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Vesnice roku – Březno!

Být slušným člověkem
Vyznání JUDr. Hany Jeníčkové…

Český houslista u italského houslaře 
Cesta Tomáše Macha k Riccardu Bergonzimu…

STOP PRACH počtvrté
O prachu se jednalo v Braňanech… 

K titulu vede cesta nelehká…
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Mnohým komunálním 
politikům zanedlouho 
skončí mandát. Obyva-
telé měst a obcí půjdou 
v tomto supervolebním 
roce k dalším volbám. 
Někteří se na tento akt 
svobody vykašlou, jiní 
naopak budou hledat 
naději a ti další zase 
příležitost nebo zmar. 
Každý podle svého 
gusta. Napětí, které vy-
volává očekávání, má 
mnoho podob. Jedna 
podoba je téměř vždyc-

ky stejná. S odchodem konkrétního starosty, primátora či 
zastupitele odejde i kus jistoty pro ty, kteří vědí, jak dlouho 
a složitě se rodí důvěra, vzájemná spolupráce i obyčejné 
mezilidské vztahy.  

Já korupčník, ty korupčník, my korupčníci
Velkým tématem příštích čtyř let v komunální oblasti bude 
korupce. Dovolím si ji zjednodušeně defi novat. Korupce je, 
když se jednotlivec či skupina snaží privatizovat veřejné 
prostředky. Mnohé radnice se otřesou v základech. Ko-
rupčnické kauzy z poslední doby ukazují, jak moc touto 
ekonomickosociální rakovinou naše země trpí. 

Střední vrstvy chudnou
K čemu dochází? Propad fi nancí ČR z minulých let musí 
někdo zaplatit. Jinak by nám hrozil bankrot a nesmírné 
ekonomické a společenské škody. Vedení naší země se 
rozhodlo, že podstatnou část úhrady dluhu přenese na 
bedra středních vrstev a chudých občanů. Akorát na ty su-
per bohaté, kteří vlastně stojí za fi nančním marasmem, se 
jaksi zapomnělo. Nu což – kdo maže, ten jede.

Redakce časopisu AMB chce popřát vítězství v politickém 
souboji všem, kteří se osvědčili a kteří ve veřejných funk-
cích neztratili důvěru, slušnost, svou čest a charakter. Tr-
pělivost a energii pak přejeme nově zvoleným zastupitel-
kám a zastupitelům – budou je potřebovat.

Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB

Komu zvoní hrana
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Vesnice roku 2010 – Březno!

Na konci je prestižní titul, ale jaká cesta k němu 
vede? Jak se může stát právě vaše obec vesnicí 
roku a co je proto nutné dlouhodobě dělat? Zlatou 
stuhu a tento titul v roce 2010 získalo v Ústeckém 
kraji Březno u Chomutova, když se na fi nálových 
místech Březno umístilo již v letech 2002 a 2006. 
Proč se Březnu letos podařilo v konkurenci 22 ús-
teckých obcí zvítězit, ví nejvíc osoba nejpovolaněj-
ší - starosta Března, Zděnek Valenta. 

Tak jak na to, pane starosto?
Cesta k titulu je opravdu dlouhá, namáhavá a trni-
tá. Tomuto ocenění předchází nejen poctivá práce 
všech, kteří se o toto ocenění zasloužili, ale i spous-
ta administrativy a všech dalších věcí se soutěží 
spojených. Nejvíce hodnocení jsme získali díky vše-
stranné a plánované bytové výstavbě, rozvoji sportu 
a sportovišť, bohatému kulturnímu a společenské-
mu životu našich obyvatel. Hodnotící komise zvláš-
tě ocenila sanaci bývalých kasáren a péči o cílený 
a plánovaný rozvoj obce v infrastruktuře i budová-
ní klidové zóny. Také se nám daří obecní fi nanční 
prostředky účelně vynakládat, o čemž svědčí dobré 
hospodářské výsledky. To vše bylo komisí vnímáno 
velice pozitivně.  

Co konkrétního se v Březně dařilo postavit a co 
plánujete?
Od roku 1991 prochází obec rozsáhlou rekonstrukcí 
a procesem budování infrastruktury, rekonstrukcí 
a výstavbou komunikací, obecních bytů a budov. 
V obci funguje čistírna odpadních vod, zdravotní 
středisko a kotelna. Pokročili jsme také v oblasti in-
dividuální výstavby rodinných domků, kde se nám 
podařilo zasíťovat 27 parcel. Do prosince tohoto roku 

plánujeme uskutečnit jejich prodej. Probíhá rekon-
strukce našich hlavních ulic, Husovy a Partyzánské, 
kde se pracuje na kanalizaci dešťové vody a odvod-
ňovacím systému, jenž zachycuje vodu z okolních 
polností. To bychom chtěli stihnout do konce roku 
2010. Pracujeme na nástavbách panelových domů, 
které chceme do letošní zimy i zateplit.

Hodnotící komise kladně hodnotila rekonstrukci 
klidové zóny…
Zde se nám daří plnit plán realizace v propojení 
a sloučení několika sportovních a odpočinkových 
aktivit. Připravuje se rekonstrukce parku, postavíme 
in-line dráhu, přibudou chodníky a můstek pro pěší 
přes potok Hutná. Dvě dětská hřiště již slouží svému 
účelu, otevřeli jsme nové hřiště na plážový volejbal 
a tenis. Nezapomínáme ani na naše nejmenší, pro 
které postavíme „Zelené bludiště“ a v osadách i dal-
ší dětská hřiště. Do letošního podzimu bychom chtě-
li ukončit výstavbu cyklotrasy Droužkovice – Břez-
no, na kterou jsme získali fi nance z projektu tzv. 
15 ekomiliard. Z dalších dotačních projektů jsme 
spolufi nancovali i nákup velkého party stanu a po-
dia pro pořádání kulturních akcí v prostoru našeho 
koupaliště, velké oblibě se těší i letní kino s dobrou 
návštěvností.

V Březně máte také historické budovy a památky. 
Směřuje vaše úsilí i sem?
Kromě rozvoje infrastruktury a budování klidových 
zón dokončujeme zmíněnou sanaci bývalých kasá-
ren, které chceme využít jako parcely pro výstavbu 
RD a rekreaci, probíhá příprava k převzetí kostela 
Nejsvětější Trojice ve Stranné do našeho vlastnic-
tví. Co se týká zvelebování ploch okolo všech budov 
v prostorách Března i okolních osadách – zde probí-
há údržba, stálý úklid a sekání trávy. 

Blíží se komunální volby, co bude po nich?
Je nutné říci, že za vše, co se v Březně podařilo pro 
její obyvatele udělat, je třeba poděkovat všem za-
stupitelům a řadě našich občanů bez rozdílu poli-
tické příslušnosti. Pozitivně také hodnotíme činnost 
Sdružení rodičů, přátel dětí a školy, které pravidel-
ně pořádá nejrůznější akce pro malé i dospělé. To 
samé platí o TJ Sokol Březno. Radost máme také 
z našeho ženského pěveckého sboru Silentium 24, 
bez něhož se už neobejde žádná významná obecní 
událost. Nemohu zapomenout ani na kroužek ma-
žoretek a taneční soubor. Máme připraveno něko-
lik dalších projektů ve stadiu zpracování technické 
dokumentace tak, aby se život v obci nezastavil ani 
po volbách.

Máte jako starosta nějaký sen, který byste si chtěl 
splnit?
Chtěl bych, aby se podařilo splnit všechny plány i re-
alizovat další naplánované akce a v Březně se jeho 
obyvatelům spokojeně žilo… 

Za rozhovor poděkoval: František Dočekal
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Vesnicí roku 2010 České republiky se stala obec 
Ratměřice na Benešovsku. Vedle prestižního titulu 
obdrží i dva milióny korun na svůj další rozvoj. Do 
16. ročníku soutěže se letos přihlásilo rekordních 
361 vesnic ze 13 krajů České republiky. Vítěz byl 
vyhlášen v rámci mezinárodního folklorního festiva-
lu Písní a tancem v Luhačovicích na Zlínsku. Druhé 
místo obsadil městys Koloveč z Domažlicka, třetí 
pak obec Hlavnice z Opavska. Ratměřice je obec 
s 260 obyvateli a soutěže Vesnice roku se letos zú-
častnila popáté.

Soutěž Vesnice roku se koná od roku 1995 a vyhla-
šuje ji ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem je vy-
zdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a obča-
nů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale 
rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společen-
ského života v obci. Přihlásit se do ní mohou všech-
ny vesnice, které mají maximálně 5250 obyvatel. 
Na soutěži spolupracují také Kancelář prezidenta 
republiky, ministerstvo životního prostředí, minister-
stvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 
Folklórní sdružení České republiky a Sdružení míst-
ních samospráv České republiky.                         (PI)

Hejtmanka Ústeckého 
kraje Jana Vaňhová 
předává šek staros-
tovi obce Zděnkovi 
Valentovi.
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Být slušným člověkem

Paní doktorko, kde a jak začal váš životní příběh? 
Říkám s oblibou, že severní Čechy jsou mou koléb-
kou i domovem. Rodákem jsem sice teplickým, ale 
protože taťka strojař hledal perspektivní práci, do-
stal ji i byt v tehdejších Chemických závodech v Litví-
nově a tak se na dlouho ze mne stal Litvínovák.

V Litvínově se mi též dostalo dobrého základu škol-
ního vzdělání a musím říci, že jsem měla štěstí na 
výborné kantory základní školy Na osada v Litvíno-
vě a posléze i gymnáziu. Moc ráda na školní roky 
vzpomínám. Co do vysokoškolského vzdělání je 
mou alma mater Právnická fakulta Univerzity Karlo-
vy v Praze.

Co vy a město Most?
Jak šel čas, potřeba rodinného bydlení nás přivedla 
do Mostu. Most se stal mým domovem a domovem 
mé rodiny, která na něj nedá dopustit. Most, i přes 
historickou smůlu totální likvidace po devadesátých 
letech, zkrásněl. Myslím, že město ušlo velký kus 
cesty od nevábné šedi paneláků nejen do krásy, ale 
i do širokého spektra zajímavostí a možností jak na 
podívanou, tak hlavně na sportovní vyžití.

Snažím se jej všude ukazovat a předvádět půvaby 
a přitažlivost města pod Krušnými horami. Funguje 
to, když přijede návštěvník, který má jen z médií in-
formace o „průmyslovém Severu“ a pak vidí – sme-
ká a chválí. Myslím, že je víc potřeba nestydět se 
a ukazovat, že jsem mostecký patriot.

Donedávna byla politika doménou mužů. Jen málo 
žen se v této oblasti prosadilo. Když jste přišla do 
politiky na jednu z nejvyšších pozic na městě (zá-
stupce starosty), byly tyto začátky těžké, jak jste 
se vyrovnávala s jednoznačnou převahou mužů na 
radnici?
Přiznávám bez mučení, že začátky v politice byly vel-
mi těžké. Po volbách jsem přišla do své kanceláře, 
ze skříní na mne vypadly bez ladu papíry a čísi obno-
šené tenisky a starej se. Tak jsem se zhluboka na-
dechla, abych nebrečela, vynadala si, do čeho jsem 
to vlezla a pustila se do toho… Vyrovnání s muži na 
radnici? Já nemám problém komunikovat a mám 

ráda racionální a konstruktivní myšlení a jednání. 
Takže v pohodě.

Běžný občan, volič - často nemá ani potuchy 
o tom, co dělají jím volení vrcholní reprezentanti 
v jeho volebním obvodu, v jeho městě. Mohla bys-
te popsat pracovní den náměstkyně primátora?
Jak bych vám to stručně popsala. Dlouhý, někdy 
hektický. Začíná brzy ráno, navíc já vstávám brzy 
a obvykle končím dlouho večer. Kromě pevného pro-
gramu, který je hodně dopředu plánován, si plánu-
jete operativně podle potřeby. Nikdy nejste pánem 
svého času, protože když si nejlépe vytvoříte pro-
stor pro nějaké koncepční práce, obvykle se „něco“ 
přihodí a řešíte zcela jinou věc. Ale takový je život. 
Takže pokud potřebuji složitě řešit nebo připravit 
materiály s rozmyslem, dělám to brzy ráno anebo 
večer doma.  

V životě jsou situace, ve kterých ať se rozhodneme 
jakkoliv, obojí je špatně. Stalo se vám něco podob-
ného v posledních týdnech, měsících, letech?
Určitě a nejednou, ale ono takové rozhodnutí zase 
nakonec tak špatné není. Život mě naučil a mockrát 
přesvědčil, že i když je něco strašně špatně a zdá 
se, že ani není východisko, vždycky i z toho nejhorší-
ho vypluje po čase nějaká pozitivní stránka, skuteč-
nost. A také si myslím, že je nesmírně důležité srov-
nat se sám se sebou, se svým svědomím. To je pro 
mne nesmírně důležité. Pak mám duši v pohodě. 

Naštvalo vás v poslední či v nedávně době něco na 
našich vládních politicích?
To víte, že naštvalo. Rozhodnutí o pozastavení, blo-
kace realizace projektů z tzv. 15 ekomiliard, což se 
našich mosteckých projektů bytostně týká. Potřebu-
jeme jako sůl vybudovat komunikaci Most – Marián-
ské Radčice, tedy z Mostu kolem nového napouště-
ného jezera, jinak zůstane tato lokalita bez života. 
Potřebujeme kolem jezera infrastrukturu. Chceme 
vybudovat sítě pro budoucí park miniatur u jezera.  
Tyhle a další projekty jsou hotovy a připraveny na mi-
nisterstvu. Náš region byl v poválečných letech těžce 
poškozen. Když se konečně prostředí zlepšilo, když 
konečně byly vyčleněny fi nanční prostředky na likvi-
daci škod a revitalizaci krajiny tak, aby se tam mohl 
vrátit člověk ve všech podobách života a dlouho při-
pravené projekty čekají už jen na spuštění veřejné za-
kázky, aby mohly být realizovány - jsou pozastaveny. 
Ve svém důsledku půjde v lepším případě o dlouhé 
zdržení, a i to je špatně. Jednak se tím zásadně brzdí 
rozvoj regionu, ale v neposlední řadě byla zrušena 
možnost dalších pracovních příležitostí pro fi rmy a li-
di, a to je v současné době pro Mostecko důležité. 
Proto takové rozhodnutí považuji za nekoncepční 
a neuvážené s velmi negativními dopady. 

