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Vítej, babí léto!

Královské město Kadaň

„Letošní léto bylo divný“ – řekla mi tuhle
moje dcera se zasmušilým výrazem. Ti z nás,
kdo očekávali nekončící úmorná vedra
u vody, jsou zklamaní.
Agresivní horko střídalo prudké ochlazení.
Déšť, dusno, vlhko, vítr
a občas zpoza chuchvalců mraků intenzivní
sluníčko, které někdy
opalovalo svými paprsky nastavené tváře
a žhavilo kapoty aut.
Kdosi tvrdí, že má přijít malá doba ledová. Pokud skutečně přijde, tak ať zase rychle odejde. Na počasí se můžeme
zlobit, ale možností, jak jej změnit dle naší libosti, je jen
minimum – naštěstí.
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Perem i objektivem…

Střídavě oblačno bylo i v dalších segmentech života člověka na modré planetě. Chmurné období norské tragédie,
bitky a rabování v Londýně, neevropské vyjádření hlavy
evropské země k pochodu tolerance G/L minority v Praze,
strmý pád akcií na burzách v Tokiu i USA a naopak uměle neúměrná, raketově rostoucí cena zlata. K tomu navíc
řecká, španělská, irská a italská ekonomická krize. Ufff!
Jakoby vše mělo věštit další sociální i ekonomické potíže
a otřesy. Svět, planeta je zkrátka v pohybu. Informace i peníze, komodity, sopky a sítě jsou v pohybu. My lidé jsme
v pohybu – teorie relativity?
Optimisté se těší na období babího léta. Má se prý vše
zklidnit a planeta se opět pootočí do starého dobrého
řádu. Doufejme! Pesimisté kontrují, že v zimě bude na
politické scéně pěkně horko. Na každý pád, pokud jenom
trochu přispějeme k větší pohodě i k mírnému optimismu,
budeme rádi. I když obsah tohoto vydání AMB reflektuje
uplynulý čas v podstatné škále, čtenář v něm nalezne jistě
i příznivý pohled do budoucna.
Pestrobarevný podzim a klid v duši!
Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství AMB

Spravedlnost je nedostatkové zboží…

Automobily na srazu v pivovaru…

Mezinárodní tipy pro milovníky kol
S kolem po Evropě…

Připravujeme:
Tam, kde mrtví otevírají oči živým
Další cesta do historie…
Destinační agentura Krušné hory
Brána do Čech se otevírá…

Foto obálka: Pavel Matějka
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PŘEDSTAVUJEME

Lanovka na Klínech? Proč ne!

Sportovní areál Klíny se nachází jen několik minut jízdy z Litvínova do Krušných hor směrem na
Mníšek a Český Jiřetín. V současné době je spolehlivým zázemím nejen pro milovníky sjezdového
lyžování a běžeckých stop, ale i místem, kde si
můžete vypůjčit horské koloběžky či horská kola
k výletům do okolního nádherného prostředí, vyzkoušet lezeckou stěnu, zahrát si tenis nebo prostě jen relaxovat v Hotelu Emeran nebo Chatě Emeran. V těchto zařízeních najdete také vše potřebné
k rodinné nebo firemní rekreaci pro děti i dospělé
včetně trampolíny, minigolfového hřiště, finské
sauny, whirlpoolu nebo fitness s posilovacími stroji. To však není všechno.
O tom, jaká překvapení čekají v blízké budoucnosti návštěvníky tohoto sympatického areálu, jsem
si povídal s osobou nejpovolanější, s Josefem
Dlouhým.

Josefe, čím jsou dnes Klíny zajímavé?
Snažili jsme se přebudovat původní lyžařský areál
s dlouhou tradicí a úspěšnou historií na dnešní, jak
říkáme, čtyřsezonní rodinný komplex. To znamená
nabídnout zákazníkům využití sportovního areálu
s ubytovacími kapacitami od certifikovaného tříhvězdičkového horského Hotelu Emeran až po turistickou třídu v Chatě Emeran II. po všechna roční
období. Součástí ubytovacích kapacit je stravování
v příjemném prostředí horského hotelu a chaty,
kde je cílovým zákazníkem jak rodina s dětmi, tak
i sportovní kolektivy nebo prostě sportovně založení
jednotlivci, turisté, cyklisté, lyžaři, běžkaři. Zároveň
jsme pozornost zaměřili na odpočinek a relax –
u nás můžeš využívat jako součást pobytu dětské
hřiště, tenisový kurt, minigolf, saunu, fitness, dopřát
si masáže, posezení ve stylové restauraci nebo na
terase s výhledem na zdejší přírodu.
Ve zdejší škole naučíme lyžovat jak děti, tak dospělé, poskytujeme půjčovnu a servis na vše, co provozujeme. Půjčujeme horská kola, koloběžky, můžeš
vyzkoušet cvičnou horolezeckou stěnu, Nordic Walking nebo se jen procházet zdejší nádhernou přírodou…
Kdo tvoří klientelu vašeho areálu?
Našimi klienty jsou převážně Češi, i když o zahraniční návštěvníky, převážně z Německa, také není nouze. Dá se říci, že se čím dál tím více rozšiřuje region
našich zákazníků, hlavně v oblasti zimních sportů.
Není výjimkou, že k nám volají naši návštěvníci ze
středních Čech, zeptají se na počasí a stav sjezdovek nebo stopy v běžeckých tratích a za dvě hodiny
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jsou u nás. Krušné hory jsou nejbližšími horami pro
pražské zákazníky, které láká zmíněná dojezdová
vzdálenost, velice příznivé ceny a dosud ne zcela
objevené Krušné hory.
Co můžete svým zákazníkům nabídnout?
Nemůžeš jen čekat, že k tobě najdou zákazníci
cestu sami. Připravujeme pro ně jak tradiční, tak
i nové akce, kterými se zdejší areál dostává do povědomí jak kondičních nebo vrcholových sportovců, tak i „normálních“ lidí a rodin s dětmi. Mezi ty
tradiční akce patří Klínská noc, což je 12hodinový
noční závod na běžkách, Krušnoman - mistrovství
ČR v dlouhém duatlonu, silniční cyklistické závody Krušnohorské peklo, kde je hlavním „tahákem“
horské převýšení na osmdesátikilometrové horské
trati, závod na horských kolech zvaný Krušnoborec,
v zimě pak oblíbená snow show s hudbou, zábavou
a extremními sporty. Klíny však nejsou jen o závodění. Na své si přijdou i děti při zimním karnevalu
pořádaném na Klínech již několik desítek let nebo
při již tradičním Loučením s létem…
Vznikla nová Destinační agentura Krušné hory. Co
to přinese Klínům i celým Krušným horám?
Všechny historické snahy o propagaci turistiky tohoto regionu skončily vždy na roztříštěnosti a nekoordinovanosti zájmů a činnosti lidí a organizací.
Existovaly krajské, okresní, městské, odborářské
a bůhvíjaké komise pro rozvoj cestovního ruchu, ale
zůstalo však jen u zasedání a plánů. Neexistovala
koncepce, scházely peníze, prostory, nápad a také
ten, kdo by vše nějak smysluplně definoval a sjednotil. Projekt Brána do Čech Ústeckého kraje dal vzniknout čtyřem destinačním agenturám, které teď mají
jedinečnou příležitost společným úsilím a koordinací
přilákat na sever Čech staronové návštěvníky. Jsou
příležitostí, jak lépe propagovat krásy nejen Českosaského Švýcarska, Českého středohoří, ale i Poohří
a hlavně opomíjenou krásu právě Krušných hor.
Klíny se staly centrem této nové destinační agentury. Proč?
Není náhodou, že se sídlem této destinační agentury staly právě Klíny, které leží přímo uprostřed
východní části Krušných hor. Je to výsledek dlouholeté práce spousty obětavých lidí, rozvíjení tradice
a možná i vhodné „koncentrace“ těch správných
a pro věc zapálených lidí. Nesnažíme se zpochybňovat význam ostatních středisek, jakými jsou lyžařské a sportovní areály po celých Krušných horách,
naopak. Chceme společně propagovat vše krásné,
nikoli lokálně bojovat o přízeň zákazníků. Snahou je
zmíněné sjednocení zájmů se stejným cílem. Přilákat co nejvíce návštěvníků do Krušných hor, kterým
chceme nabídnout komplexní informace, propagační materiály o možnostech sportování, relaxaci, ubytování i stravovacích kapacitách.
Součástí agentury je i infocentrum. Jak pracuje
a co nabízí?
Měli jsme smělejší plány, které však zatím ztroskotávají na neposkytnutí výjimky společností Unipetrol

