14. říj-
na ve Zlíně. Na sever se Žbirka vrátí 18. října, kdy 
rozezvučí divadlo v Mostě. Ostraváci na něj budou 
moci přijít 21. října do Divadelního sálu DK, obyvate-

lé Hradce Králové do sálu Aldis. Dalšími zastávkami 
na cestě bude Prostějov – městské divadlo (27. 10.), 
Brno –Janáčkovo divadlo (28. 10.), Příbram -  Diva-
dlo Antonína Dvořáka  (30. 10.), Praha – Divadlo 
Hybernia (3. 11.),  České Budějovice - Divadelní 
sál Metropol  (5. 11.), Dvůr Králové – Hankův dům 
(6. 11.), Olomouc - sál Moravské fi lharmonie Olo-
mouc (9. 11.) a závěr bude patřit Synagoze v Plzni 
10. listopadu.

Evergreeny i novicky
Otázkou zůstává, zda spojení akustiky, komornos-
ti a divadelních parket je to, co lidé od „svého“ 
Mekyho čekají a ocení to. Zpěvák už si to pro jis-
tou letos vyzkoušel. Jeho nápad s akustickými ver-
zemi sklidil velkolepý aplaus letos ve Smetanově 
síni Obecního domu Praha na květnovém koncertu, 
jehož první část věnoval právě svým hitům v akus-
tickém provedení; druhou pak odzpíval v doprovodu 
symfonického tělesa a pěveckého sboru. 

Jakou dramaturgii lze od podzimních koncertů oče-
kávat? Tour bude průřezové. Nebudou chybět nej-
oblíbenější skladby, například Co bolí, to přebolí, 
Denisa, Atlantída, Balada o poľných vtákoch, Biely 
kvet, Miliónkrát, Mám rád, Zažni a další. Proložené 
budou čerstvými novinkami z chystaného alba. Mira 
Žbirku na pódiu doprovodí kapela Metro, mezi hos-
ty se objeví zpěvačka Martha a mladá Magdaléna 
Šalamounová ze skupiny Photolab, se kterou Miro 
nazpíval pro svou novou desku duet s názvem Tento 
song. 

Miroslav Žbirka v době svého turné kromě jiného 
oslaví i své sedmapadesáté narozeniny: Narodil se 
21. října 1952 Angličance a Slovákovi – není divu, 
že své písně také velmi často zpívá v obou jazycích 
svých rodičů. Připomeňme ještě, že Slovák, který 
dnes žije se svou rodinou v Praze, je spoluzaklada-
telem skupiny Modus, se kterou v roce 1977 získal 
spolu s Jánem Lehotským a Marikou Gombitovou 
Zlatou bratislavskou lyru za píseň Úsmev. V roce 
1981 spolu s Laco Lučeničem opustili skupinu 
Modus a založili skupinu Limit, se kterou se vydal na 
sólovou dráhu. V roce 1982 se stal prvním sloven-
ským Zlatým slavíkem. 

Text: Lucie Bartoš
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Punc výjimečnosti 
a exkluzivity dávají 

Acoustic tour Miro Žbirka 
2009 právě už samotná 
místa konání - divadelní 

sály po celé republice.
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