Mohla byste našim čtenářům a čtenářkám pora-
dit, na co si dát v politice obzvlášť pozor? Narážím 
na minulé volební období, kdy jste vlivem zákulis-
ních intrik, nekorektního jednání a podivných her 
byla na kandidátce ODS na nevolitelném místě…
V politice stejně jako v životě si má člověk dát pozor 
na lidi. Na ty bez charakteru a slušnosti. V politice se 

Náměstkyně primátora města Mostu JUDr. Hana Jeníčková se v ko-
munální politice pohybuje už pěknou řádku let. Za jejího působení 
se podařilo rozjet Rozvojovou zónu Joseph, která dává práci stovkám 
lidí. Stála také u zrodu projektu budování vodních ploch po povr-
chové těžbě uhlí.  Mostecká jezerní oblast bude mít příznivý vliv na 
kvalitnější životní prostředí i na celkové bio klima pro lidi, faunu 
i fl óru v podkrušnohorské pánvi. Pro poskytovatele sociálních služeb 
byl zase její přínos v podpoře Komunitního plánování města Mostu. 
Elegantní dáma s přímým pohledem, solidním vzděláním a lidským 
přístupem, budí respekt, emoce i důvěru. Pokud dá někomu své 
slovo, dodrží jej. Ustála vzestupy i pády a v minulém volebním období 
i jednu „malou velkou“ zradu politických partnerů.
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jim jen občas nemůžete vyhnout, a když se uskupí 
s pocitem moci, je to nerovný boj. A moc to bolí.

Ve funkci náměstkyně primátora se setkáváte 
s mnoha lidmi, je nějaký zážitek z takových setká-
ní, který se vám nesmazatelně vryl do paměti?
Lidská přirozenost je taková, že většinou si lidé 
přijdou postěžovat, zanadávat. Zahřeje mě u srd-
ce, když přijde nebo vás zastaví člověk – a nemusí 
– a poděkuje. To moc potěší.

Občané města vás vnímají ve dvou přibližně stej-
ných úrovních. První je inteligentní, pragmatická 
politička, která dokáže jít razantně za vytyčeným 
cílem a druhá úroveň je o ženě, matce, babičce 
– zajímající se nejen o svou rodinu, ale i o lidi žijící 
v Mostě, o sociální i ekonomické hodnoty a pro-
blémy regionu. Která z těchto úrovní převažuje?
Těžko říci, snažím se mít obě roviny vyvážené. Tak 
jen doufám, že by si moje zlatá rodina moc nestě-
žovala.

Budete kandidovat i v letošních volbách? A pokud 
ano, co chcete Mostečanům nabídnout?
Ano, budu kandidovat s  tím, co umím, co znám a ja-
ká jsem a s chutí dotáhnout do konce realizaci řady 
připravených a rozpracovaných projektů.

Máte nějaký oblíbený citát?
Mám ráda citáty jako repliku na různé životní a spo-
lečenské situace. Narozeniny, svatba. Ale to je pak 
výběr podle nálady nebo pro určitého člověka. Žád-
ný neupřednostňuji.

Jakou knihu jste četla naposledy? …a čím vás za-
ujala?
Teď v létě, o dovolené si užívám knižní hojnosti. Při-
znávám, že když na dovolené nabíjím duševní a fy-
zické baterky, nejsem ochotna číst nějakou tragic-
kou a těžkou (pro duši) literaturu. Líbila se mi knížka 
„Jiskření“ od Louise Bagshawe, byla příjemná. Letos 
jsem četla letní odpočinko-dobrodružnou literaturu.

Kdyby to šlo, co byste chtěla ve veřejném životě 
změnit?
To, co říkám pořád - ale jak to zařídit? Kouzelným 
proutkem. Více slušnosti, zodpovědnosti, ohle-
duplnosti. Rozum při rozhodování zásadních věcí 
a s ohledem na lidi a dopady rozhodnutí.

Co vám působení v komunální politice dalo a co 
naopak vzalo?
Obrovskou zkušenost, poznání spousty lidí, lidských 
charakterů, naučilo mě trpělivosti, kterou zrovna 
nemám ve vínku. Utvrdilo mě v tom, že člověk má 
umět naslouchat a umět komunikovat. Přesto, že 
občas narazím, vím, že se vyplatí být slušný a dr-
žet své slovo. Kromě toho vím, že v politice je třeba 
i osobní statečnosti. Co mi vzalo? Volný čas na čtení 
knížek, ale rozhodla jsem se dobrovolně. Na oplátku 
ale zase darem je občas hezký pocit, když se dobrý 
nápad vydaří.
  
Za rozhovor děkuje:
Žaneta Benešová

ŽENY V POLITICE
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Obec se zajímavou polohou

Obec Braňany leží nedaleko od Mostu, na úpatí 
prvních kopců Českého středohoří. Na naše otáz-
ky odpovídal starosta obce, pan Vlastimil Krupka.

Co se vám ve vaší obci podařilo realizovat?
Je to především výstavba víceúčelového sportoviště 
u ZŠ a dětských hřišť. Dále obnova veřejného osvět-
lení v obci a osadě Kaňkov, zasíťování pozemku 
na „Slepičáku“, výměna zadních vchodových dveří 
a sklepních oken v bytových objektech, rozšíření 
parkových ploch v sídlišti, rekonstrukce zdravotního 
střediska, obnova parku na návsi (pomník, chodníky, 
autobusová zastávka a zeleň), rekonstrukce střech 
– hasičská zbrojnice, knihovna, společenská míst-
nost obce, školní kuchyně a jídelna, dokončili jsme 
výměnu oken v budově ZŠ.

Využíváte státních, krajských nebo jiných dotač-
ních možností nebo pomoc od jiných organizací 
a partnerů?
Požádali jsme o dotační tituly na rekonstrukci zdra-
votního střediska, kulturního domu Stromovka, 
výstavbu sportoviště, obnovu chodníků v sídlišti 
a u hřbitova včetně parkoviště. Uspěli jsme s žádos-
tí na zateplení kulturního domu Stromovka a obnovu 
chodníků v sídlišti. Velmi dobrou spolupráci včetně 
fi nanční a technické výpomoci má obec se Severo-
českými doly Chomutov a.s. Spolupráce probíhá i se 
společnostmi SIAD Czech Braňany a KERAMOST, 
a.s. V rámci kulturních a dětských akcí se podílejí 
na cenách pro děti a tombolách místní podnikatelé, 
živnostníci a dodavatelské fi rmy. 

Myslíte si, že vaše obec může být zajímavější pro 
turisty?
Samotná poloha obce je zajímavá. Máme zde turis-
tickou stezku, která vede úpatím vrchu „Kaňkov“, 
kde je krásný výhled po okolí a zvláště na počáteční 
vrchy Českého středohoří (Bořeň, Železnický vrch, 
Zlatník, atd.). Tato stezka prochází osadou Kaňkov 
kolem zrekonstruované kapličky a v blízké budouc-
nosti zde bude, ve spolupráci se Severočeskými 
doly Chomutov a.s., umístěno turistické odpočíva-
dlo. Stezka bude pokračovat ve směru k Braňanské 
vyhlídce, která byla vybudována též ve spolupráci se 
Severočeskými doly Chomutov a.s., a následně po 
dokončení ochranných valů by vedla po jeho vrcho-
lu. Máme též odpočinkovou minizónu u vodní nádr-
že „Tonovka“, která slouží ke koupání, odpočinku 
a popřípadě sportovnímu rybolovu.

Jaké památky, služby a zajímavosti jim můžete na-
bídnout?
Mezi památky můžeme zařadit kapličku v osadě 
Kaňkov. Co se týče služeb, je v obci možnost stravo-
vání v restauracích Mlékárna a U Kunešů, studené 
stravování v obchodě – Kantýna v podloubí a dal-
ších obchodech s potravinami, řeznictví a zelenina. 

V čem by vaše obec mohla jít příkladem ostatním 
obcím?
Naše obec se neustále rozvíjí a postupně buduje 
zázemí pro spokojené bydlení občanů, jejich odpo-

činek, rozvoj sportu a kultury. Věříme, že i ostatní 
obce a města v našem regionu se snaží o totéž. Při 
setkávání se starosty si předáváme informace o ak-
cích, které se týkají zlepšení vybavenosti obcí a zá-
zemí občanů. 

Jak se vám společně daří řešit otázku ekologie či 
environmentu?
Ekologie či environment je dost obsáhlý pojem, od 
ekologického spalování, nakládání s odpady, úpra-
vou a výsadbou zeleně až po ochranu ovzduší, ži-
votní prostředí, vnější podmínky pro život, atd. Obec 
v tomto směru řeší životní podmínky pro spoluobča-
ny ve vztahu znečišťování ovzduší zplodinami a praš-
ností. Nabízí občanům, kteří spalováním tuhých paliv 
znečišťují ovzduší zplodinami nízkoúrokové půjčky 
na zakoupení ekokotlů, popřípadě opravu (vyvložko-
vání) komínů. Ve spolupráci se společností Severo-
české doly a.s. Chomutov vznikl projekt ochranných 
opatření pro obec Braňany, proti negativním vlivům 
vznikajících při těžbě hnědého uhlí. V obci se věnuje-
me výsadbě nové zeleně, pokácení nevhodně vysa-
zené zeleně. V nově vznikajících lokalitách určených 
pro výstavbu RD obec plánuje ozelenění okolí, atd. 

Jak vytváříte příznivé podmínky pro mladou gene-
raci a rodiny s dětmi?
Obec má snahu zajistit pro mladou generaci příznivé 
podmínky pro život v obci. Mladí lidé mají možnost 
získat v obci byt pro další rozvoj rodinného života. 
Jako podstatnou věc bereme nutnost vhodného zá-
zemí, to znamená vybavenost v obci, je zde základ-
ní a mateřská škola, zdravotní středisko – obvodní 
lékař, dětský lékař a zubní ordinace.  Daří se nám 
vytvářet možnosti pro výstavbu rodinných domů.

Jaké máte plány do budoucna?
Ve volebním období zastupitelstvo obce zpracovalo 
plán rozvoje obce pro následující léta. Je v něm zahr-
nuta oblast bydlení, rozvoje výstavby RD, sportoviš-
tě, infrastruktury, oddechových zón, turistiky, atd.

Máte nějaký sen, který byste si chtěl jako starosta 
splnit? 
Mým snem je vytvořit pro spoluobčany i mou rodinu 
zázemí pro spokojený život v hezkém prostředí naší 
obce.                  (PI)
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Město Most pořádá Říjen
pro neziskovky

Říjen pro neziskovky je kampaň, kterou letos měs-
to Most pořádá již počtvrté. Původně se jednalo 
o akci, která měla celorepublikový charakter a by-
la pořádána obecně prospěšnou společností In-
formační centrum neziskových organizací pod ná-
zvem „30 dní pro neziskový sektor“. K pražskému 
informačnímu centru (k ICN) se pak každoročně 
přidávaly regionální neziskové organizace, s cílem 
zvýšit informovanost veřejnosti o přínosu nezisko-
vých organizací pro společnost. 

Dnešní název je už zcela spojen s mosteckou tradi-
cí, která je příkladem dobré spolupráce statutárního 
města Most a místních neziskových organizací. Na 
přípravě kampaně, společně s oddělením koncepce 
a rozvoje sociálních služeb odboru sociálních věcí 
magistrátu, spolupracují neziskové i příspěvkové or-
ganizace působící v oblasti sociálních služeb, ke kte-
rým se stále více přidávají také organizace, jejichž 

nabídka má volnočasový, vzdělávací či sportovní 
charakter. Letos je to už podruhé, co jsou, vzhledem 
k celkovému propojování sociálních, vzdělávacích 
a volnočasových aktivit, k účasti na kampani přizvá-
ny i školy. 

Za hlavní přínos považují organizátoři celé kampaně 
zejména to, že se postupně dostává do zájmu široké 
veřejnosti, která má možnost se seznámit s širokou 
a pestrou nabídkou poskytovaných služeb a aktivit 
v Mostě. 

Kampaň, která potrvá celý měsíc říjen, bude slav-
nostně zahájena dne 1. října 2010 v 16 hodin v pro-
storách mosteckého magistrátu. Součástí slavnost-
ního zahájení bude i vernisáž výstavy.

Tu budou moci občané města, kteří navštíví hlav-
ní budovu mosteckého magistrátu, spatřit až do 

Náměstek primátora města 
Mostu Jiří Kurcin, ředitelka 

NNO Gita Pištorová 
a primátor města Mostu 

Vlastimil Vozka.
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31. října 2010, přičemž prezentovat se zde budou 
všechny významné mostecké neziskové organizace. 
Představí se zde například Dětská organizace Zá-
lesák, občanské sdružení Most k naději, Diakonie 
ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, Oblastní 
charita, Centrum volného času, Emauzy ČR, Dům 
dětí a mládeže, Městská správa sociálních služeb 
v Mostě, Ama – Společnost onkologických pacientů 
a další.

V letošním roce bude kampaň „Říjen pro neziskov-
ky“ zároveň i vyvrcholením celoroční akce města 
„Obec přátelská rodině - Město Most přátelské rodi-
ně“. Kampaň, nad kterou převzal záštitu náměstek 
primátora Jiří Kurcin, pořádá odbor sociálních věcí 
Magistrátu města Mostu. 
 
•  Dne 1. října 2010 v 16:00 hodin bude zahájena 

kampaň a vernisáž výstavy na magistrátu.

•  Dne 13. října 2010 od 15:00 do 18:00 hodin se 
koná společný prezentační den neziskových or-
ganizací v obchodním centru Central Most, který 
návštěvníkům kromě zábavy přinese i informa-
ce o fungování a nabídce představovaných orga-
nizací. 

•  Ve dnech 1. – 31. října 2010 budou neziskové 
a příspěvkové organizace pořádat i individuální 
aktivity, například dny otevřených dveří, sportov-
ní aktivity pro veřejnost, přednášky, kulaté stoly 
a řadu dalších.