Foto: archiv AMB, Sport areál Klíny

Klíny byly odjakživa místem lyžařů, běžkařů, turistů a trampů. Jezdím sem již více než čtyřicet let
a můžu posoudit, jak se postupem doby měnila jak
samotná obec a okolní příroda, tak i původní sjezdovka, u které se nyní nalézá moderní, ale zároveň
stylové horské, sportovní, relaxační a ubytovací
zařízení.

KRUŠNÉ HORY
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postavit v ochranném pásmu etylenovodu dlouho
a pečlivě připravovanou stavbu nového informačního centra a sídla Destinační agentury Krušné hory.
Hotové jsou plány, obec Klíny velkoryse zdarma poskytla pozemek o rozloze 5 000 m2, ale vše zůstalo
jen na papíře. „Íčko“ tedy provizorně sídlí v patře
Obecního úřadu v Klínech a jen vzdáleně plní vizi
o každodenním fungování horského centra informací. Snad nejhorší je ale fakt, že díky těmto průtahům
zřejmě přijde agentura o možnost čerpání dotací na
stavbu tohoto zařízení. V současnosti tvoříme nové
webové stránky, které budou obsahovat přehlednou
a kompletní nabídku ubytování s možností rezervace v regionu Krušných hor, přehled turistických možností, zajímavostí, tipů na výlety, dopravní informace, využívání přechodů do Německa atd. Souběžně
se připravuje k vydání historicky první katalog ubytování v Krušných horách.
Spolupracujete v oblasti turistiky i s dalšími areály
a zařízeními?
Klíny jsou součástí dlouholetého projektu Krušnohorská bílá stopa. Ten sjednocuje všechny zimní
areály od Lesné až po Telnici, koordinuje úpravu
běžeckých stop, systém značení tratí, společnou
propagaci atd.
A co přeshraniční spolupráce?
Do Německa to máme pár kroků, na poměrně malém území zde jsou tři silniční hraniční přechody
a i v oblasti turistiky a různých sportovních akcí se
snažíme být si vzájemně užiteční a prospěšní. Provozujeme společný slevový systém s bobovou dráhou
v Seiffenu a muzeem mašinek, propojili jsme přes
hranice lyžařské běžecké okruhy a střídáme se o jejich úpravu. Spolupořádáme mezinárodní mistrovství Německa na kolečkových běžkách Rollski Berglaufe, které probíhají jak mezi Litvínovem a Klíny,
tak po německé straně hranic i závody na horských
kolech, které se jezdí také na obou územích.
Jaké změny čekají samotný Sportareál Klíny?
Letošní a hlavně příští rok budou ve znamení totální
rekonstrukce. Už jsme letos stihli postavit novou terasu u Hotelu Emeran, dokončit úpravy Chaty Eme-

ran II. s 19 lůžky na turistické úrovni, ale s vlastními
sociálkami na každém pokoji. To hlavní se ale bude
odehrávat na sjezdovkách. Dojde k výstavbě nových
a prodloužení stávajících sjezdových tratí. Vše má
za úkol zvýšit o 50% plochu sjezdovek a kapacitu
vleků, které jsou provozovány bez větších úprav už
mnoho let. S tím vším je spojena také výstavba nového systému umělého zasněžování, odbavovacího
systému a osvětlení hlavní sjezdovky. Další úpravy
plánujeme vedle Chaty Emeran II., kde bude stát
moderní hala na míčové sporty, kulturní, hudební
akce nebo relaxační cvičení.
A teď to slíbené překvapení…
Určitě nejvýznamnější stavbou bude nová čtyřsedačková lanovka s rozjezdovým pasem. Bude sloužit celoročně lyžařům, cyklistům i turistům. Už dlouho uvažujeme o propojení všech těchto aktivit a způsobu,
jak se dopravit do Klínů z Meziboří krásnou trasou
vedoucí Šumenským údolím po tzv. Tesařově stezce. V současné době připravujeme rozšíření a úpravu příjezdových lesních cest, tak aby je v létě mohli
využívat cyklisté a v zimě běžkaři, pro které budeme
celou trasu až k lanovce upravovat. Pak již stačí dole
nastoupit a nechat se vyvézt nahoru. Odtud pokračují navazující běžecké i cyklistické okruhy, včetně
turistických cest. Dojde tak k ideálnímu propojení
všech těchto tras a všech sportovních aktivit, mezi
které patří samozřejmě i klasická turistika…
Jak bude lanovka dlouhá, jaká bude její kapacita
a jaké náklady si vyžádá?
Lanovka bude dlouhá 610 metrů, převýšení 140
metrů a kapacita 1 800 osob za hodinu. Celá rekonstrukce areálu vyjde na 80 milionů korun, ale
myslím si, že to bude opravdu stát za to!
Kdy se můžeme těšit na slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu?
Jestli vše půjde podle plánu, svezou se lanovkou
první zákazníci na podzim roku 2012.
Děkuji za rozhovor a přeji Tobě i Klínům, ať se vše
podaří!
(PI)
František Dočekal
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MĚSTA ÚSTECKÉHO KRAJE

Královské město Kadaň
Advent 26. 11. 2011
Adventní trhy s vánoční tématikou zakončuje slavnostní rozsvěcení vánočního stromu, který hraje každou celou hodinu jednu melodii.

Zajímavá místa ve městě:

Město Kadaň se již podruhé stalo vítězem soutěže
o nejkrásnější město Čech a Moravy na webovém
informačním portálu www.czregion.cz. Poprvé
v roce 2009 a následně pro rok 2010.
Dnešní tvář historického městského jádra zdobí nebývalé množství nádherných měšťanských domů,
církevních staveb i zbytků středověkého opevnění.
Nejcennější památkou v Kadani je bezesporu bývalý klášter františkánů z roku 1473, využívaný dnes
jako městské muzeum s nejstaršími sklípkovými
klenbami a s kostelem Čtrnácti sv. pomocníků. Františkánský klášter je od roku 1995 národní kulturní
památkou.