Informace o konkrétních akcích najdete 
v Mosteckých listech a na webových stránkách 
města www.mesto-most.cz. Čtěte Mostecké listy 
on-line www.listy.mesto-most.cz. Sledujte TV 
Most Expres www.tv.mesto-most.cz             (PI)
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Český houslista u italského houslaře
Aneb Tomáš Mach u Riccarda Bergonziho

O houslích a jejich výrobě je toho veřejnosti známo 
poměrně dost. Myslím, že i člověk, který se zrovna 
nepohybuje v hudebním světě, pravděpodobně za-
reaguje na jméno nejznámějšího houslaře historie 
Antonia Stradivariho a nejeden by si snad i vzpo-
mněl, že Stradivari byl Ital. Jeho housle, postavené 
před více než třemi sty lety, jsou dodnes považová-
ny za vrchol houslařského umění a pro krásu zvu-
ku jsou vyhledávány předními světovými houslisty. 
V aukcích se pak prodávají za astronomické část-
ky, např. na newyorské aukci v květnu 2006 se 
prodaly housle „Hammer Stradivarius“ za rekordní 
cenu v přepočtu přes 70 miliónů korun. 

Nejznámější houslista všech dob, Nicolo Pagani-
ni také vlastnil Stradivariho nástroj. Stradivari byl 
významným cremonským houslařem, bylo by však 
bláhové se domnívat, že byl jediným. Cremona je 
kolébkou světového houslařství a po staletí před-
stavuje vrchol tohoto řemeslného umění. Jedním 
z nejoslavovanějších současných mistrů houslařů je 

Riccardo Bergonzi, žijící, kde jinde, než právě v Cre-
moně. Jeho nástroje se řadí k tomu nejlepšímu, co 
dnes světové houslařství nabízí. Pro přiblížení, exis-
tuje prestižní soutěž houslistů Michael Hill Interna-
tional Violin Competition, která se koná každoročně 
na Novém Zélandu. Mezi cenami pro vítěze, jež za-
hrnují mimo jiné značnou fi nanční částku, nahrávací 
smlouvu a světové turné, je i zapůjčení nástroje Ric-
carda Bergonziho. 

Letos v létě jsem od mistra Bergonziho dostal výji-
mečnou nabídku, a sice přijet si vybrat jeden z jeho 
nástrojů k němu, do jeho dílny v Cremoně. Mám pře-
krásný nástroj pražského mistra Karla Josefa Dvo-
řáka z roku 1926, ale mít možnost hrát na Bergon-
ziho nástroj je už po léta můj sen. Netrvalo dlouho 
a po výměně několika e-mailů jsem zvonil na zvonek 
u Bergonziho dílny. Přivítal mě sympatický, trošku za-
rostlý pán s brýlemi: „Ahoj Tomáši, pojď dál, to jsem 
rád, že jsi dorazil, už na tebe čekám.“ Bez dlouhého 
otálení mi ukázal polici, na které byly zavěšeny hous-
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Tomáš Mach; houslista, skladatel, 
pedagog. Studoval na Konzervatoři 

v Teplicích a na Berklee College of Mu-
sic v Bostonu, USA. Vyučoval na 

Bangkok Symphony Music School 
v Thajsku a na Konzervatoři Jaroslava 

Ježka v Praze. Bývalý člen orchestru 
Melody Makers Ondřeje Havelky, Seve-

ročeské Filharmonie a dalších 
hudebních těles. Žije v Praze, 

koncertuje a komponuje.
www.tomasmach.eu
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le a vyzval mě, abych si je vyzkoušel. V Cremoně bylo 
35 stupňů, ani lísteček se nepohnul, vlhkost vzdu-
chu byla někde kolem 70%. Krůpěje potu na mém 
čele však nezpůsobovalo jen horké letní počasí, ale 
především veliký respekt, s nímž jsem k Bergonzi-
ho houslím přistupoval. Už v minulosti, u příležitosti 
světového houslařského veletrhu Mondomusica, 
který se každoročně v Cremoně koná, jsem se do-
stal ke zkoušení několika Bergonziho nástrojů. Proto 
jsem byl připraven na vysoký standard kvality zvuku 
i samotného zpracování. Když si odmyslíte fakt, že 
se na housle dá vyloudit zvuk, který dokáže vznítit 
pocity v celém spektru lidského vnímání (ano jistě, 
ty nepříjemné někdy také, ale já mám teď na mysli 
především ty nádherné, libé - když to někdo doká-
že), jsou housle překrásný objekt i na pohled a na 
dotek. A věřte, vjemy se násobí, když vedle vás stojí 
sám tvůrce takového uměleckého předmětu. Ber-
gonzi přesto, že za svou houslařskou kariéru vyrobil 
celou řadu excelentních houslí, na které hrají špič-
koví hráči, stál a poslouchal, co mi z jeho houslí leze 
a s pohledem malého zvědavého kluka zkoumal mé 
reakce. 

Jako by to byl jeho první nástroj a on se nemohl do-
čkat, jak bude znít a co řeknu. Po prvním kole vý-
běru mě pozval do vedlejší místnosti, ve které byly 
pod stropem zavěšeny nástroje, čekající na dodělá-
ní a na lak. Kromě toho, že je lak houslí estetická 
fi nesa, je jedním z vůbec nejdůležitějších faktorů 
pro kvalitu zvuku. Jeho tajemství si většinou každý 
houslař pečlivě chrání. „To okno ve stropě jsem si 
navrhl sám. Je tam dvojité sklo s fólií. Takhle mi sem 
svítí denně jen jednu hodinu přímé světlo. Víc by 
bylo moc. Tady mi housle zrají“. Bral do ruky jedny 
nedodělané housle za druhými a vysvětloval, že je 
tam nechává viset tak dva roky, než se rozhodne 
je nalakovat. Visí tam mezi nimi jeden extra hezký 
kousek, u kterého doufám, že budu mít v budoucnu 
příležitost si na něj zahrát.

Po krátkém odpočinku jsme šli zpět hrát a poslou-
chat. Bavili jsme se o různých charakteristikách 
tónů, o vibracích dřeva a čas jen plynul.

„Nevěřil bys, jak málo houslistů vlastně rozumí 
houslím. Neumějí vyjádřit, co chtějí, co hledají nebo 
popsat charakter zvuku. Komentář většiny houslistů 
se zúží na: „to zní hezky“ nebo „to nezní hezky“, po-
steskl si Bergonzi. „Jsem moc rád, že budeš hrát na 
mé housle a budeš mi k tomu dávat zpětnou vazbu. 
Kolik že je to do Prahy, 900 kilometrů? Hm, to není 
tak daleko. Naložím třeba několik nástrojů, přijedu 
za tebou a budeme hrát, zkoušet a diskutovat. Nebo 
přijeď častěji. Já prodávám housle do celého světa, 
ale zdaleka ne každý je schopen se k nim vyjádřit 
sofi stikovaněji. To je paradox“. 

Můj příjezd do Cremony samozřejmě nevznikl tak, že 
by mi Bergonzi zavolal: „Hej Tome, já chci, abys hrál 
na mé housle“. Jak jsem již předeslal, setkal jsem se 
s ním už několikrát u příležitosti veletrhu Mondomu-
sica. Přes pět let jsem fungoval jako testovací hráč. 
Houslista, pokud se zrovna nezabývá historií a ne-
zkoumá detaily výroby houslí, má průměrně za život 
v ruce, řekněme, desatery housle. Od svých malých 
školních, přes studentské až po mistrovské, na kte-
ré hraje po většinu své aktivní kariéry. Tím jeho ob-

zor obvykle končí. A houslař, ten samozřejmě studu-
je nástroje, prohlíží, přeměřuje originály, ale pak se 
opět věnuje především těm svým výrobkům. Navíc, 
houslař zpravidla není technicky vyspělý hráč, aby si 
své housle mohl důkladně vyzkoušet. Mně prošly ru-
kama doslova tisíce nástrojů. Proto takovéto spojení 
houslaře a houslisty, který se aktivně zajímá o zvuk, 
stavbu a historii, je ideální a obohacuje oba.

Protože vedle samotného hraní na housle také kom-
ponuji hudbu, daroval jsem Bergonzimu své CD Al’ 
Argentino, které jsem natočil se svým kvartetem. Po 
čase mi napsal dopis plný komplimentů a navrhl, že 
se zasadí o to, abych byl pozván na letošní ročník 
festivalu Cremona Violin Festival. Bohužel, letos se 
peníze na kulturu a na tento festival nenašly a nad 
existencí příštích ročníků se vznáší veliký otazník. 
Naneštěstí ani Itálie a Cremona se svou hudební 
tradicí není ušetřena současných ekonomických ko-
lapsů a je smutné, že získat fi nance na kulturu je 
velmi těžké i tam.

Později u večeře jsem se ho zeptal: „Riccardo, ne-
jsi z toho už znuděný? Nebo frustrovaný? Podívej, 
houslařina je konzervativní obor. Nic nového se ne-
vymýšlí. Znám řadu excelentních houslařů. Všichni 
se snažíte o to samé - vytvořit housle jako Stradivari. 
A nejlepší z vás je ten, kdo se tomu nejvíce přiblí-
ží. Přitom, i kdybyste udělali nástroj jako on, není 
možné srovnávat nové housle s houslemi, na kte-
ré 300 let hrají nejlepší světoví interpreti. Změnilo 
se klima, dřevo zraje jinak, je jiné ovzduší. Máme 
sice modernější technologie, ale ideál houslového 
zvuku je zahalen tajemstvím dávných časů. Mluvil 
jsem s mnoha houslaři a někteří jsou z toho opravdu 
frustrováni. Z toho, že už to nejde udělat lépe. Co 
ty“? Bergonzi mi však odpověděl jako pravý umělec: 
„Chápu, o čem mluvíš, ale to není můj případ. Já se 
nesnažím někoho předhonit. Dělám to, co mám rád 
a pokaždé, když dokončuji další nástroj, se už ne-
mohu dočkat, až ho uslyším. Člověk se pořád učí. 
I já se učím rád. Umím si dost přesně představit, 
jak které housle budou znít, už podle zvuku dláta, 
když opracovávám desky. Ale přesto, když ty housle 
pak slyším, je to, jako by se mi narodilo nové dítě. 
Kdepak frustrace. Miluji to, co dělám. Miluji ta rána, 
když chodím do dílny. Rád pracuji brzy ráno. A v díl-
ně de facto žiju.“

Za zmínku určitě stojí fakt, že i Bergonziho žena je 
houslařka. A po zkušenosti s jejími houslemi musím 
říci, že velmi dobrá. „Když odejde do vedlejší míst-
nosti, ťuknu jí do duše, aby jí to tak nehrálo“, vtipku-
je Bergonzi o seřizování, pro zvuk nejdůležitější části 
houslí, tak zvané duše.

Riccardo Bergonzi je uznávaný umělec se smyslem 
pro introvertní humor. S vážnou tváří dokáže mile 
vtipkovat. V jeho humoru a přirozenosti lze číst, že 
je to velmi pokorný člověk, který dobře zná svou 
uměleckou hodnotu, ale nenechá své ego, aby za 
něj jednalo. Kromě houslařství se věnuje i malbě 
a vytváří krásné sochy z bronzu. Vše obvykle na mo-
tivy houslí. Po Cremoně má vystaveno několik soch, 
a aby toho neměl málo, je dirigentem jazzového big 
bandu čítajícího 20 hudebníků.

Debata o houslích 
s mistrem Richardem 

Bergonzim

Cesta do Itálie byla 
dlouhá, stála však zato!
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SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA

Neziskové organizace versus politika

Jsou obce a regiony, jejichž politická vedení pře-
sahují běžnou agendu komunální správy. Přístupy 
jednotlivých politiků a političek, stejně tak i zastu-
pitelů se liší. Na severu naší republiky jsou tisíce 
obcí a desítky měst – ale jen na některých radni-
cích jsou osobnosti, které svým vnímáním správy 
věcí veřejných, přesahují formát klasického čes-
kého politika. Špatných příkladů neodpovědného, 
úzce zaměřeného vedení obce či města je spous-
ta. Naopak příkladů dobrých, je jako šafránu. Ča-
sopis AMB ve spolupráci s občanským sektorem 
a neziskovou organizací, představuje významné 
regionální i nadregionální osobnosti politického 
života, které zasluhují obdiv a úctu – protože jim 
není jedno, jak se lidem v jimi spravovaném regi-
onu žije.

Oceněni jsou:
JUDr. Hana Jeníčková, 
náměstkyně primátora statutárního města Most
Naďa Jozífková, 
náměstkyně primátora statutárního města Liberec
Ing. Jiří Hlinka, 
starosta města Osek
Ing. Dan Ramzer, 
starosta Frýdlantu v Čechách

Josef Horáček, 
starosta města Bílina
Ing. Jaromír Pekař, 
místostarosta města Turnov
Bc. Martin Klika, 
místostarosta města Litvínov

Ocenění je vydáno na základě nominace, návrhu, 
projednání a odsouhlasení Výborem a Statutárním 
orgánem Mostu k naději. Držitel(ka) ocenění má 
autorizované oprávnění  nosit mezinárodně uzná-
vaný symbol prevence HIV/AIDS, kterým je stužka. 
Nositelé tohoto symbolu zasluhují úctu, podporu, 
obdiv, poděkování a vlídnost, protože se významnou 
měrou zasloužili o minimalizaci škod způsobených 
toxikomaniemi a dalšími patologiemi v regionu. Ne-
zištně, cílevědomě a dlouhodobě podporují ochranu 
veřejného zdraví a pomáhají s odvahou a osobním 
nasazením i v těch oblastech, které jsou společen-
sky nepopulární a  lidsky či odborně složité.
 