Radniční věž
Na ochozu radniční věže jsou k vidění na měděných
deskách výhledová panoramata, která jsou rozmístěna na všechny světové strany. Radniční věž je vysoká 53,7 m.
Otevírací doba:
Letní sezóna (1. 5. 2012 - 7. 9. 2012)
SO, NE 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 hod.
(vždy s průvodcem)
Městské muzeum ve františkánském klášteře
Čtrnácti svatých pomocníků
Od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky. Klášter s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků
leží mimo území městské památkové rezervace.
Od roku 1999 je v části kláštera umístěno městské
muzeum.
Více informací na: www.kultura-kadan.cz

Rozhledna
Objekt rozhledny se nachází na vrcholu Svatého
kopce nad městem Kadaní v nadmořské výšce 390
m n.m. Z původní rozhledny zůstal dochován kamenný sokl, vstupní schodiště a betonové sloupy.
Celková výška rozhledny je 16 m od terénu.
Katova ulička
Délka Katovy uličky je 51 m, šířka v neužším místě
66,1 cm. Je registrována jako část Sokolovské ulice
agenturou Dobrý den v Pelhřimově jako nejužší ulice
v ČR.
Kontakt:
Informační centrum a galerie Josefa Lieslera
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Tel./fax. + 420 474 319 550
GSM: + 420 725 763 497
galerie@mesto-kadan.cz
www.mesto-kadan.cz
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MĚSTA KRUŠNÝCH HOR

Nový skatepark ve městě Vejprty
V areálu hřišť v ulici Boženy Němcové byl dne 15.
června 2011 ve 13.00 hod. oficiálně uveden do
provozu nový skatepark za účasti paní starostky
Jitky Gavdunové, radních města Vejprty a několika
zástupců mládeže.
Na otevření přiblížila vznik starostka města Jitka
Gavdunová. „Podařilo se nám splnit záměr, který
jsme plánovali už dlouho. Tento mladý a dynamický
sport má konečně odpovídající areál. Doufám, že si
ho budete vážit,“ uvedla.

V skateparku je možno provozovat freestyle BMX,
skateboarding a in-line bruslení. Vedení města Vejprty tak vyšlo vstříc přáním sportovně založené mládeže a po přípravách v loňském roce a po výběru firmy ušetřilo v letošním rozpočtu nemalou částku na
realizaci skateparku. Vybudování skateparku předcházely samozřejmě konzultace se zástupci naší
mládeže, kteří se dlouhá léta zabývali skateboardingem, ohledně typu překážek, které by měly být v parku umístěny. Musela se přitom brát v úvahu nejen
finanční stránka projektu, ale i povinnost zachování
provozu dopravního hřiště, a tím pádem i omezené
místo, které bylo k dispozici pro umístění překážek.
V poptávkovém řízení byla proto k realizaci vybraná
firma, která nejen projektuje a vyrábí skate a bike-
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parky na míru, ale její pracovníci jsou ti, kteří sami
léta provozují skateboarding a freestyle BMX.
Věříme, že naše mládež ocení úsilí zástupců města Vejprty a že nový skatepark bude dobře, dlouho
a bezproblémově sloužit k užitku všech zájemců.
Proto rovněž věříme, že všichni uživatelé skateparku si budou vybavení areálu vážit a chovat se
při jeho užívání zodpovědně, tak aby nedocházelo
k jeho ničení. Zdůrazňujeme, že náklady na pořízení
skateparku nebyly nijak malé a odstraňování závad

způsobených vandalismem není předmětem záruky
a muselo by tedy být hrazeno z rozpočtu města. Na
to však peníze nejsou a v případě poničení skateparku nebude mít mládež opět nic. Protože hřiště bylo
oficiálně otevřeno, začal tu platit návštěvní řád. Ten
mimo jiné určuje otevírací dobu od 9 do 20 hodin
v období od 15. dubna do 31. října s tím, že doba od
9 do 15 hodin je vyhrazena pro užívání dopravního
hřiště a v této době mají přednost uživatelé dopravního hřiště. Skatepark je určený pouze pro jízdu na
skateboardu, kolečkových bruslích a BMX kole. Zařízení je určeno především pro mládež starší než 15
let, mladší sem mohou jen s doprovodem. Všichni
uživatelé jsou povinni chovat se k ostatním sportovcům a návštěvníkům v areálu hřišť a skateparku
ohleduplně a s respektem. (PI)

MĚSTA KRUŠNÝCH HOR
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AKTUÁLNÍ TÉMA

Zbabělí Kréťané z Hradu
vem deviant. Petr Hájek i Václav Klaus jistě dobře
vědí, že obecné užití slova směřuje k hodnotově barevnému významu „úchylka, úchyl“, ale právě proto
ho volí. Jen ho doplňují pseudovědeckým výkladem.
V ponechání obou významů v napětí pak spočívá
největší síla a zároveň nebezpečnost, ba zrůdnost
či perfidnost tohoto pseudovědeckého mudrování.
Slyšíme obojí zároveň, a přece nemůžeme autorům
jen tak říci – jste nenávistníci!

Festival tolerance
Na Hájkově a Klausově kritice veřejného vystupování gayů a leseb je výjimečná až forma, kterou volí
a která nesnášenlivý odpor k jinému zahaluje do
pseudovědeckého jazyka vycházejícího ze zdánlivě
neotřesitelného předporozumění zdravého rozumu.
Smysl této pseudovědy je zlovolný: ocejchovat, ponížit, urazit. Původní deviant Klaus a Hájek hovoří
o homosexualitě jako o deviaci, přičemž slovo deviant je pro ně, jak napsala hlava státu (!) ověnčená
profesorským titulem, „hodnotově neutrální“. Petr
Hájek přitom odkazuje na latinské slovo deviare,
které znamená „odchýlit se od správné cesty“. Hájek a Klaus vytvářejí dojem, že existuje jakýsi původní význam slova, který každý vzdělanec – jako
jsme my, muži z Hradu z centra kritického myšlení
– samozřejmě zná, a tudíž ho přirozeně používá i ve
veřejném diskurzu. Je to vlastně konzervativní cesta
k základu, který má být pevný jako Petrova víra.
S „původními“ významy slov je ovšem potíž. V lidské
řeči se totiž význam neustále posouvá, odchyluje,
mění, a to, co na začátku (ale kde přesně ten začátek je?) bylo hodnotově neutrální, může být dnes
zatížené pejorativní konotací. Tak je to také se slo-
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Špinit mysl a jazyk tímto mediálním smogem, touto
podlou sofistikou Kréťanů z Hradu, má smysl jedině
proto, aby byla patrná absurdní zlovůle, s níž se zde
pracuje. Vskutku: odchýlení z dobré cesty, deviare…
(texty z blogu Petra Fischera publikuje pravidelně
deník HN)
Petr Fischer

Michal Kocourek, Vsetín (Diskuse na Novinky.cz)
Myslím, že pan Hájek přisuzuje homosexuálům nadpřirozenou moc, když říká, že homosexuálové snižují
tradiční rodinu a tradiční hodnoty. Homosexuálové
proti rodině a tradicím nic nemají. Stejně jako Hitler svaloval všechny problémy Německa na Židy, tak
i Hájek a Klaus a jim podobní obviňují ze všeho zlého, co se rodinám děje, homosexuály. A přitom je
otázka, jestli to nebyla právě špatně praktikovaná
pravicová politika, která přivedla rodinu na pokraj
nouze. Je to jen demagogické šíření nepravd a nenávisti ve společnosti proti této menšině.

Foto: archiv AMB

Vystoupení Petra Hájka a Václava Klause proti
pochodu homosexuálů v Praze není obsahově až
tak výjimečné. Když se na věc podíváme s cynickým odstupem, prezident a jeho vicekancléř říkají
jen to, že homosexualita je odchylka od normálu,
„trest Boží“, s nímž se má každý potýkat v sobě
a nechodit s tím, natožpak masově, na veřejnost.
Totéž tvrdila Česká biskupská konference, totéž
razí ultrakonzervativci po celém světě. Nic nového.