Za Výbor Mostu k naději blahopřejí:
PhDr. Dagmar Jandová, Pavel Wölfl , Věra Drdová, 
Pavel Matějka, MUDr. Josef Kočí, Mgr. Petr Prokeš, 
Lubomír Šlapka                                                      (PI)
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Jak žít a bydlet podle feng-šuej
IV. Vejděte dál 

Vyznavači feng-šuej věří, že energie, která nás 
ovlivňuje, proudí všude kolem nás a vliv na její tok 
(který na nás pak působí harmonicky nebo dishar-
monicky) má i pouhá přítomnost nábytku s ostrými 
rohy v místnosti. Je to entita, kterou okem nevidí-
me. Způsobuje však to, proč se na některém místě 
cítíme lépe, jinde hůře. Proč někde lépe usneme 
a jinde oka nezamhouříme. Znamená to, že kdo 
zná principy, které harmonii a disharmonii ovlivňu-
jí, umí vytvořit místo, jež bude lepším prostředím 
pro život i práci. My vám s tím radíme v seriálu 
„Jak žít a bydlet podle feng-šuej“. 

Když k vám někdo přichází, první, co vidí a co na něj 
má vliv, je hlavní vchod. Vchodové dveře jsou hlav-
ním přístupem energie. Důležité je proto nejen, jak 
vypadají, ale kde jsou umístěné. Nejde jen o to, že 
jde o místo, skrze nějž vstupujete do příbytku, ale 
musíte na něj nahlížet také jako na ochranu. Je pro-
to obrazem vašeho bezpečí.

Co když má dům více vchodů?
Hlavní vchod může být jen jeden. Pokud do domu či 
bytu existuje vícero vstupních dveří, musíte si ujas-
nit, které jsou opravdu ty hlavní. Jestliže už pracuje-
te s diagramem pa-kua, který jsme představili v ně-
kterém z minulých vydání, pak je tato skutečnost pro 
jeho ideální aplikaci tím spíše důležitá. Podle čeho 
určit, který ze vstupů hraje prim? Jednoduše. Řiďte 
se četností jeho užití. Pokud nejčastěji vcházíte do 
domu přes zahradu, byť je „zády“ k hlavní komuni-
kaci, je právě tento „zadní“ vchod co nejvíce ozdo-
ben a právě tudy společně jako rodina vycházíte ven 
na procházky i na venkovní posezení, pak je právě 
toto pro vás hlavní vchod. Že je zvonek pro hosty na 
druhé straně domu? „Otvor“, kudy – příležitostně 
- vchází hosté, nemusí být hlavní pro vás. Hlavním 
vchodem tedy nemusí být zrovna ten, který je jako 
hlavní zakreslen v projektové dokumentaci od archi-
tekta. 

Co se týče zadního vchodu, určitě by neměl být přes-
ně naproti hlavnímu vchodu. Je to běžný příklad, 
že rovně dlouhou chodbou od hlavních dveří se dá 
projít k zadním. Pokud už tato varianta v domě je, 
zkuste zadní vchod udělat alespoň menší, aby se 
„prolétající“ energie alespoň zpomalila. Jinak prolét-
ne rychlostí blesku, a bez užitku.

Rozměr je důležitý
Jak se říká: všeho s mírou. Hlavní vchod by neměl 
vypadat jako brána, ani by pro jeho průchod nemělo 
být potřeba shrbit hřbet. Měl by být přímo úměrný 
velikosti domu. Ne nadarmo existují i přesné nor-
my. V tomto směru si naopak od architekta poradit 
nechejte. Tady neplatí: čím větší, tím lepší. Když je 
přístup do příbytku příliš velký, energie čchi vám 
bude unikat. Co to znamená? Nebude se váš držet 
štěstí ani peníze. A logicky příliš malý vchod je úzkou 
skulinkou pro energii, která se k vám bude jen tak 

tak dostávat. Může to být příčinou depresí a rozpo-
rů v rodině. U vchodu proto ani nenechávejte příliš 
pohozených věcí, které tvoří překážku, již neustále 
přeskakujete. Mějte jej zvelebený, čistý, „zvoucí“. 
A hlavně – klika musí jít lehce otevřít a dveře by ne-
měly vrzat a sténat při každém pokusu vejít dovnitř. 
Není nic horšího, než odradit hosty tím, že dveře 
k vám ani nejdou pořádně otevřít. Týká se to i ko-
merčních objektů. Zákazník, který se k vám nemůže 
dobouchat nebo se cítí nepříjemně „odtláčením“ 
těžkých kovových dveří, určitě nezíská dobrý pocit 
a možná se už podruhé neukáže. A pokud už mají 
dveře nějaký zvuk vydat, mělo by to být libozvučné 
cinknutí zvonku nebo přirozené tóny, které vyluzuje 
zádveřní zvonkohra, o které se dveře „otřou“ jakoby 
náhodou a na chvilinku. 

Pokud chcete vchod ještě více posílit a zvelebit, 
a zvýšit roli ochrany, ideální jsou proto tři věci: malá 
stříška nad vchodem je okrasnou ochranou, energii 
podpoří a zároveň estetickou ozdobou může být ven-
kovní lampa u vchodu a do třetice – pokud je vchod 
více nad úrovní ulice, pocit bezpečí upevní malý 
schůdek. Pozor ale, aby schodů nebylo moc – pře-
devším u komerčních prostorů a kanceláří mohou 
pro zákazníky naopak působit jako zábrana: v tom-
to směru je prioritou vždy bezbariérovost. Pokud už 
schody z nějakého technického důvodu musí být, 
určitě by oporou mohlo být vzhledné zábradlíčko.

Kterým směrem otevírat
Jednoznačně vždy směrem dovnitř. Jen tak je energii 
dovoleno vplynout do nitra prostoru. Znalci a praktici 
feng-šuej k tomu ještě nabádají, že ideálně by dveře 
měly být natřeny takovou barvou. Tedy dveře, které 
míří na západ, by měly být bílé. Na východ zelené 
a tak podobně (viz tabulka). Rozhodně by měly být 
plné a z masivu. Mají-li průhlednou výplň, použijte 
na ni záclonku.

Tabulka: Jaká barva ke kterým dveřím

Míří-li dveře na ZÁPAD bílé

Míří-li dveře na VÝCHOD zelené

Míří-li dveře na JIH červené

Míří-li dveře na SEVER modré 
(nejméně vhodné!)

Otevřete-li dveře, meziprostorem mezi „venkem“ 
a „vnitřkem“ je zádveří. Přestože se s tím velmi 
často setkáváte, rozhodně by nemělo být potemně-
lé. Zkuste jej prosvětlit, osvětlit, zbavit zbytečností 
a překážek. V zatemnělém průchodu, kde člověk 
bouchá jedním ramenem do věšáků a druhým té-
měř shodí zrcadlo, průchod energie omezuje. To 
samé platí o schodech, neměly by být „protažením“ 
vchodu a vytvářet dilema, zda pokračovat po nich 
nebo pokračovat do místností na vchodovém pod-
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laží. U obyvatel daného obydlí to může prohlubovat 
rodinný nesoulad. Pokud se totiž do osobních poko-
jů a do ložnice dostávají členové rodiny právě rovnou 
schodištěm od hlavního vchodu, izoluje je to od ku-
chyně a obývacího pokoje v přízemí, což jsou dějiště 
rodinných „setkání“.  Co se týče kuchyně (či krbu), 
také by na ně nemělo být hned od vstupu vidět.

Jaká je tedy ideální poloha? Je-li to možné, směrujte 
proti vchodu nejlépe pracovnu, kancelář. „Pracovi-
tost“ zde energie stimuluje a kdo má studovnu či 
pracovnu doma, tak určitě ocení všechny stimuly, 
které ho vedou k tomu, aby byl pilný jako včelička 
a práce mu šla od ruky! 

Negativní vlivy a jak na ně
Ať se budeme bavit o feng-šuej v rámci celého domu, 
kanceláře či jednotlivých pokojů či jeho částí, bude-
me se vždy snažit eliminovat jakékoliv ostré hrany 
a jiné zábrany, které brání přístupu energie čchi. 
Platí to i v případě centrálního vchodu. Nesmí jej ne-
gativně ovlivňovat „šáry“ neboli „otrávené šípy“, čili 
hrany, ostré úhly a střechy okolních budov, zejména 
vysokých hranatých objektů, ale týká se to i sloupů 
a stromů, které zabraňují přístupu energie. Dopadat 
by na vchod neměly ani stíny těchto „skulptur“ nebo 
vodiče elektrického a telefonního vedení. Pozor tedy, 
zejména u budov na křižovatkách komunikací, zda 
právě přímo u vchodu nemáte rohový sloup nebo se-
mafor – takové místo si pro klidnou domácnost ani 
kancelář nevybírejte. Stejné negativum se přisuzuje 
všem vchodům, které jsou umístěny naproti jinému, 
nedejbože ještě většímu, otevřenému a frekvento-
vanému vchodu například do nějakého podniku. 
Naproti hlavnímu vchodu by rovněž neměla být 
umístěna toaleta, ale ani koupelna. Podíváte-li se na 
sektory úspěchu dle principů feng-šuej, bude vám 
jasné, proč. Odplavilo by se vám bohatství – voda 
souvisí s hmotnými statky, které jsou tak „splacho-
vány“ a odváděny pryč. Za rušnými sny v ložnici 
může být rovněž skutečnost, že je tato klidová míst-
nost umístěna čelně proti hlavnímu vchodu. Chcete-
li mít sladké sny, vyvarujte se tohoto umístění.

A pokud už jste vybrali, neklesejte na mysli. I působ-
nost šar se dá zmírnit, a to nápravnými prostředky: 
pro posílení čchi lze využít objekty vyzařující světlo 
(lampa u vchodu, svíčky) nebo jeho odražeče (zr-
cadlo a lesklé předměty). Zrcadly lze navíc opticky 
doplnit chybějící prostor, mnohé s ním tak vyřešíme 
například v zádveří. Kromě optických nápravných 
prostředků mají svou roli rovněž zvukové – napří-
klad dveřní zvonkohry a píšťaly, ale také bublající 
voda. Jejich harmonické tóny navíc libě působí na 
psychiku člověka. Zvonkohry kromě toho, že vyluzují 
zvuk, jsou také prostředkem pohybovým – kinetika 
je dalším zdrojem správné energie, doplňte proto 
také kyvadla, pohyblivé značky nebo větrníky. Kro-
mě optických, akustických a kinetických opatření 
ovlivňují energii ještě tyto prostředky: vše živé (rost-

liny a zvířátka v domácnosti – zejména ryby jsou 
stimulem pro majetek, zvýšení plodnosti a dobré lid-
ské vztahy; psi jsou pro změnu prototypem věrnosti 
a ochrany), ale nezapomeňte i na velký vliv barev 
na naši psychiku. Barvy jsou vibrace a mají nezastu-
pitelnou roli „na druhou“. Jsou nejstarším známým 
magickým prostředkem a jak již víte, patří k základ-
ním charakteristikám pěti prvků feng-šuej. Dokonce 
opticky umění „měnit“ rozměry, tedy zvětšit či zmen-
šit prostor.

Kromě toho se řiďte níže uvedeným desaterem.

Text: Lucie Bartoš

Desatero rad pro ideální hlavní vchod:

1.  Energii čchi přitáhnete, pokud vchod bude 
dostatečně výrazný, platí to i o barevnosti. 
U té se buď řiďte kontrastností nebo tím, na 
kterou světovou stranu vchod směřuje (tabul-
ka barevnosti je na této dvoustraně).

2.  Energii čchi zvýrazňují a podporují mimo jiné 
zvonky u dveří, „větrné píšťaly“, květinové 
truhlíky, sošky (všimněte si, jak sošky lvů vyu-
žívají ve své architektuře po stranách vchodů 
například Číňané).

3.  Pokud je vchod zastíněn stromy a keři, či je-
jich stíny, pořežte je.

4.  Ačkoliv jsme zmínili sošky dvou lvů, jako „hrob-
ka“, tedy negativně však působí dva stromy či 
jiné rostlinstvo po stranách vchodu.

5.  Jsou-li dveře dvojité, každý ze dvou dílů musí 
být stejně velký (široký) a otevírat se stejným 
směrem.

6.  Co se týče materiálu, upřednostněte masiv.

7.  Mají-li dveře skleněnou výplň, zakryjte ji závě-
sem nebo jinou dekorací.

8.  Zvuk rozhodně není dobrý, jde-li o zvuk skří-
pajících dveří, které se ještě navíc špatně 
otevírají nebo nedoléhají. Dobré je umístit 
zvonek a zvonkohru.

9.  Jsou-li dveře příliš velké, zvenku je opticky 
zmenšíte popínavými rostlinami a zevnitř 
opět závěsy či vhodnou dekorací.

10.  Ochranu, bezpečnost a „otevřenou náruč“ 
nezkazíte, ba naopak, pokud je nad vcho-
dem stříška.
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Bílina šťastná a bezpečná
O tom, jak se daří v Bílině realizovat strategický 
plán rozvoje města, o dětských hřištích i protipra-
chové problematice jsme hovořili s panem Jose-
fem Horáčkem, starostou města Bílina. 

Pane starosto, co se vám ve vašem městě podařilo 
realizovat?
Za poslední volební období se v našem městě poda-
řilo zrealizovat poměrně velké množství investičních 
akcí. Mezi ty nejvýznamnější určitě patří revitalizace 
panelových sídlišť, zateplení mateřských a základ-
ních škol, výměna oken v základní škole, vybudová-
ní, případně rekonstrukce dětských hřišť, vybudová-
ní hypermarketu Interspar a tří kruhových objezdů, 
oprava stezky podél řeky Bíliny, atd.

Využíváte státních, krajských nebo jiných dotač-
ních možností nebo pomoc od jiných organizací 
a partnerů?
Máme strategický plán rozvoje města a dlouhodo-
bou koncepční přípravu. Nejvýznamnější fi nanční 
obnosy na investiční nebo například i na kulturní 
akce získáváme nejen ze státního rozpočtu, Ústec-
kého kraje, EU, ale i od partnerů, kterými jsou Seve-
ročeské doly, a. s. a ČEZ, a. s. 

Myslíte si, že může být Bílina zajímavější pro tu-
risty?
Snažíme se, aby bylo město čím dál tím zajímavější 
nejen pro turisty a návštěvníky, ať už nabídkou zají-
mavostí, nebo společenským a kulturním vyžitím. 