Stejný smysl má Klausova „hodnotově neutrální
deviace“ v používání přípony „–ismus“. Zdánlivě vědecká charakteristika naznačuje, že z původního autentického názoru se dělá ideologie, tak jako z prostého faktu, že někteří lidé jsou homosexuálové, se
podle prezidenta dělá mocichtivé politické hnutí za
práva gayů a leseb. Smysl to má ovšem jediný: vyslovit se o něčem, co se mi nelíbí, odpudivě, a přitom
tak, aby nikdo nemohl říct, že moje motivace byla
odvozena ze zlomoci. Tento postup je ostatně pro
dnešního hradního vládce charakteristický: Václav
Klaus se bojí upřímného, přímočarého odsudku,
protože jako typický měšťák skrývá své ledví, a tak
popichuje a bodá chráněn převlekem pseudovědeckého jazyka a přemítání. Místo odvážného políčku
zbabělé dloubání do žeber. A co je horší: totéž po
prezidentovi činí jeho lidé, kteří své výroky považují
téměř za citáty z vypilované vědecké publikace.
Neutrální idiot, když si na chvíli vypůjčíme tento velmi zvrácený (hodnotově neutrální) a pro současné
i budoucí psychické zdraví české společnosti rizikový postup, mohli bychom klidně beztrestně říkat, že
Pražský hrad dnes připomíná sídlo kreténů. Z jazykového násilí a nenávistnosti se pak snadno vyviníme „vědeckým“ odkazem, že „původně“ slovo kretén, jak všichni vědí, odkazovalo na Kréťany, kteří se
chovali a mluvili divným způsobem, jemuž v Aténách
nikdo nerozuměl. Kreténi by se pak snadno dali nahradit idioty, protože ani toto slovo (na Hradě vědí),
nemělo v Řecku původně tak negativní náboj, jaký
mu dnes přisuzuje obecná čeština.

PŘEDSTAVUJEME

Vladimir Bayer, Praha (Diskuse na Novinky.cz)
Když se po českých městech můžou producírovat
kdejací ultranacionalisté a radikálové všeho ražení
bez toho, aby se Klaus a jemu podobní proti tomu
ohrazovali, proč ne homosexuálové? Asi to téma
opravdu „řeže do živého“! Že by potrefená husa …?
Ale to ať si každý přebere sám v sobě. Fakt je ten, že
oponentů homosexuality v ČR je něco mezi 12-15%,
tedy zásadní menšina. Jeden by očekával ze strany
jedné menšiny určitou benevolenci a empatii vůči té
druhé. Nakonec, obě žijí v menšině.
Pavel Fiala, Praha
Jádro pudla je někde jinde. Náš myšlenkový deviant
pan Klaus vidí, že jeho mocenské období se chýlí
ke konci. V době své politické moci sám mnohokrát popřel konzervativní principy (jeho „pravicová“
strana přijímala levicová rozhodnutí). Občanská demokratická strana pod vedením p. Klause popírala
občanské principy, nesouhlasila se zapojováním
občanských iniciativ, sdružení a jiných uskupení do
normálního i politického života. Razil a razí heslo zvolili jste si mne, tak teď budu dělat já, co chci a nikdo mi do toho nebude mluvit. Vše, co vyčítal svému
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předchůdci - milosti, zásahy do politiky, blokování
zákonů - sám činil mnohem výrazněji. No a nyní ke
konci jeho politické moci se s tím jeho ješitné ego
nemůže srovnat, tak hledá v ODS a mimo ni jemu
přisluhující odoranty a rád by založil nějakou novou
platformu, na jejíchž křídlech by se opět vznášel
v politickém nebi. Jeden tah s vyčpělým junákem
Machem mu nevyšel. Podlézání a přejímání názorů
Klause není dostatečným důvodem k volbě a neudrží při životě ani pidistranu. Tak nám hradní Véna
s pomocí svých posluhů hodlá připravit překvapení
- nějakou politickou formaci, s ohledem na jeho názory to bude asi strana, která bude mít v názvu něco
společného s konzervatizmem. Někdy se až zdá, že
V. Klaus by bez podrazů pravice, která nesdílí jeho
názory, nemohl ani existovat. Takže náš konzervativec vlastně jen posílí levicové liberály! To je mu jedno, hlavně že ukojí své ego.
Na české politické scéně už nemá co dělat.
Názory na této a předchozí straně, nemusí být shodné
s názory redakce AMB a Vydavatelství CC.

AMB září 2011
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OBCE ÚSTECKÉHO KRAJE

Světec neuklízí do šuplíku

V loňském roce v červenci vyšel o obci Světec článek v časopise AMB. Celý rozhovor ukončila paní
Prachfeldová přáním mít krásnou obec, plnou spokojených, slušných a komunikativních lidí, bez vandalizmu a krádeží. A takovou obec předat novému
starostovi, který bude pokračovat v dalším rozvoji
obce.
Na toto přání by chtěla navázat i nová starostka
obce. Vždyť co více si může přát, než aby její občané
byli spokojeni, šťastni, zdrávi a aby spravovala rozkvétající obec. Laťka položena bývalým zastupitelstvem je nastavena hodně vysoko a nová starostka
věří, že bude v tomto duchu pokračovat a usilovat
o další rozkvět obce. Jaké jsou její plány a kam bude
směřovat práce celého zastupitelstva a obyvatel
obce, jsme se zeptali právě paní Barbory Bažantové.
„Musím říci, že jsem nově zvolenou starostkou, která nikdy nepůsobila v Zastupitelstvu obce Světec.
Příprava na tento post sice proběhla v rámci studií
na vysokých školách, kde jsem studovala obor Ekonomie, management a informatika v oblasti státní
správy a samosprávy a následně obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Teorie a praxe je však vždy
něco jiného, a tak se stále učím. Mám však jedno
veliké štěstí, a tím je podpora rodiny a některých
lidí v obci. Křtem všech zaměstnanců úřadu, kteří
se starají o úklid v obci, bylo zimní období a s tím
spojená vydatná nadílka sněhu.
Máme za sebou i některé dílčí úspěchy a můžeme
se pochlubit i několika vydařenými akcemi. První
akcí nově zvoleného zastupitelstva bylo podání žádosti Nadaci ČEZ o dovybavení dětského hřiště ve
Štrbicích. Byli jsme s naší žádostí úspěšní a letos
od července se můžeme pyšnit novým dětským hřištěm. Dále se nám podařilo získat finanční prostředky na opravu – zateplení MŠ v Chotějovicích, kde
byla štědrým dárcem společnost ČEZ. Od společnosti Severočeské doly, a.s. Chomutov jsme získali
finanční prostředky na rozšíření knihovny v Chotějovicích, v rámci připomínkového řízení POPD byla
provedena některá opatření pro bezpečnost občanů
v Chotějovicích. Obec byla osázena značkami nižší
rychlosti a v některých úsecích i značkou „obytná
zóna“. Současně připravujeme označení přechodu
pro chodce na víceúčelové hřiště a montáž radarů,
informujících o rychlosti vozidel.
V měsíci srpnu proběhlo výběrové řízení na dodavatelské firmy zajišťující výstavbu nové knihovny
a současně další akce, jako je zateplení pláště MŠ.
Samotná realizace proběhne v měsíci září.
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Dále se nám povedlo opravit tunel zvaný „myší díra“,
opravit zámeckou zeď, podat žádost na výsadbu
stromu roku 2011 k nadaci ČEZ. Nyní čekáme, zda
naše žádost bude úspěšná a obec Světec bude zařazena mezi vybrané obce, které budou moci začít
s realizací výsadby.
Z kulturních akcí pokračujeme v tradičních a zažitých akcích. V prosinci proběhla mikulášská nadílka
s pohádkou od divadla M, vánoční koncert a maškarní odpoledne pro děti. V březnu jsme uspořádali
posezení s přáteli obce při hudbě a v Galerii Vojtěcha Preissiga se pořádají oblíbené výstavy.
V měsíci dubnu byl uspořádán jarní koncert v obřadní síni na zámku ve Světci – Galakoncert Petra Macka a ve spolupráci se SDH ze Světce či Štrbic a kynologickou organizací několik dalších akcí, den dětí,
Krušnohorská liga, letní slavnosti ve Světci, noční
soutěž ve Štrbicích a další akce. Občanské sdružení
za Chotějovice uspořádalo turnaj v pétanque a setkání rodáků.
Dále jsme v červnu, v rámci oslav dne dětí, pro veliký
zájem občanů vypravili dva autobusy do ZOO v Praze, v srpnu se uskutečnil country večer na Márince,
který se velice vydařil a přilákal k návštěvě mnoho
příznivců hudby, tance a dobré zábavy.
Dále připravujeme zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic, vánoční koncert, mikulášskou nadílku s pohádkou pro děti, další výstavu v Galerii Vojtěcha
Preissiga, cestopisné besedy a možná se letos podaří zorganizovat i první společné rozsvícení vánočního stromečku.
Před námi stojí ještě hodně projektů, které se budeme snažit dotáhnout do zdárného konce. Čeká nás
oprava bývalé školy a hasičské zbrojnice ve Světci
a vyřešení mnoha problémů, které trápí snad každou obec. Je to špatný stav komunikací, vodovodu,
kanalizace, odpadového hospodářství, hromadící se
černé skládky, nakládání s odpady atd. Je před námi
ještě mnoho práce a já věřím, že společnými silami,
snahou a vytrvalostí se nám většina plánů podaří
zrealizovat a nezůstane jen u pouhého snění či projetu uklizeného „do šuplíku“.
Naší snahou je využít všech možností získání dotací
a zároveň věřit v pomoc velkých společností v sousedství, které již obci Světec s mnoha podobnými
projekty pomohly.
Doufám, že jednou budeme moci říci: ,Máme krásnou obec jako sen, plnou spokojených, slušných
a komunikativních lidí, bez vandalizmu a krádeží‘“.
Za rozhovor poděkoval František Dočekal

Foto: Obecní úřad Světec

Obec Světec se nachází v rozmanité krajině 15
kilometrů od města Teplice. Obecní úřad spravuje
osady Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř. Celkem tyto čtyři osady čítají bezmála tisíc obyvatel
a zaujímají rozlohu cca 12 km². V loňském roce
proběhly volby do obecních zastupitelstev a od
října 2010 je novou starostkou obce Ing. Barbora
Bažantová, jež kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů, kde byla lídrem bývalá starostka,
paní Soňa Prachfeldová, která vedla obec Světec
úspěšných 20 let.

OBCE ÚSTECKÉHO KRAJE

Ať žije posvícení!
Braňany v letošním roce investovaly především do
zvelebení svého majetku. Na začátku podzimu se
stejně jako každý rok připravuje tradiční posvícení, na které se sjíždějí jeho příznivci ze širokého
okolí. Obec Braňany v letošním roce realizovala
půdní vestavby tříd a kabinetů v místní základní
škole a rozšíření prostor v mateřské škole z důvodu zvýšení kapacity z 35 na 48 dětí.
Další významnou akcí bylo zateplení KD Stromovka,
kde souběžně probíhala i vnitřní úprava prostorů
kulturního domu, částečné zateplení včetně nové
fasády objektu tělocvičny u základní školy.
Před dokončením je výstavba splaškové kanalizace v ulici Mostecká, částečně Bílinská, a v centrální části obce úprava koryta Braňanského potoka
v délce 140 metrů a nové zastřešení objektu areálu
hřbitova.
V současné době probíhá příprava na nejvýznamnější společensko-kulturní akci, kterou je IV. Braňanské
posvícení, které se bude konat 8. října od 10.00 hodin na braňanském koupališti.
Program:
11.00 hodin
Tradiční naporcování
„Braňanské posvícenské husy“ panem starostou
15.00 hodin
Čtvrtý ročník soutěže v pojídání bramborových
šišek
16.00 hodin
Vystoupení písničkáře Pepy Štrose.
• Odhalení pamětní desky u Lípy vzájemného porozumění
• Dobová hudební skupina Arcus, žongléř ATI, fakírské duo Karson
• Skupina historického šermu Fictum, soutěž pro
děti a dospělé

Text a foto: Obecní úřad Braňany

• Rodinné zápolení, pouťové atrakce, doboví prodejci a řemeslníci
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• Posvícenské koláče, atrakce pro děti, stánkový
prodej
Vstup na akci je zdarma, partnerem Braňanského
posvícení jsou Severočeské doly, a.s.
Informace:
Tel.: 476 732 877
obec@branany.cz
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ŽIVOTNÍ STYL

CESTA ČAJE
Čaj jako součást nápoje nesmrtelnosti
Konec 3. století před Kristem je pro Čínu
začátkem nové a dlouhé epochy čínského
císařství, trvala až do roku 1911. Prvním
císařem a sjednotitelem rozsáhlého území
s padesáti sedmi miliony obyvatel se stal
Čchin Š Chuang-ti z dynastie Čchin (221
-207 před Kristem). Tento krutý a megalomanský vládce byl posedlý touhou získat
si nesmrtelnost za každou cenu. U císařského dvora shromáždil stovky učenců
a alchymistů, hledali pro něj elixír mládí
a věčného života. Důležitým komponentem byl podle mínění moudrých mužů právě čaj! Jeden z učenců jménem Lu však od
dvora uprchnul se vzkazem, že tento císař
není hodný takového daru. Ani ostatní badatelé a alchymisté nedosáhli očekávaného výsledku. Panovníkův hněv byl více než
strašlivý. Všech 460 učených mužů dal
nemilosrdně zaživa pohřbít. Bylo to varování pro celý svět a další generace… Za
nedosažení elixíru nesmrtelnosti zaplatili
vlastní smrtí.
Čchin Š Chuang-ti se vytouženého elixíru
nedočkal, přesto se mu jeho přání paradoxně vyplnilo. Nesmrtelný se stal nejen
jako první císař čínské říše, ale také díky
stavbě Velké čínské zdi (je dokonce vidět
z orbitální dráhy) a proslulé hliněné armádě, kterou po sobě zanechal pro příští generace…

Starobylé listiny
vyprávějí o čaji...
Na sklonku 3. století před Kristem píše
Liou Kchun, slavný generál dynastie Čchin
a místodržící v Jen-čou (dnešní Šan-tung),
svému drahému synovci, aby mu urychleně poslal jako lék „pravý“ čaj, neboť se cítí
starý a skleslý.
První trh s čajem byl pravděpodobně otevřen již za dynastie Chan (206 před Kristem), v místě dnešní provincie S-čchuan.
V tomto kraji byly čajové keře také poprvé
kultivovány. V dřívějších časech se používaly k přípravě čaje čajové lístky planých
rostlin a při sběru se kácely celé keře,
vždyť výška nezastřihovaných čínských
čajovníků (Camellia sinensis) dosahuje až
pěti metrů.
Ze stejné oblasti pochází zajímavá listina
služebnických pravidel, ve které v roce
50 před Kristem jistý Wang Piu vymezuje
svému sluhovi řadu povinností. Mezi nimi
přímo i nákup a přípravu čaje! Detailní
instrukce uvádějí i místo – plantáže na
svazích hory Wu-tu, odkud má dotyčný služebník čaj přednostně kupovat. To předpo-
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kládá existenci rozvinuté kultury pití čaje
v této době.

Čajový císař
Traduje se, že čaj si osobně chystal i poslední panovník dynastie Severních Sungů
císař Chuej-cung (1100 až 1125) - velký
ctitel umění, nadaný básník, kaligraf, malíř, zahradní architekt, vášnivý milovník
a znalec čaje. Tento všestranně nadaný
„Syn nebes“ napsal v roce 1107 zajímavý a zasvěcený spis Ta kuan čcha lu (Pojednání o čaji), v němž se zabývá sklizní,
zpracováním i přípravou čaje. Podle císaře Chuej-cunga správně připravený čaj
navozuje lehkost ducha a jasnost mysli,
uvolňuje duševní i tělesné napětí. Navíc
člověka na chvíli vzdálí od každodenních
starostí a zbaví neklidu a bolesti. Ve svém
mistrovském a čajovými znalci velmi oceňovaném díle císař popisuje dvacet druhů
čaje, z nichž si pro jemnou vytříbenou chuť
nejvíce považuje čaje bílého, připraveného
ze sušených, bělavým chmýřím porostlých
výhonků, jež se sbírají těsně před rozevřením. Za doby panování dynastie Sung se
čaj pro císaře dovážel převážně z provincie
Fu-ťien: bylo ho na čtyřicet jedna druhů! Už
tenkrát císař připravoval a popíjel slavné
čaje z útesů, trhané na strmých a malebných úbočích hor Wu-i. Chuej-cung také
podporoval botanické výzkumy, které přinesly objev několika nových čajových odrůd.