Jaké památky, služby a zajímavosti jim můžete na-
bídnout?
Město Bílina nabízí nejen turistům mnoho zajíma-
vých míst: znělcový masiv Bořeň, secesní radnici, 
kostel sv. Petra a Pavla nebo lázeňský park. Tradiční 
májový jarmark a zářijový hornický den si již získaly 
mnoho příznivců. KC Kaskáda připravuje celoroční 
kulturní a společenské vyžití pro všechny generace. 
Na své si v Bílině přijdou i sportovci, kteří mohou 
využít jak plavecké haly, tak koupaliště na Kyselce, 
tenisových kurtů, atletického, fotbalového či zimní-
ho stadionu.  

V čem by vaše město mohlo jít příkladem ostatním 
městům a obcím?
Myslím, že velmi dobře se nám ve městě daří udržo-
vat pořádek a čistotu a to díky Městským technickým 
službám Bílina. Také se nám daří získávat fi nanční 
prostředky na opravy komunikací a chodníků. Poda-
řilo se nám obměnit velké množství autobusových 
zastávek. Příkladná je naše spolupráce s místními 
podnikateli a se Severočeskými doly, a. s. a společ-
ností ČEZ, a. s. 

Jak se vám společně daří řešit otázku ekologie či 
environmentu?
Likvidaci odpadů řešíme ve spolupráci s Městskými 
technickými službami Bílina. Velice dobře funguje 
sběrný dvůr. Po celém městě jsou rozmístěny kon-
tejnery na tříděný opad, v lokalitě na Větráku na bi-
oodpad. Město se zapojilo do společné aktivity obcí 

Starosta Josef Horáček 
hovoří o městě Bílina.

MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE
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a měst a Severočeských dolů, a.s., jejímž předmě-
tem je regulace malých spalovacích zdrojů a silniční 
dopravy v legislativě ochrany vnějšího ovzduší v pro-
jektu nazvaném „STOP PRACH“.

Co v Bílině děláte pro vytváření příznivých podmí-
nek pro mladou generaci a rodiny s dětmi?
V posledním volebním období bylo téměř celé měs-
to pokryto dětskými a sportovními hřišti a dětskými 
koutky. Jedna z mateřských škol byla kompletně 
zrekonstruována, další jsou nově zatepleny, včetně 
škol základních. V lokalitě pod Bořní je naplánová-
na výstavba rodinných domů. Mladým rodinám jsou 
k dispozici „rozjezdové byty“ v Zeleném domě.

Jaké máte plány do budoucna?
Plánů je samozřejmě hodně, spousta věcí je v pří-

pravě a byl bych velmi rád, kdyby se v Bílině podařilo 
prioritně vybudovat obchvat, zprovoznit lázně a pivo-
var, dále vyřešit problematiku chátrajících bývalých 
kasáren. Příhodné by bylo pokračovat ve výstavbě 
nových chodníků a opravě silnic, v revitalizaci pane-
lových sídlišť apod. 

Máte nějaký sen, který byste si chtěl jako starosta 
splnit? 
Přál bych si, aby občané Bíliny měli ke svému městu 
krásný vztah a aby se nám společně dařilo mít měs-
to bezpečné a šťastné.  

(PI)
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STOP PRACH počtvrté
Víme o problému! Známe priority! Víme jak na to! 
Víme s kým! Od slov k činům!

O poslední motto rozšířila základní myšlenky spo-
lečného projektu, jehož cílem je řešení problemati-
ky prašnosti a zlepšení životního prostředí v obcích 
a městech  Ústeckého kraje, v pořadí již čtvrtá kon-
ference STOP PRACH. Zástupci společnosti Severo-
české doly a.s., měst a obcí Mostecka a Bílinska, 
vládních ministerstev, Ústeckého kraje, dalších part-
nerů a odborníků se sešli 16. 9. 2010 v Braňanech 
u Mostu. Váženým hostem jednání byla již podruhé 
hejtmanka Ústeckého kraje, paní Jana Vaňhová 
a Bc. Kurt Dědič z odboru ochrany ovzduší Minister-
stva životního prostředí České republiky.

Sympatické a důležité na tomto projektu je to, že za 
jeden stůl společně s odborníky usedli starostové, 
místostarostové a zastupitelé města a obcí, zástupci 
občanských iniciativ, Ústeckého kraje, ministerstev 
i občané, kteří měli jeden cíl – řešit špatný stav 
ovzduší a životního prostředí v obcích a městech 
a najít způsoby jak jej zlepšit. Předešlé konference 
defi novaly příčiny vzniku prachu, stanovily priority, 
hledaly možnosti řešení a nabídly spolupráci odbor-
níkům na úrovni krajské i ministerské. Vzrůstající 
zájem o spolupráci vyústil v podepsání neformální 
a dobrovolné deklarace STOP PRACH, podepsané 
starosty měst a obcí, zástupcem Severočeských 

dolů a.s. a ministryní životního prostředí, paní Rut 
Bízkovou. Obrovským přínosem pro obce a města je 
možnost čerpání fi nančních prostředků z dotačního 
programu Operační program Životní prostředí – prio-
ritní osa 2 a z programu Zelená úsporám. Právě akč-
ní plány byly hlavním výstupem poslední konference 
a nastartovaly další etapu projektu STOP PRACH, jež 
se dá jednoduše nazvat – od přípravné fáze k rea-
lizaci!

Severočeské doly Chomutov navíc připravují vlastní 
Protiprašný projekt, který bude aktivitu STOP PRACH 
podporovat a bude s ní v souladu. Výstupem proti-
prašného projektu SD a.s., který je prvním svého 
druhu v České republice, je plnění 76 podmínek pro 
další rozvoj těžby a hornickou činnost Severočeských 
dolů a.s. v Lomu Bílina do roku 2030. Jak řekl ředi-
tel strategie a komunikace Severočeských dolů a.s. 
Ing. Vladimír Budínský, MBA jsou tyto úkoly plněny 
v předstihu a dnes je již realizována např. ochranná 
stěna v Mariánských Radčicích a podobný projekt 
se již dokončuje v Braňanech. Celková strategie tak 
stojí na dvou pevných „nohách“ – plnění závěrů EIA 
a na společné iniciativě STOP PRACH. Úkol je jasný 
– omezit výskyt prachu. A to není jen otázkou hor-
nické činnosti,  ale také eliminace zejména prachu 
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z dopravy a lokálních topenišť. V konkrétních přípa-
dech v obcích jako jsou např. Braňany, je výsledkem 
měření prokázán negativní a podstatný vliv špat-
ných systémů lokálních topenišť obyvatel a budov 
na vznik prachových a plynných částic na životní 
prostředí. I zde se nabízejí možnosti zavádění tzv. 
Energetických průkazů i využití motivačních projek-
tů na změnu nebo modernizaci kotlů nebo napojení 
obcí na centrální vytápění. Projekt „Špinavé uhlí za 
čisté uhlí“ představuje myšlenku využití moderních 
kotlů, spalujících kvalitní hnědé uhlí s lepší účinností 
a vyššími ekologickými parametry. Další  možností 
pro všechna města a obce nevyjímaje je pořízení 
moderních čisticích strojů z fondů operačního pro-
gramu ministerstva životního prostředí – Následné 
čistění, výsadba „zelených pásů“. Tato myšlenka je 
kladně přijímána zastupitelstvy, neboť fi nancování 
nákupu těchto drahých strojů je možné hradit právě 
díky spolupráci s ministerstvem životního prostře-
dí z výše uvedeného programu „Následné čistění“ 
nebo poskytnutí této potřebné mechanizace Seve-
ročeskými doly, a.s. Další dotace mohou plynout 
na změnu dopravní struktury, budování nových ko-
munikací, kruhových objezdů, lávek a přemostění, 
jež mají za úkol optimalizovat dopravní obslužnost 
některých přetížených míst například v Duchcově 
a Bílině. 

Na jednání 4. konference STOP PRACH zazněla kon-
krétní řešení aktuálního stavu v jednotlivých obcích 
a městech – Bílině, Duchcově, Oseku, Lomu, Braňa-
nech, Ledvicích, Chotějovicích a Mariánských Rad-
čicích. Každé z těchto míst má specifi cké možnosti, 
dopravní situaci, skladbu obyvatelstva a druhy byd-
lení, a s tím spojené problémy i zkušenosti s jejich 
řešením. Tomu odpovídaly i jednotlivé akční plány 
a návrhy opatření, jak tuto situaci vzhledem ke zlep-
šení životního prostředí vyhodnotit a zlepšit, které na 
konferenci předkládali jednotliví zástupci obecních 
a městských zastupitelstev. Plány konkretizovaly 
odpovědnost za realizaci navrhovaných řešení, způ-
sob realizace, možnosti využití podpůrných projektů, 
osvětových motivačních kampaní pro občany a způ-
soby fi nancování buď ze založených fondů rozvoje 
obcí nebo zmíněných „ministerských“ programů.

Na závěr konference zaznělo společné přání: STOP 
PRACH nabízí nové možnosti, pojďme jich využít! 
Dnešním dnem končí konferenční část. Setkáme se 
na jaře 2011 na praktické poradě a zhodnotíme ak-
tuální stav plnění úkolů a budeme apelovat na nová 
obecní a městská zastupitelstva, aby jejich noví čle-
nové přijali tuto cestu, cestu v boji proti prachu!
                (PI)
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Zhodnocení projektu Terénní programy pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vy-
loučené – IP1 – Semily, Turnov, Jilemnice
1. 10. 2009 – 31. 8. 2010

Vedoucí projektu: Lucie Schovánková
Tým: Bc. Jana Tobolová, DiS. – terénní pracovnice, 
zdravotní sestra, sociální pracovnice
Bc. Jiří Simeth – pracovník v sociálních službách
Pavel Jäger – mediálec projektu

V úvodu realizace služby proběhlo výběrové řízení 
na pozice terénní sociální pracovník/terénní pracov-
ník v sociálních službách. Pracovníci musí splňovat 
nejen vzdělání dle zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb., ale aby služba byla poskytována 
vysoce kvalifi kovaně, bylo nutné splnění i dalších 
osobnostních předpokladů pro výkon této činnosti. 
Důraz byl přitom kladen na pochopení smyslu po-
skytovaných služeb, orientaci na individuální pomoc 
klientovi. Po zaškolení dvou vhodných pracovníků se 
spustilo monitorování sociální scény Semil, Jilemni-
ce a Turnova. Pracovníci při tomto navštívili různá 
ústraní měst samotných, počínaje autobusovými 
zastávkami, vlakovými nádražími, parky, přes bary, 
nonstop podniky, herny, ale také například sídlišti 
a vyloučenými lokalitami. Díky monitoringu bylo a je 
oslovováno poměrně velké množství veřejnosti, tito 
lidé jsou informováni o existenci služby, jejím poslá-
ní, cílech, cílové skupině atd., důležitým aspektem 
pak je fakt, že jsou poskytovány na místní úrovni, 
tedy přímo v konkrétním městě a terénní pracovníci 
si klienty vyhledávají přímo „na ulici“. Tímto jsou pro 
využívání služeb motivováni i ti klienti, kteří by jinak 
sami zpočátku žádnou instituci nenavštívili. Paralel-
ně s tímto zavítali terénní pracovníci na příslušné 
městské úřady, informační centra, PMS v Semilech, 
úřady práce a sociální odbory, kde informovali pra-
covníky o programu terénní sociální práce a předali 
potřebné informační a propagační materiály. 

Cílem programu je zvýšení sociálních kompetencí 
a sociální mobility klienta vzhledem k jeho individu-

álním potřebám, zprostředkování následných slu-
žeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné, tzn. azy-
lové domy, lékaři, ubytovny apod., pomoc klientům 
s uplatňováním jejich oprávněných práv, motivace 
klienta k řešení vlastních problémů, uplatňování 
vlastních kompetencí. V tuto chvíli se jeví jako běžný 
způsob kontaktování služby postup, kdy terénní so-
ciální pracovníci sami aktivně kontaktují obyvatele 
v cílové lokalitě a nabízí jim služby nebo jsou vyzváni 
ke spolupráci některým z úřadů. 

Zhodnotíme-li, jak vypadá průměrný klient terénního 
sociálního programu, jedná se o muže nad 50 let 
věku, dlouhodobě bez domova a práce, opakovaně 
bez občanského průkazu a dalších dokladů, veden 
v evidenci úřadu práce a v lepším případě pobírají-
cí dávky existenčního minima a na tomto fi nančním 
příjmu závislý, trávící svůj běžný den popíjením al-
koholu. Vzhledem k popsanému způsobu života je 
průměrný klient ve vztahu k většinové společnosti 
sociálně vyloučen. Při intervenci s tímto jedincem 
se díky poskytovaným službám snažíme v koope-
raci s ním o zastavení zhoršování sociální situace 
klienta, resp. o zlepšení jeho sociálních dovedností, 
životní úrovně a spokojenosti. Charakter služby se 
tak snaží přímo podporovat sociální integraci jejích 
uživatelů do společnosti. V praxi to například zna-
mená pomoc při zajištění základních potřeb, vyhle-
dání vhodné ubytovny, pomoc při jednání s úřady 
a vyplňování potřebných formulářů.

Budeme-li hodnotit realizaci projektu z hlediska jed-
notlivých měst, shledáváme v tomto značné rozdíly. 
Převážnou část ukazatele podpořených osob vyka-
zujeme u města Turnov. 