Čaj a čchanový
buddhismus
Mistr Čchao-čou (Džóšu) se jednou zeptal
nového mnicha:
„Byls tu už někdy předtím?“
„Ano, před rokem,“ zněla odpověď.
„Vezmi si tedy šálek čaje,“ řekl mistr.
Později Čchao-čou položil stejnou otázku
jinému mnichovi.
„Nikdy jsem tu ještě nebyl,“ odvětil mnich.
„Vezmi si tedy šálek čaje,“ opět pronesl
proslulý čchanový mistr.
Mnich Indžú na Čchao-čouovi vyzvídal:
„Jak to, žes oběma nabídl čaj, když každý
z nich odpověděl jinak?“
„Indžú!“
„Ano, mistře?“
„Vezmi si šálek čaje.“
Není lehké porozumět čchanovým hříčkám. Podle čchanového buddhismu se
i ve zdánlivě banálních a všedních věcech
ukrývá hluboký smysl. V doutnající vonné
tyčince hoří celý svět. V šálku čaje se může
promítnout celý vesmír, či v něm mohou
půvabně tančit éterické mořské víly…

Mniši často meditovali a popíjeli čaj v klášterních zahradách, ve kterých nechyběla
„odlehlá“ místa s bambusovými háji, ani
„chatrče“ obklopené rozlehlým pohořím,
znázorněným vysokými rozeklanými kameny. Opat Tchien Žu jednou pronesl: „Lidé si
myslí, že žiji ve městě, ale já zatím trávím
čas mezi tisíci horami!“
Čchanový buddhismus i čajový kult spojuje snaha po prostotě. Pro své povzbuzující
účinky byl čaj vítanou vzpruhou pro meditující mnichy a díky němu občas dosáhli
i vytouženého osvícení. Přípravu a pití šlehaného čaje (mo-čcha) čchanoví mniši rozvinuli v rituál, při němž se shromažďovali
před obrazem legendárního Bódhidharmy
a jako posvátnou oběť postupně z jediné
misky upíjeli čaj. Tady má svůj původ proslulý japonský čajový obřad - Čanoju.

Mo-čcha - šlehaný čaj
zrozený z duší a mysli
vzdělanců
Doba Sungů oprostila čaj od veškerých přísad. V souladu s ideálem pronikání k podstatě věcí a jevů a návratem k smysluplné
prostotě se oceňovala především ryzí chuť
čaje. Sušené čajové lístky se na kamenných mlýncích nejprve rozemlely na jemný
zelený prášek, který se zalil horkou vodou
a vzápětí se v širokých keramických miskách bambusovou metličkou rozšlehal do
světlezelené pěny. V jedné básni děkuje Su
Š‘ svému příteli za čaj, který je tak vzácný,
že drcení jeho lístků nelze v žádném případě svěřit sluhovi. Vybrané druhy čaje sami
sobě i svým přátelům připravovali mnozí
z význačných mužů té doby. Představu
o tom, jaká důležitost byla přikládána bezchybné přípravě čaje, si můžeme udělat
z výčtu tří největších zel, které podle slavného sungského básníka Li Čchi-laje zmítaly tehdejším světem. Kromě zanedbání
výchovy mladých lidí a snižování hodnoty
uměleckého díla neodbornou kritikou
k nim patřilo i znehodnocení ušlechtilého
čaje špatnou přípravou!

Čaj jako prostředek
návratu k životním
hodnotám
Čínští úředníci nebyli jen komisními byrokraty, ale i obdivuhodnými tvůrci jedinečných kulturních hodnot. Z velké většiny
nastupovali úřednickou dráhu plni vznešených ideálů, po letech však přišla skepse,
rozčarování až znechucení z života plného
intrik, oficialit a přísné etikety a touha žít

ŽIVOTNÍ STYL

v poklidu na venkově. Životní sílu nacházeli v umělecké činnosti, kterou provozovali
ve svém volném čase. Psali eseje, básně,
věnovali se kaligrafii, malířství, hudbě, kultuře čaje…

přibližovala přírodě, i na vytříbený vkus.
Znalec čajového umění Japonec Kakuzó
Okakura ve své Knize o čaji, poprvé vydané v roce 1906, píše:

nula veškeré jejich myšlení. Zajímavý byl
proces, nikoli čin. Bylo to dovršování, nikoli
završení, které bylo skutečně živé. Člověk
se tak náhle dostal do přímého kontaktu
s přírodou. Umění života dostalo nový význam. Čaj přestal být poetickou kratochvílí,
ale stal se způsobem seberealizace. Wang
Jü-čcheng opěvoval čaj, že „zaplavuje duši
jako přímá výzva a jeho jemná hořkost připomíná chuť po dobře míněné radě“. Su
Š‘ psal o síle neposkvrněné
čistoty
čaje, která vzdoruje
rozkladu jako pravý
ctnostný muž.

Čajový ideál Sungů se lišil od Tchangů, stejNezbytným doplňkem pracovny vzdělance
ně jako byly rozdílné jejich názory na život.
(wen fang) byla nejen rozsáhlá knihovna
Sungové byli přesvědčeni, že uskutečňují
a psací stůl se „čtyřmi učencovými poklato, co se jejich předchůdci snažili symbolidy“: štětcem, tuší, papírem a roztíracím
zovat. Pro neokonfuciánskou mysl se koskamenem, ale i přenosná kamínka a věci
potřebné na přípravu
Čajové cukroví z orientu
čaje. Literáti přivedli kult čaje na samý
Ingredience
práh dokonalosti.
na 2 tucty čajového cukroví si připravíme:
Zmiňovaný básník
2 hrnky polohrubé mouky + víc na vyválení
Za starých dnů
Wang
Jü-čcheng
2 lžíce pomletého čínského, nebo japonského zeleného čaje
skvěle jsme si žili:
(?-1008)
spolu
1/2 lžičky stolní soli, 225g másla pokojové teploty
rukávce jemně provos politikem, ka1/2 hrnku jemného krystalového cukru
něné,
ligrafem, malířem
čaj jsme upíjeli
i literátem Su Š‘em
Postup
u žhnoucího ohříva(1037-1101)
byli
Do malé misky přesít mouku, čaj a sůl. Dát stranou. Do jiné mísy vložit
dla…
typickými předstamáslo a našlehat ho. Přidat cukr a našlehat do světla. Přidat mouku
viteli všestranných
a zašlehat ji tak, aby se jenom spojila na těsto, když se zmáčkne
sungských
vzdědvěma prsty.
Položit těsto na pečicí papír, nebo pergamenový a vyválet ho na
lanců. Zvláště Su
12 mm. Nechat zchladit těsto v chladničce po dobu 30 minut.
Š‘, známý též pod
Předehřát troubu na 165°C. Vyložit dva plechy pečícím papírem.
básnickým pseudoZ těsta vypíchat lístkovou formičkou lístky. Přendat je na připravené
nymem Tung-pcho
plechy a udělat nahoře lístků jejich detail pomocí ostrého malého no(Východní
svah),
žíku. Zchladit. Odřezky těsta se mohou znovu použít. Péct lístky do do
vynikal ve všech
zlatova, asi 15–20 minut. Nechat lístky úplně vychladnout na mřížce
zmíněných oborech.
a skladovat je ve vzduchotěsných nádobách.
Není vůbec lehké
Čaj se stal nejen nejpochopit mysl tehrozšířenějším nápodejších vzdělanců,
jem všech vrstev, ale
kteří i věc tak zdáni významnou součástí
livě
prozaickou,
životního stylu vzdějakou je pití a příprava čaje, dokázali prolanců - čínsky wen-žen. Umělecké pojetí
mický řád nezrcadlil ve světě jevů, ale svět
měnit v umělecké dílo se značným filozopřípravy a pití čaje, stejně jako jiná tvůrčí
jevů byl kosmickým řádem sám o sobě. Aefickým nábojem.
činnost, bylo prostředkem k dosažení duony nebyly než okamžiky, nirvána byla vždy
Text: Radek Steiger
ševní pohody a vnitřního vyrovnání. Dbalo
na dosah. Taoistická představa, že nesmrse na smysluplnou prostotu, která člověka
telnost je obsažena ve věčné změně, prol-

15

AMB září 2011

AMB září 2011

15

Foto: archiv AMB

Čaj jako
součást
životního
stylu

KULTURA

Slova, která nemám komu vrátit
Jak se to stane, že člověk začne psát?
Podle mě se to předem nedá odhadnout. Určitě je to
z nutnosti se nějakým způsobem vyjádřit. Ale podle
mě je nejhorší, když to člověka začne moc bavit. A to
samé pozoruju i u sebe a upřímně se toho děsím.
Nejlepší básně vznikají z nejvyšší nutnosti, ne ze zábavy.Nejlepší recept na dobrou báseň je podle mě
tvůrčí abstinence. Ale když to na člověka přijde, tak
se stejně nic jiného nedá dělat.
Poznáte nějak, že budete právě teď psát?
Ano, je to jednoduché. Začnu čumět do takového
specifického blba. Je to podivnej ale pro mě konstruktivní stav, kdy úplně obyčejné věci dostávají
třetí rozměr. A od té chvíle nevnímám, pokud se na
mě někdo pokouší mluvit, prchám.
Píšete na mobilním telefonu básně jako SMS,
komu je posíláte?
Dřív bylo adresátů mnoho, ale teď se jejich okruh
hodně zúžil. Vyselektoval jsem pár těch, kterým nevadí, že jim pípne telefon ve čtyři ráno a kteří v tom
hledají slabá místa a současně způsob jak mě namotivovat, abych je odstranil. Lidé, kteří přesně
vědí, jaký má ta která SMS význam a co je jen balast
okolo.
A když jsme u toho významu, co má pro vás jako
básníka význam?
Pro opravdového básníka nevím (smích). Pro mě je
to chvění. Chvění vzduchu nad ohněm, vody ve sklenici, v podchodu na nádraží, chvění řas neúprosně
krásných žen. Z těchto nepatrných rozporů umím
odečíst jak jasně daná pravidla chvíle, tak i souboj,
který s nimi člověk svádí. Rozpor, takový ten něžný.
A jak vypadají souboje, které svádí básník?
Souboje, těch je mnoho. S nekonečnou nocí, s neúprosným dnem, s dítětem uvnitř. Já bojuju za jednoduchost, prostotu, vždyť je to právě tolik jednoduchých věcí, ze kterých se skládá náš komplikovaný
svět. A na něj nesmíme nahlížet jako na stroj, spíše
je to medúza, jejíž rytmus nikdy nedokážeme zatančit.
Vzkázal byste něco těm, kteří budou vaši novou
knihu číst?
Rád bych, pokouším se o to hlavně jejím obsahem.
Jinak bych rád řekl, že to není psané jako poezie pro
poezii, ale jako poezie pro lidi. Chtěl bych říct to, že
jsem tři roky bojoval s tím, aby význam byl sice skrytý, ale přesto jasný na první pohled. A že ty básně
patří jim, pro ně jsem je psal.

Tomáš Tajchner se narodil
v roce 1979. Tvoří pomocí mobilního telefonu. Pohybuje se
po Ústí nad Labem a po Praze.
Vyšly mu sbírky básní F 12. 2.
(2006) a E&J (65. pole, 2009).

Text: Pavel Matějka

Soutěžní otázka:
17

Z čeho se rodí pták Fénix?
a) z vajíčka
b) z vlastního popela
c) ze slzAMB
obrůzáří 2011

Pravidla soutěže:
Odpovědi na uvedenou otázku zasílejte
na email: ambpress@seznam.cz
do 30. 10. 2011
Výherci budou slosováni a 5 z nich obdrží
knihu básní Tomáše Tajchnera.
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Mostem po stopách slavného
alchymisty
Slavný alchymista magistr Edward Kelley má
v Mostě vlastní stezku, na kterou se za poznáním mohou vydat zvídaví turisté i místní. Okruh,
který dostal jméno Po stopách magistra Edwarda
Kelleyho a který vede městskou částí Zahražany,
připravilo Centrum rozvoje turismu Mostecka ve
spolupráci s Klubem českých turistů.

chymista z dob císaře Rudolfa II. navštívit, když byl
na konci 16. století vězněn na hradě Hněvín. Pohled
z hradu se za posledních více než 400 let velmi
změnil, ale díky charakteristickým siluetám vrcholků Krušných hor a Českého středohoří by magistr
Kelley i dnes místo svého posledního útočiště jistě
poznal.

Výchozím bodem Kelleyho stezky je hrad Hněvín,
kde byl alchymista koncem 16. století uvězněn a kde
si nakonec dobrovolně vzal život. Po vrstevnici stejnojmenného kopce Hněvína pak okruh vede ulicemi
Jana Žižky, U Města Chersonu přes ulici Československé armády, Partyzánskou, přes náměstí Prokopa Holého a dále ulicí Bří Čapků a Maršála Žukova
zpět na hrad Hněvín. Trasa je vyznačena turistickou
značkou v bílo-modré barvě. Jediným náročným úsekem čtyřkilometrové cesty je výstup k hradu.

Edward Kelley (* 1. srpna 1555, Dencester v Anglii - † 1. listopadu 1597, Most), vlastním jménem
E. Talbot, byl vysoký, štíhlý, měl plnovous a husté
dlouhé vlasy, které mu zakrývaly chybějící uši, o něž
přišel v rodné Anglii za padělatelství. Pověstný alchymista se objevil v Praze poprvé v roce 1584. Jeho
první pokus před císařem dopadl skvěle, a tak mu
byl na císařovu žádost udělen šlechtický titul. Další
životní osud ho spojil s krajankou Johanou Westonovou, vdovou z Mostu. Byla to láska na první pohled, a tak se po měsíční známosti konala svatba.
Paní Westonová se stala paní Kelleyovou, prodala
svůj dům a své statky v Mostě a následovala svého
manžela do Prahy. Zde bydleli v domě na Dobytčím
trhu (dnešní Karlovo náměstí). Narodil se jim syn
Jan Adam Kelley. Oblíbenost E. Kelleyho u císařského dvora však začala pomíjet. Osudným se mu
stal souboj s dvorním úředníkem Hunklerem v roce
1591, při kterém přišel dvořan o život. Souboje byly
nařízením císaře zakázány, proto byl Kelley zatčen
a uvězněn na hradě Křivoklát. Po skoro tříletém vězení se rozhodl, že uteče. Po laně se spustil z věže,
ale lano se přetrhlo a on si rozdrtil nohu, která mu
proto musela být amputována. Bylo rozhodnuto,
že Kelley bude převezen do bezpečnějšího vězení,
a tím byla cela mosteckého hradu Hněvín.