Za sledované období bylo v Turnově podpořeno 
celkem 27 osob, tedy více než polovina klientů ze 
všech tří měst. Rozhodně tento fakt neukazuje na 
skutečnost vyšší koncentrace sociálně patologic-
kých jevů a sociálního vyloučení v daném městě, 
ale ukázala se zde jako velmi přínosná a podstatná 
funkční spolupráce s úřady, konkrétně se sociálním 

Projekt řeší působení neziskových služeb v sociálně vyloučených lokalitách v Semilech a okolí. 
Terénní sociální pracovníci vyhledávají a oslovují cílovou skupinu, kterou tvoří většinou lidé, 
jež se ocitají ve složité, často dramatické životní situaci. Z nesčetných důvodů si tyto osoby 
nedokážou sami pomoct. Dostávají se do sociální izolace, která je vytlačuje až na samotný 
okraj společnosti. Jejich zdravotní, ekonomický i společenský status strmě upadá. Následnou 
samotu a deprivaci řeší alkoholem, sebepoškozováním, drogami, případně páchají násilí 
či krádeže. Bez pomoci zvenčí se stávají obětí trestné činnosti, hladu a bezdomovectví…

Kde peníze pomáhají
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odborem, kurátory, s odborem správy majetku měs-
ta a úřadem práce. Klienti nejsou terénními pracov-
níky vyhledáváni pouze v ulicích města, ale právě 
díky účelné spolupráci s institucemi jsou s konkrét-
ní zakázkou pomoci kontaktováni i příslušnými pra-
covníky úřadů.  U obyvatel města je patrná důvěra 
v úředníky, klienti nevykazují nevoli při nutnosti 
kontaktu s nimi, patrně jsou zvyklí na určitou formu 
spolupráce. Jejich problémem však zůstává nedo-
statečná orientace v zákonech, v systému sociální 
pomoci, neschopnost řešit svoji situaci sám, a to ať 
už z důvodu nižších sociálních dovedností, životní 
úrovně, závislosti na alkoholu aj. Most k naději, o. s. 
je již dlouhou dobu pravidelným členem pracovních 
skupin komunitního plánování města.

V Semilech bylo v období od 1. 10. 2009 do 31. 8. 
2010 podpořeno celkem 13 osob. I přes vyšší počet 
obyvatel města a vyšší výskyt sociálně patologic-
kých jevů ve srovnání s městem Turnov je hodnota 
počtu podpořených osob nižší, a to pravděpodobně 
z důvodu prozatím neefektivní spolupráce s úřady, 
a to i přes osobní návštěvy pracovníků příslušných 
odborů města i zapojení se do komunitního pláno-
vání Semil. Obyvatelé města/potencionální klienti 
mají obecně nižší důvěru k využívání služby, nabíd-
ky pomoci negují na základě předchozích špatných 
zkušeností s úřady, které však nemusí být založeny 
na objektivních faktech, protože převážná většina 
oslovených vykazovala nižší sociálně komunikační 
dovednosti. Stále se pracovníkům nedaří zcela pro-
niknout mezi obyvatele sociálně vyloučené lokality 
Kolonka. Je patrné, že tito nejsou zvyklí využívat sys-
tém sociálních služeb jako takový, ve smyslu sociál-
ní podpory a pomoci. V létě roku 2010 proběhla na 
sídlišti v Řekách „letáková“ akce,  pracovníci obešli 
všechny panelové domy a rozdali množství infor-
mačních materiálů, nicméně do této doby se činnost 
nesetkala s příliš velkým efektem. 

Za sledované období bylo ve městě Jilemnici pod-
pořeno 8 osob. I zde se podařilo navázat spolupráci 
s pracovnicemi MÚ oddělení sociální péče a oddě-

lení sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Dobrá 
spolupráce proběhla s pracovnicemi OSPOD. Terén-
ní program je pro místní obyvatele stále nový pojem, 
snažíme se je tedy o tomto typu služby informovat. 
Také v Jilemnici se Most k naději, o. s. zapojil do 
komunitního plánování města. Z požadavků pracov-
ní skupiny pro ohrožené sociálním vyloučením však 
jednoznačně vyplynula spíše potřeba klasického 
drogového terénního programu. 

Během sledovaného období došlo ke změně per-
sonálního zabezpečení projektu, a to od 1. dubna 
2010. Změnilo se nejen vedení projektu, ale také 
tým terénních pracovníků zajišťujících přímou práci 
s klientem. 

Vzhledem k výšce ukazatele plnění, jež je obsažen 
ve smlouvě mezi poskytovatelem a zadavatelem, je 
hodnota ročního plnění stanovena na 35 podpoře-
ných osob. V tuto chvíli program naplňuje ukazatel 
na více než 100%, a to za 11 kalendářních měsíců. 
Počet klientů/podpořených osob za sledované ob-
dobí: 48

Lucie Schovánková
vedoucí projektu IP 1 Semilsko                             (PI)
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Stejný osud tří „K“

Historický vývoj obce
Okolí Kopist bylo osídleno již v době kamenné a byly 
zde učiněny také nálezy z doby římské (50 př. n. l. 
- 376 n. l.). Dějinné počátky Kopist jsou nejasné a za 
první věrohodnou písemnou zprávu lze pokládat až 
listinu z roku 1227. V ní daroval Kopisty bezdětný 
Hrabišův syn Kojata zderazskému klášteru, kterému 
později odkázal svůj díl Kopist „s lesem a rybníkem“ 
i jeho bratr Všebor. 

V držení zderazských křižovníků setrvala převážná 
část vsi po celé 13. století. Kopisty jsou jmenovány 
v důležitém hospodářském privilegiu krále Přemysla 
II. Otakara z roku 1273, které bylo uděleno městu 
Most. Je v něm obšírně hovořeno o mílovém právu, 
které určovalo tehdejší ekonomické vztahy. Celé 
zemědělské zázemí města Mostu bylo hospodář-
sky i právně podřízeno městské výrobě. Obyvatelé 
okolních obcí měli povinnost nakupovat všechny 
potřebné výrobky v Mostě. Pouze tři osady tvořily 
částečnou výjimku. Jednou z nich byly právě Kopisty, 
kde směla být podle rozhodnutí panovníka zřízena 
kovárna a šenkovna. 

Kopisty zůstaly majetkově rozdrobeny i v následují-
cích dvou stoletích. Počátkem 15. století Zikmund 
Lucemburský zastavil mostecký hrad i město s jeho 
okolím míšenskému markraběti za pomoc v boji pro-
ti husitům. Závislost Mostecka na Sasku ukončil až 
Jiří z Poděbrad v roce 1455.

Před rokem 1620 bylo v Kopistech přibližně 
62 hospodářství různé velikosti, dále 14 sedláků, 
32 chalupníků, 1 zahradník a 15 bezzemků, kteří 
„prací rukou svých se živí.“ Po skončení třicetileté 
války v polovině 17. století bylo zaznamenáno jen 41 
hospodářství, dalších 21 bylo pustých. V roce 1651 
žilo v obci a vrchnostenském dvoře celkem 106 
osob. V polovině 18. století měly Kopisty 55 hospo-
dařících subjektů, 1 učitele a kováře, hostinec, mas-
ný krám, 2 vrchnostenské dvory, mlýn o dvou kolech 
a řadu rybníků v okolí. K roku 1771 bylo v obci 56 
selských stavení a 12 budov bylo používáno k jiným 
účelům.

V roce 1846 bylo v Kopistech 69 domů s 387 obyva-
teli, vrchnostenský pivovar, palírna, hostinec, 2 mlýny 
a dvůr. Pravý rozvoj obce nastal však během posled-

Kopisty
Kopisty patřily mezi nejdůležitější a nejstarší lokality na Mostecku. Obec 
byla od počátku své historické existence součástí místního trhu města 
Mostu a hrála v této oblasti vedoucí úlohu. Kopisty se rozkládaly při Bílém 
potoce v těsném severním sousedství města Mostu. Na východním okraji 
Kopist se nacházela osada Pláň, dále na východ ležely obce Pařidla a Konob-
rže. Na severu sousedily Kopisty s Růžodolem. Název obce mohl označovat 
„ves Kopistů“, tj. Kopistovy rodiny. Někdy také bývá odvozován od slova 
„kopisti“ - nástroje na mísení těsta či od „kopistiti se“ ve významu „protivit 
se, vzpírat se“.

ní čtvrtiny 19. století v souvislosti se vznikem řady 
dolů v jejím okolí: Julius II (1878), Julius III (1882), 
Julius IV (1891) a Habsburg (1890, od roku 1919 
Minerva). Dříve zemědělské Kopisty se postupně za-
řadily mezi důležitá střediska důlní těžby v regionu. 
Rozvoj průmyslu znamenal také silný příliv obyvatel-
stva a značný nárůst počtu obyvatel žijících v obci. 
Kopisty se podobně jako ostatní obce na Mostec-
ku změnily také svým národnostním složením. Od 
konce 19. století došlo k výraznému nárůstu počtu 
obyvatel české národnosti a v roce 1902 byla v obci 
po několikaletých bojích zřízena česká škola. V roce 
1880 žily v Kopistech i s osadou Pláň 902 osoby, ale 
roku 1893 to byli již 2 004 obyvatelé a v roce 1900 
už dokonce 4 214 osob. Největšího počtu obyvatel 
(5 455) dosáhly Kopisty v roce 1930. V roce 1911 
byly Kopisty povýšeny na město. 

Historické památky na území obce
Při východním okraji náměstí stávala původně gotic-
ká tvrz, která byla v době husitských válek zničená 
a někdy před rokem 1510 obnovená. Nedaleko tvr-
ze se nacházel kostel Božího Těla, původně gotický 
(farnost v Kopistech je zmiňována již v roce 1352), 
v 18. století zbarokizovaný a v 19. století nově 
upravený. Na hlavním oltáři z let 1760 - 1780 byla 
umístěna socha madony z období kolem roku 1380. 
U kostela stála socha sv. Floriána z roku 1739 od 
Jana Adama Dietze, která byla přemístěna posléze 
do Vtelna.

Obec byla likvidována v letech 1974 - 1979 z důvodu 
postupu těžby Dolu Ležáky.
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Historický vývoj obce
Na území katastru obce sídlili lovci a rybáři již ve 
střední době kamenné (cca 8300 - 5500 př. n. l.). 
Dále zde byly učiněny i vzácné nálezy z doby římské 
(cca 50 př. n. l. - 376 n. l.). 

První písemná zmínka o obci Komořany je uvedena 
v listině krále Václava I. z roku 1250, v níž daroval 
oseckému klášteru mimo jiné polovinu rybářů z této 
vsi, včetně příslušné části jezera, což bylo potvrze-
no v roce 1341 i králem Janem Lucemburským. Ve 
2. polovině 15. století náležela část obce k mostec-
kému hradu, část oseckému klášteru a část maji-
telům Červeného Hrádku. Díl Komořan, náležející 
k Červenému Hrádku, byl v roce 1612 získán Bohu-
slavem z Michalovic, ale v roce 1621 mu byl s jeho 
dalším majetkem konfi skován a v roce 1622 prodán 
Vilému ml. z Lobkovic. 

V roce 1595 zakoupilo město Most od císaře Ru-
dolfa II. mostecký hrad včetně jeho panství. Část 
Komořan tak připadla městu Most. Z roku 1612 se 
zachoval urbář, který dokládá, jak lokalita vypada-
la před třicetiletou válkou. Obec byla rozdělena do 
dvou panství, mosteckého a michlovského, měla 
celkem 53 poddaných, z nichž 35 podléhalo městu 
Most. Dávky, které odváděli dříve na hrad, odváděli 
nyní městu. Po stránce církevní správy spadala obec 
pod farní kostel v Souši. 

V roce 1654 drželi Komořany majitelé František Vi-
lém z Lobkovic, Martin Michna a město Most, jehož 
část byla v roce 1689 také prodána Lobkovicům. 
Komořany pak zůstaly součástí jejich panství Nové 
Sedlo - Jezeří do roku 1848. Obyvatelé Komořan byli 
významně ovlivňováni blízkostí jezera s hojností ryb 
a rybářství bylo až do vrcholného středověku hlav-
ní součástí jejich obživy. Již v polovině 17. století je 
však pro obec hlavním zdrojem obživy zemědělství. 
Berní rula z roku 1657 nevykazuje v Komořanech již 
žádného rybáře. Bylo zde 17 obydlených selských 
usedlostí, 25 chalupníků a 5 „osob na obci“. Komo-
řany tedy byly poměrně velkou vesnicí, ovšem s ma-
lou výměrou polí a špatnými domy. 

Podle Tereziánského katastru z roku 1757 byly již 
celé Komořany spojené pod společnou lobkovickou 
vrchností. Obec měla 49 hospodářů, 3 krejčí, řezní-
ka, kováře, ševce a 1 židovského obchodníka s plát-
nem. Protože se situace Komořanského jezera stále 

Komořany
Komořany původně ležely při jižním břehu tzv. Komořanského jezera, asi 4 km 
západně od Mostu. Jihozápadně od Komořan se rozkládaly Ervěnice, východ-
ně ležela Souš a severně od obce se nacházel Dolní Jiřetín. Název obce bývá 
odvozen od skutečnosti, že její obyvatelé byli usazeni na pozemcích královské 
komory. V písemných pramenech se nachází názvy Chomoran, Komoran, Ko-
morzany, Komoržany, nebo německé označení Kornmern, Kurnmern. 

více zhoršovala, většina jeho plochy byla zanesena 
bahnem a vodní hladinu tvořila pouze malá část jeho 
celkové plochy, započalo se ve 30. letech 19. století 
s jeho odvodňováním. Oblast jezera se odvodněním 
a vysušením změnila v úrodná pole, zahrady a louky. 
Počet domů a obyvatel v následujících desetiletích 
narůstal, a to i přesto, že v roce 1838 postihl obec 
ničivý požár. V roce 1861 stálo v Komořanech 78 
domů a v nich žilo již 464 obyvatel. 

V roce 1870 byla zprovozněna železniční trať spojují-
cí Teplice, Most a Chomutov. Její zprovoznění umož-
nilo rozvoj těžby uhlí v jejím okolí. Na katastru Ko-
mořan byl postaven v roce 1875 důl Jupiter a v roce 
1883 povrchový důl Germania a v roce 1885 hlu-
binný důl Germania (pozdější Fortuna). V důsledku 
dolování byl narušen v roce 1878 známý pramen 
Komořanské kyselky. 

Díky rozvoji těžby uhlí a rostoucí potřebě pracovních 
sil se zvýšil počet obyvatel Komořan do roku 1893 
na 1512 osob a počet domů stoupl na 136. Záro-
veň se zvyšovalo procento Čechů bydlících v obci. 
Růst počtu obyvatel české národnosti s sebou při-
nesl růst národnostního napětí. Při sčítání lidu v ro-
ce 1930 dosáhl počet obyvatel čísla 2 920, z toho 
1 437 se jich hlásilo k české národnosti. Za II. svě-
tové války se v okolí Komořan nacházely tábory nu-
cených prací. 

Historické památky na území obce
V Komořanech stávala kaple sv. Anny, postavená 
původně roku 1701 Ferdinandem hrabětem z Lob-
kovic. Stavba však byla pro velké poškození v roce 
1838 zbourána. Na jejím místě byla v roce 1846 vy-
budována pseudogotická kaple stejného zasvěcení.
Na hřbitově se nacházela empírová kaple z 19. sto-
letí. Jedinou památkou, která se zachovala z Komo-
řan pro příští generace, je morový sloupek z 80. let 
17. století, jenž byl přemístěn do Vtelna. Obec byla 
defi nitivně zlikvidována v letech 1986 - 1987 a její 
katastr od 1. 1. 1988 přičleněn k Mostu.
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Historický vývoj obce
První písemná zmínka o Konobržích pochází z roku 
1394 a týká se dědictví po zemřelém Pešovi, zva-
ném Mezek. V roce 1402 patřila část platů ze vsi 
církvi v Duchcově. Před rokem 1420 sídlil na zdejší 
tvrzi zeman Šimon z Konobrže a v polovině 15. sto-
letí pak jistý Vaněk Kladný. V letech 1491 až 1524 
tady žili Pehmové z Konobrže, původem z Litoměřic. 
Po obci se psali i příslušníci mostecké měšťanské 
rodiny Deutschů. Od nich koupil v roce 1558 tvrz se 
dvorem Baltazar Langenau z Pauzu. 

Ve 2. polovině 16. a počátkem 17. století byli majiteli 
Lungvicové z Patokryj, za nichž byla koupena i část 
vsi, dosud patřící k Duchcovu. Zároveň minimálně 
část obce patřila klášteru světeckému. V polovině 
17. století byla převážná část obce ve vlastnictví Jan 
Baptisty Bombasona. O sto let později byla již v ma-
jetku města Mostu a součástí jeho panství Kopisty 
zůstaly až do roku 1848. 

Podle Berní ruly z poloviny 17. století žil v Konobržích 
jen 1 sedlák a 8 chalupníků s rodinami. Situace se 
příliš nezměnila ani o sto let později. V obci bylo pou-
ze 9 hospodářů a samostatný dvůr, který spravoval 
Jan Michal Přibyl. Kolem Konobrží a Pařidel byly již 
koncem 15. století zbudovány rybníky, avšak už ve 
2. polovině 18. století některé z nich nebyly využí-
vány. 

V roce 1846 stálo v obci 22 domů se 129 obyvateli. 
Ještě na počátku 90. let 19. století zde bylo jen 25 
domů se 182 obyvateli, ale po zřízení blízkého dolu 
Venuše (1893) vzrostl už v roce 1900 počet domů 
na 41 a počet obyvatel se zvýšil na 430. Nejvíce 
osob žilo v Konobržích v roce 1930. Tehdy zde stá-
la i kaple Nejsvětější Trojice, postavená kolem roku 
1914. 

Obec byla zlikvidována v letech 1976 - 1979 kvůli 
postupu těžby k. p. Doly Ležáky.

Doslov
Málokdo třeba ví, že Mostecko kdysi nebylo jen prů-
myslovým a energetickým centrem naší socialistic-
ké vlasti, ale také uznávanou vinařskou oblastí, ne-

Konobrže
Obec se nacházela asi 3 km severně od Mostu. Na západě se rozkládaly Ko-
pisty a na jihu Konobrže sousedily s obcí Pařidla. Výklad názvu Konobrže je ne-
snadný. Původně snad zněl „Koňobrzy“ a mohl označovat „ves lidí pohánějících 
koně“, eventuálně při jiném výkladu „místo, kde byly stáje pro koně.“ Z minu-
losti jsou známy také tvary Konobrze, Konabrže nebo německé Cornrnerbors, 
Chomerpurs, Kurnrnerbursch, Kummerpursch. 

boť v malebné krajině Českého středohoří se vinná 
réva pěstovala a dodnes pěstuje již déle než 1 000 
let. Příznivé je podnebí, průměrná roční teplota, 
teplota vegetační i množství srážek. O mosteckém 
vinařství existují písemné záznamy od roku 1207, 
ale vzhledem k jeho vyspělosti odborníci soudí, že 
zde bylo mnohem dříve. Koncem šestnáctého století 
byl Most městem, ve kterém 80 % obyvatel vlastnilo 
vinice, a patřila mu celá polovina vinohradů v kraji 
široko daleko. 

V období před 2. světovou válkou započala těžba 
a dále se rozvíjela výstavba doprovodného těžké-
ho, lehkého a chemického průmyslu, později ener-
getiky a dalších průmyslových podniků, využívají-
cích místních surovinových a energetických zdrojů. 
V desítkách malých hlubinných dolů se kutalo uhlí 
v okolí Mostu do té doby, než moderní technologie 
průzkumu ložisek zjistila obrovské zásoby právě pod 
samotným městem. Uhelná sloj mnohde vystupova-
la až na povrch, ve více než 50% se výhřevností vy-
rovnala černému uhlí a objem skrývkových hmot ne-
převyšoval množství geologických uhelných zásob. 
Po skončení 2. světové války se začal výrazně měnit 
vzhled krajiny v pánevní části Mostecka. V celém 
okrese vyrostly střídavě povrchové doly s výsypkami, 
menší hlubinné doly postupně ustoupily povrchové 
těžbě ve velkolomech s moderními dobývacími vel-
kostroji a dopravou. Osud města a přilehlých obcí, 
jež byly postupně a plánovitě likvidovány před postu-
pující těžbou a ke kterým patřily i Komořany, Kopisty 
a Konobrže, byl zpečetěn…
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Osek očima starosty

Město Osek je výjimečným  městem pod Krušnými 
horami nejen díky své poloze, zelenám plochám 
a parkům, Cisterciáckému klášteru a okolní příro-
dě. Zajímavým jej dělají hlavně lidé, kteří v něm žijí 
a pro které je jeho rozvoj a spokojenost občanů ne-
jen zaměstnáním, ale i posláním. Se starostou Ose-
ka, panem Jiřím Hlinkou jsme hovořili právě o tom.

Co se vám ve vašem městě podařilo realizovat?
Za největší přednost města považuji harmonický 
rozvoj. Pro mě to není fráze. To že občané chodí po 
opravených chodnících, jezdí po opravených komuni-
kacích, že zde fungují školky, děti se učí v moderně 
vybavené základní škole, o volný čas se stará dům 
dětí a mládeže, k dispozici jsou sportovní zařízení, 
ve městě se seká tráva, uklízí odpadky, nemusím 
se bát vyjít po setmění z domu, fungují dobrovolní 
hasiči, večer se rozsvítí veřejné osvětlení. Ve městě 
je pošta, banka, obvodní lékaři, zubařská ordinace. 
Nepovažuji za špatné zmínit se o velice pěkném 
hřbitovu s novou vsypovou loukou. Po všech peripe-
tiích je město velice dobře obslouženo hromadnou 
dopravou směrem na Teplice i Litvínov. Pestrost ži-
vota města dotváří desítky spolků a sdružení. To je 
základ. Noví zastupitelé by si měli říci – toto udržíme 
a uděláme pro občany města něco navíc.  

Myslíte si, že vaše obec může být zajímavější pro 
turisty?
Město vlastní autokemp, který zajišťuje slušný stan-
dard ubytování i služeb, připravujeme výstavbu 10 
bungalovů, abychom mohli nabídnout i vyšší kvali-
tu ubytování. Ve městě se velice dobře najíte, Osek 
slouží jako brána do Krušných hor pro pěší, cyklisty 
i automobilisty a zimní turisté se už těší na Dlouhou 
Louku, kde se pravidelně upravuje 50 kilometrů 
běžeckých tratí. V místním horském penzionu se 
mohou občerstvit i ubytovat. Prochází tudy několik 
turistických značených cest dokonce i evropská dál-
ková trasa E3, západním směrem můžete dojít až 
k atlantickému pobřeží Španělska, opačným smě-
rem k Černému moři. 

Jaké památky, služby a zajímavosti jim můžete na-
bídnout?
Naše město se může pyšnit hned dvěma národními 
kulturními památkami, jsou jimi Cisterciácký klášter 
a Pomník katastrofy na Dole Nelson. Krom nich zde 
jsou desítky evidovaných objektů, která vypovídají 
o minulosti našeho města i celého kraje. Město má 
informační a turistické centrum, které kromě jiných 
činností zajišťuje prohlídky v klášteře. 

V čem by vaše obec mohla jít příkladem ostatním 
obcím?
Když se vracím do Oseka, vždy mě uchvátí zeleň 
okolních lesů, městských alejí a parků, dávajících 
městu svou jedinečnost. A s městskou zelení je 
spojena i pravidelná údržba. Právě péčí o zeleň se 
může naše město právem pyšnit. Ve městě máme 
dvě školky, v letošním roce jsme prováděli rekon-
strukci školky v Hrdlovské ulici za účelem zvýšení 
její kapacity. 

Jaké máte plány do budoucna?
Po dvou již schválených změnách územního plánu 
a vypracování územní studie se vytvořily předpokla-
dy pro výstavbu 164 rodinných domků v lokalitě Tyr-
šova ulice. Druhou změnu územního plánu schválilo 
zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání. 
Bude nutné připravit projekt na zasíťování území 
a postupně řešit majetkové vztahy. O tom by mělo 
rozhodnout již nové zastupitelstvo. Ve městě chybí 
dnes již všude běžný supermarket. Když se obchodní 
řetězce začínaly porozhlížet i v našem pětitisícovém 
městě, přišla fi nanční krize a záměr byl pozastaven. 
Všichni nyní pečlivěji zvažují své investice. 

Máte nějaký sen, který byste si chtěl jako starosta 
splnit? 
V tomto předvolebním období přeji městu Osek, aby 
se podařilo po volbách sestavit v zastupitelstvu, radě 
i dalších orgánech města pracovitý tým, který bude 
chránit tradiční hodnoty a zlepšovat život občanům 
města minimálně jako v tomto končícím volebním 
období.                  (PI)

Ing. Jiří Hlinka,
starosta Oseka
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Evropský rok boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení

Terénní sociální práce je jednou z metod sociální 
práce zaměřené na pomoc lidem nacházejícím se 
v nepříznivé sociální situaci nebo lidem žijícím v so-
ciálně vyloučených lokalitách. Terénní sociální práce 
je poskytována prostřednictvím terénních programů 
podle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Sociální službou se přitom podle § 3 a) 
zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách ro-
zumí činnost nebo soubor činností zajišťujících po-
moc a podporu osobám za účelem sociálního začle-
nění nebo prevence sociálního vyloučení. Důležitým 
znakem terénních programů je jejich poskytování 
v přirozeném sociálním prostředí, které vymezuje § 
3 d) zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách 
jako rodinu a sociální vazby k osobám blízkým, do-
mácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, 
se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pra-
cují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. 
Terénní programy jsou dále vymezeny zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako te-

rénní služby poskytované osobám, které vedou rizi-
kový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny 
osob, uživatele návykových nebo omamných psy-
chotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící 
v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně 
ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhle-
dávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Skutečný příběh – Pan J. aneb Z poručíka bezdo-
movcem
Narozený na Slovensku v padesátém prvním roce. 
Vyučil se obráběčem kovů – nástrojářem.

Na vojně jeden z členů osobní ochranky Ludvíka 
Svobody. Po vojně nastupuje k hradní stráži, odtud 
odchází dále pracovat jako vyšetřovatel k policii. 
Žení se, má dvě dcery, po několika letech se s ním 
žena rozvádí. Říkala, že chtěla hodnost kapitána, on 
byl jen poručík, no a taky kvůli tomu pití, jak vzápětí 

Lokalita: Litvínov – Janov
Název projektu: Podpora přiměřeného bydlení sociálně 
ohrožených skupin a řešení bezdomovectví
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dodává. Říkají mu Pan J., bezdomovec. Jak se může 
člověk tak náhle ocitnout na ulici?

Co se stalo, že jste právě tady v litvínovské ubytov-
ně pro lidi bez domova?
Tak náhle to zase nebylo. Po rozvodu přišla další 
rána, říká Pan J. Vzal jsem úplatek a vyhodili mě 
od policie. Pak jsem pracoval v Praze, zasní se. To 

bylo dobré, jó Praha. Měl jsem kamaráda v Litvínově 
v Chemických závodech. Dělal tam mistra a nabídl 
mi víc peněz. 

Pracoval tam asi až do 1999, bydlel v Litvínově 
u plaveckého bazénu.

Co další rodina, děti?
Měl jsem přítelkyni, staral jsem se o ni a její dvě děti. 
Když jsem skončil v Chemických závodech, odjel 
jsem pracovat do Anglie. Vydělal jsem si dost peněz, 
ale okradli mě – naši, co tam byli se mnou. Nemám 
je rád. Měl jsem co dělat, abych se dostal domů. Ne-
měl jsem na nájem, když jsem se vrátil. Tak mě vy-
hodili. Nyní bydlím na ubytovně, občas mám nějakou 
brigádu, pomáhal jsem na hřbitově (ukazuje fotku, 
na které je vyfocen před hřbitovem). To bylo pěkný, 
ale už je to pryč. Od té  doby nic. 

A děti? Nedávno tu byla moje dcera. Je doktorka, 

byla v Německu a cestou zpátky se za mnou stavila, 
ach jo. Druhá dcera je učitelka.

Co budete dnes dělat? (pátek)
Půjdu do města vyzvednout si šeky (stravenky od 
sociálky), taky musím někde sehnat cigarety na ví-
kend, alespoň pár (zase se zasní), rád si zakouřím, 
víš? Pak půjdu k Jochovi, tam berou šeky na oběd. 

Musím sehnat nějakou brigádu, asi od Vietnamců, 
něco jim pomůžu.

Jak se o vás tady na ubytovně starají ?
Dobře. Paní mi dává oblečení, je na mě hodná, rozu-
mím si s ní i se strážnými.

Chtěl byste pracovat?
No jasně. Jsem obráběč kovů, jen nemůžu nic se-
hnat. Ale budu dělat cokoliv, v lese, na stavbě… Dlu-
hy nemám a chtěl bych pracovat.

Jo a ten článek – tak mi to pak přines ukázat, až to 
vyjde. Ahoj!

S panem J., rozmlouval Martin Motl, vedoucí Terén-
ních programů

Článek publikován se svolením uživatele služby (PI)
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Čechy čekají krev, pot a slzy, 
píše cizina

Podle deníku Die Presse nás čekají za vlády Pet-
ra Nečase „krev, pot a slzy“. List zmiňuje reformy, 
které má kabinet v plánu. Poznamenává, že nejdů-
ležitější ministerstva si zajistila TOP 09 a varuje 
před nevypočitatelností Věcí veřejných.

To, že naše ekonomika nutně potřebuje uzdravení, 
je fakt. Přesto, že na tom nejsme ani z daleka tak 
bídně jako Řecko či Španělsko a nebo Irsko, nemá-
me v globálně propojených ekonomikách přílišné 
jistoty, protože vždycky může být i hůř. A bude!

Nečasova a pro někoho Kalouskova vláda zahájila 
kroky k reformním opatřením, která zásadním způ-
sobem zčeří kalné vody v naší zemi. Co je na snaze 
o reformy sympatické? V první řadě je to skutečnost, 
že je myšlena vážně. Dále, že ve všech minister-
ských i v dalších vládních a veřejných resortech se 
hledají úspory. Tím vzniká dojem, že v tom jaksi je-
deme všichni a prostý lid, na jehož bedra dopadnou 

škrty největším dílem, bude mít pocit, že se jedná 
o obecní jev, a tudíž tento velký tlak na omezování 
osobní spotřeby a zvyšování osobních výdajů nějaký 
čas vydrží. Nebo také ne.

Kalousek v roli ministra fi nancí musí mít hroší kůži, 
aby při prvních hrozbách odborů nedeformoval re-
formy a přitom nedovedl Českou republiku do vlny 
stávek, které tak nebo tak přijdou. A výměna bossů 
odborových svazů dává tušit, že zde je silný, kom-
paktní „nepolitický“ blok, který snad dočasně, snad 
trvale, zaskočí za slábnoucí vliv i roli ČSSD.

Vládní reformní menu, jakkoli se snaží být sofi stiko-
vané, je velmi prosté. Radikální snížení výdajů státu, 
zejména odstřižením různých milodarů a podpor, 
bez faktické logiky. Maximální zvýšení příjmů formou 
efektivního vybírání daní přímých i nepřímých. Zasta-
vení patologického zneužívání sociálních dávek. Zlev-
nění a omezení investic a snížení korupce. Tečka. 



31AMB září 2010

AKTUÁLNÍ TÉMA

Příchodem této vlády by měl zpozornět každý, kdo 
si bezpracně chodil pro sociální dávky a nechal se 
živit od stále menší většiny pracujících lidí. Ve střehu 
by měli být i ti, kteří roky okrádali bez zardění náš 
stát tím, že se podíleli na předražených zakázkách, 
úplatcích a ve velkém formátu rozkrádali vše, co 
se ukrást ještě dalo. Abych však nesršel přílišným 
optimismem, reformní kroky Nečasova kabinetu při-
nášejí i první oběti. Prohlubování chudoby. Reálná 
hrozba omezení přístupu k ústavou garantované 
zdravotní péči a takřka nulová možnost bránit se 
proti nespravedlnosti u soudu, protože bez poplatku 
nebude ani kapka práva. To dříve či později vyvolá 
odezvu a tuším, že hodně hlasitou.

Nějakou dobu však potrvá, než se vše vrátí do sta-
rých zaběhlých kolejí. Kilometr dálnic pak zase bude 
stát dvakrát víc než v sousedních státech. Ve stínu 
elit se ukáží nově zrození Pitrové, Krejčířové, Čunko-
vé, Wolfové, Pohankové, Melčákové a další vykutá-

lenci, kteří se budou „těm blbečkům dole“ upřímně 
smát, jak je podojili.

Naše společnost je chronicky nemocná. Dlouhodo-
bě drtivá většina občanů ČR doplácí na ekonomické 
i politické chyby z pravé i levé strany společenského 
spektra. Rozkládá se, resp. chudne střední vrstva, 
což jednou ohrozí i elity.

Přesto, nebo právě proto, určitá naděje na změnu 
– se kterou přichází tato vláda, má svá pozitiva na 
ozdravném či léčebném společenském procesu. Ten 
je zapotřebí. Jestli se naplní památná slova W. CH. 
v širším kontextu o krvi, potu a slzách – to je otáz-
ka, na jejíž odpověď si budeme muset ještě nějaký 
neČas počkat.

Text: PaLuba
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Jak jsem napsal svůj první bestseller...
(Volné vyprávění, část čtvrtá)
Od chvíle, kdy jsem poprvé udržel tužku v ruce, jsem 
toužil napsat knihu. Inspirací mi postupně byla díla 
mého dětství, dospívání, mládí a období přípravy na 
věk, obecně zvaný požehnaný. A protože všechny 
moje myšlenky dávno přede mnou zcela zištně pou-
žil Václav Čtvrtek, Karel May, Jaroslav Foglar, páno-
vé Šimek s Grossmannem, Jiří Švejda, Arthur Hailey, 
Erich Maria Remarque, Johannes Mario Simmel a ji-
ní mistři pera, které jsem tolik obdivoval, nezbylo než 
trpělivě čekat na příležitost a ten správný námět.

Obojí se naskytlo tak přirozeně a na takovém místě, 
že bych to ani ve svých nejodvážnějších spisovatel-
ských snech nečekal – na druhé straně zeměkoule, 
kde je všechno jinak a jinačí. Je spousta zemí, které 
našinec touží navštívit, ale Austrálie patří právem 
mezi ty nejvíce vysněné. Naše zážitky a příhody 
z farmy ukryté hluboko v buši a vzdále-
né od civilizace jsou však i o něčem 
trochu jiném. Měli jsme mož-
nost prostředí Austrálie a její 
obyvatele poznat poněkud 
odlišně. S našimi austral-
skými přáteli jsme půl 
roku káceli stromy, opra-
vovali ohrady a cesty, 
krmili dobytek, hledali 
opály a také se s nimi 
dělili o radosti i strasti 
všedních dní a pili vodu 
z jedné láhve.
Tato kniha je i snahou 
našim budoucím násle-
dovníkům – cestovatelům 
sdělit zajímavé a potřebné in-
formace o historii osídlení Aus-
trálie, průzkumných výpravách, le-
tecké dopravě, prapodivných rostlinách 
a zvířatech, vodě, buši, cestování a mentalitě 
zdejších obyvatel. Budu rád, podaří-li se mi alespoň 
z malé části, neboť je jich tolik, že by to vystačilo na 
knih několik...

Toto vyprávění je určené právě vám, známým i ne-
známým kamarádům, jimž stačí ke štěstí sny s vů-
ní dálek, táborový oheň s partou kamarádů, hukot 
vln v peřejích a ve šlajsnách i tiché lesní pěšiny bez 
hotelů, aut a paneláků. Protože jenom vy víte, jak 
vypadá nekonečné hvězdnaté nebe pohledem ze 
spacáku, nikam se neženete a nic vám neschází.
Snad jen ten velký vandr do daleka...

Něco z historie aneb Voda, 
základ života…
Každému, kdo slyší jména jako Sahara, Mexická 
a Nevadská poušť, Afrika a Austrálie, se zároveň 
v hlavě rozsvítí varovný signál – voda! Správnému 
cestovateli před očima defi lují prachem a pískem 
pokryté kostry dobytka, koní, velbloudů a lidí, sym-
bolizující útrapy zmizelých karavan a výprav nových 

osadníků nehostinnou pustinou, kde každá oáza, 
každý měch a krůpěj vody mají cenu zlata. Kdo četl 
slavnou mayovku o Llanu Estacadu, ví, o čem je řeč! 
Má-li tedy normální, vodou plýtvající a zhýčkaný Ev-
ropan v těchto oblastech nějaký čas pobývat, pátrá 
již dopředu po tom, co tady bude pít, v čem se mýt 
a čím sprchovat. To proto, aby zde bídně nezahynul 
stejně jako jeho předchůdci...

V Austrálii se díky její obrovské rozloze a geografi c-
kému umístění nachází hory, deštné pralesy, sava-
ny, buš, skály i pouště. Na jihu leží na horách sníh 
a v severním Darwinu panují stálá tropická vedra. 
V nehostinných skalách a buši ve vnitrozemí přeži-
la v minulosti jen zvířata, přizpůsobená extrémním 
podmínkám, a také lidé, původní praobyvatelé Aus-
trálie, Aboriginálci. Jejich život závisel na dokonalé 

znalosti prostředí, ve kterém bylo rozho-
dující sehnat dostatek potravy a vo-

dy pro sebe a svůj kmen. Z po-
kolení na pokolení předávané 

zkušenosti jim umožňovaly 
nacházet vodu podle růz-
ných indicií i tam, kde 
by ji člověk naší moder-
ní doby asi jen těžko 
hledal. Využívali pří-
rodních zásobáren ve 
skalních prohlubních 
i dírách v zemi a vodu 
získávali také sběrem 

kapek rosy, sražených 
na listech keřů. Vodu nut-

nou pro přežití nahrazovali 
tekutinami, obsaženými v ně-

kterých rostlinách, jež dobře 
znali a věděli, kde je hledat. Po nich 

to zkoušeli i noví osadníci. Hlavně ti, 
kteří se pohybovali v pustině daleko od civilizace 

a museli spoléhat sami na sebe – lovci, zlatokopové, 
hledači opálů a členové průzkumných výprav. Šlo jim 
to však o poznání hůře, ale byli i tací, kteří si znalosti 
Aboriginálců osvojili. Také jejich znalosti byly předá-
vány z generace na generaci nových osadníků. Do 
současné nabídky australských televizních progra-
mů patří naučné pořady o tom, jak přežít v buši, zů-
stane-li tam člověk bez vody, potravy a bez nástrojů 
a technických prostředků. Teorie vypadá pěkně, ale 
v praxi? Hm, nevím, nevím...

V období prvního osídlení australského pobřeží ne-
byla voda až takovým problémem. Přistěhovalci za-
kládali své kolonie na místech, která jim vyhovovala 
z hlediska přistávání lodí, rozlohy a kvality půdy a sa-
mozřejmě i dostatečných zdrojů užitkové i pitné vody. 
Proto se všechna velká města zakládala na pobřeží 
moře v místech úrodných delt, kde se řeky vlévají do 
oceánu. Pustý vnitrozemský venkov neboli „outback“ 
takové přírodní podmínky nenabízel. Proto nebyl 
osidlován do té doby, než se stal zajímavým nálezy 
nerostných surovin, hlavně zlata, stříbra, cínu a opá-
lů. Jejich primitivní těžba vyžadovala velké množství 
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vody, stejně jako zlatokopecké osady a městečka, 
vznikající v místech velkých nálezů. Voda zde byla 
doslova placena zlatem, neboť ji společně s další-
mi osadníky, potřebným materiálem, potravinami 
a nářadím musely na velkou vzdálenost dopravo-
vat karavany velbloudů a volských potahů. Později 
byly k některým nalezištím a městečkům nákladně 
budovány i dlouhé vodovody z měst u pobřeží, ale 
teprve spojení odlehlých míst železnicí zajistilo pře-

lom v zásobování i menších měst ve vnitrozemí. Na 
železnici navázala silniční síť i rozvíjející se letecká 
doprava, přesto je australský outback daleko méně 
osídlen než pobřežní oblasti a ani blízká budoucnost 
tento stav zřejmě nijak dramaticky nezmění.

Dodnes je okolo každé farmy k vidění systém vo-
dojemů, nádrží, sudů, tanků a mělkých rybníků 
vyhloubených buldozery na pastvinách. Vše vedlo 
k zachycování dešťové vody a jejímu hospodárnému 
využití pro člověka i dobytek. Navíc množství a stav 
zásobníků na vodu ovlivňoval samozřejmě i hodno-
tu farem při jejich prodeji. Moderní doba postupem 
času přinesla i zásadní změnu v systému získávání 
vody vrtáním artézských studní, neboť australský 
kontinent má překvapivě velké zásoby kvalitní spod-
ní vody, která brzy nahradila vodu povrchovou. Do 
zásobníků a vodovodů byla kdysi čerpána pomocí 
klasických větrných lopatkových čerpadel, dnes je-
jich práci vykonávají moderní přístroje. Nedostatek 
dešťů, ovlivňovaný změnami celosvětového podne-
bí, má i řadu dalších negativních důsledků. Země 
je vyprahlá a lesní porosty jsou daleko náchylnější 
k požárům, které byly vždy velkým nebezpečím pro 
přírodu, zvířata i člověka. 

Dlouhá období sucha jsou střídána nebezpečnými 
záplavami, způsobenými několikadenními vytrva-
lými dešti. Vysušená půda není schopna pojmout 
velké množství povrchové vody, která se pak rozlévá 
z rybníků, řek a potoků. Australské pláně, pastviny, 
silnice, farmy i městečka se ocitají pod hladinou 
a jediným řešením je čekat, až voda opadne a vrátí 
se do svých koryt. Předmětem většiny hovorů mezi 
australskými farmáři je vždy debata o dešti. Jak 
dlouho už nepršelo, že už dlouho prší, kolik a kde 
napadlo centimetrů vody nebo kdy už konečně pršet 
začne. Ale i když je zrovna vláhy a vody dost, nikdo 
s ní zbůhdarma neplýtvá.

Na úplném konci našeho pobytu jsme zažili, jak se 
po dešti, trvajícím několik málo dní, stala z našeho 
potoka za farmou dravá řeka, která strhala veške-
ré ploty, vyvrátila vzrostlé stromy a odřízla farmu 
na nějaký čas od civilizace. Naopak uběhly dlouhé 
týdny, kdy v celém Queenslandu nespadla ani kap-
ka a pastviny, potoky, rybníky i buš byly vyprahlé na 
troud.

I my jsme se tady naučili vážit si vody a zároveň ji 
respektovat...

Z knihy Touha jménem Austrálie aneb Český 
tramp v zemi daleké 
www.australie-kniha.eu
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