Zahražany jsou čtvrtí, kde se nacházejí historické
památky a zajímavosti, které se vážou k původnímu
městu Most. Navíc je to část města, kterou kdysi
mohl procházet i sám Kelley se svou chotí.
Na trase turisté narazí na informační tabule a zájemcům je k dispozici i tištěný skládaný leták s podrobnějšími informacemi o zajímavostech, které lze
cestou spatřit.
Slavnostní otevření městského okruhu Po stopách
magistra Edwarda Kelleyho se uskutečnilo v pondělí
19. září před budovou Oblastního muzea v Mostě.

Magistr Edward Kelley –
alchymista, podvodník,
dobrodruh…
Městský okruh Po stopách magistra Edwarda Kelleyho vás zavede do míst, která mohl tento známý al-
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Do nového vězení ho doprovázela i jeho žena. Prostředí mosteckého hradu i jeho okolí velmi dobře
znali ze svého dřívějšího pobytu v Mostě. Kelleymu
byl umožněn pohyb po celém hradě, měl možnost
konat pokusy. Ačkoliv se Kelley snažil císaře obměkčit, nebyl z vězení propuštěn, a proto se rozhodl,
že uteče podruhé. Opět se rozhodl použít provazu,

TIP NA VÝLET

který mu přinesla jeho žena. V noci spustil provaz
z věže do hradního příkopu, kde na něho čekala
jeho paní a věrný sluha s koňmi. Provaz se však
přetrhl, Kelley spadl do příkopu a zlomil si zdravou
nohu. Hradní hejtman Baltazar ze Sebnice okamžitě
vyslal na císařský dvůr posla, aby informoval císaře o útěku E. Kelleyho. Panovník mu nakonec udělil
milost a vrátil mu jeho statky. Nesměl se však vrátit
do rodné Anglie. Kelley neustále dlel na mosteckém
hradě, kde se léčil ze zranění a údajně trpěl velkými
bolestmi. Rozhodl se, že nebude dožívat život jako
mrzák, a proto vypil nějakou tekutinu. Za několik
okamžiků skonal ve věku 42 let. Tak skončila životní
pouť světového dobrodruha.
Traduje se pověst, že před svou smrtí proklel mostecký hrad a město Most, aby zmizely z povrchu
země za příkoří, které se mu zde dostalo. Pravdou
je, že hrad zmizel za několik desítek let a samotné
město o necelých čtyři sta let také.
Projděte se touto stezkou a vžijte se s námi do slavných dob, kdy pod hradem Hněvín stávalo královské
město Most, průvodcem vám bude historická postava Edwarda Kelleyho, která se stala vskutku povolanou symbolizovat toto město.
Ostatky věhlasného alchymisty se do dnešního dne
nepodařilo najít, a tak je zcela možné, že nápoj,
který Edward Kelley požil, byl „lapis philosophorum“
neboli Kámen mudrců a Edward Kelley je tu stále
někde mezi námi …
(PI)
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Foto: Statutární město Most, archiv AMB

Text: Statutární město Most
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Místo – obec pod Hasištejnem

Co se vám ve vaší obci podařilo v poslední době
realizovat?
V první řadě se nám podařilo získat dar ve výši jednoho milionu korun od skupiny ČEZ na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci Místo, které se nacházelo
již ve velmi špatném stavu. Dále jsme se pustili do
opravy vodojemu v obci Vysoká Jedle, abychom zajistili místním obyvatelům po celý rok stabilní dodávku kvalitní pitné vody.

Využíváte státních, krajských nebo jiných dotačních možností nebo pomoc od jiných organizací
a partnerů?
Snažíme se využít všech vyjmenovaných možností získání peněz do obecního rozpočtu. Mezi stálé
partnery patří již zmíněná skupina ČEZ včetně Severočeských dolů, a.s. Máme také podanou žádost do
dotačního programu 15 Ekomiliard na výstavbu motokrosové trati. Letos jsme žádali o dotaci na opravu
hřbitovní zdi z Programu rozvoje venkova Ústeckého
kraje, ale zůstali jsme pouze jako náhradníci.
Myslíte si, že vaše obec může být zajímavější pro
turisty?
Já si myslím, že každá obec může být zajímavější pro
turisty a nemusí v ní nutně stát zřícenina středověkého hradu. Záleží zčásti na financích, ale hlavně
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na obyvatelích dané obce, jejich nápadech a ochotě
vytvořit něco zajímavého.
Jaké památky, služby a zajímavosti jim můžete nabídnout?
V naší obci se nachází zachovalá zřícenina gotického hradu Hasištejn pravděpodobně z počátku 14.
století. Hrad navštíví každoročně na 10 000 návštěvníků, pořádají se zde dvakrát do roka Hradní
slavnosti s dobovou tématikou, rytíři a oblíbeným
dobýváním hradu. Dále zde máme barokní kostel
Nejsvětější Trojice a spoustu dalších sakrálních památek převážně deponovaných ze zaniklých obcí
našeho regionu. Služby pro návštěvníky nabízejí dvě
restaurace a na jaře roku 2012 k nim přibyde hotel
s kapacitou 68 lůžek.

Jaké máte plány do budoucna?
Do budoucna bychom chtěli především zvýšit životní
úroveň našich obyvatel a to kompletním odkanalizováním všech našich obcí, obnovou povrchu silnic,
které jsou v současnosti žalostné, rozšířením sportovního a volnočasového zázemí obce pro všechny
věkové kategorie.
Máte nějaký sen, který byste si chtěl jako starosta
splnit?
Snem každého starosty by podle mne mělo být obdržení volebního hlasu od všech voličů a tak spíše než
snem je mým přáním, aby v naší obci žilo co nejvíce
spokojených občanů, kteří se zapojují do veškerých
aktivit obce.
Za rozhovor děkuje redakce AMB.

Foto: Obec Místo

V okolí současné obce Místo se začala ve 14. století těžit železná ruda, horní městečko však bylo
založeno až v polovině 16. století, kdy rod Lobkoviců otevřel pod hradem Hasištejn další rudné doly.
Dominantou okolí i samotné obce Místo je starobylý hrad Hasištejn. Co zajímavého se v obci děje,
jsme se zeptali starosty obce, pana Bc. Miroslava
Bělského.
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Droužkovice nejsou jen
Fesťáček u vody
V minulém čísle jsme vám přinesli reportáž z hudebního minifestivalu, který Droužkovičtí pořádají
již dvanáct let. V srpnu se místní i přespolní milovníci hudby a dobré zábavy setkali na Rockových
prázdninách. Co se v Droužkovicich děje a připravuje dalšího, jsme se zeptali starosty obce, pana
Milana Živného.
Droužkovice nejsou zřejmě jen o hudbě. Co dalšího v obci pořádáte?
Snažíme se pro naše obyvatele i návštěvníky z jiných
obcí připravovat rozmanité akce v různých ročních
obdobích. Akce jsou zaměřeny jak na děti, tak i na
dospělé. Patří mezi ně masopust, vodní hrátky, den
dětí, stezka odvahy, čarodějnice, setkání důchodců
nebo Mikuláš.
Co se vám ve vaší obci podařilo realizovat?
Zaměřili jsme se na zlepšení vzhledu a funkčnosti
objektů obce. Postavili jsme nové chodníky, vyměnili
střešní krytinu a opravili fasádu na mateřské školce. Nový asfaltový povrch dostala také hlavní obecní
komunikace.
Využíváte státních, krajských nebo jiných dotačních možností či pomoc od jiných organizací
a partnerů?
V dnešní době je to nezbytné, peněz na obnovu a samotný provoz obce není vždy dostatek. Využíváme
projektů ministerstva kultury a Programu obnovy
vesnice, s náklady na kulturní akce nám pomáhají
i Severočeské doly Chomutov.
Myslíte si, že vaše obec může být zajímavější pro
turisty?
Droužkovice nejsou svojí polohou i nabídkou turistických atraktivit na turistiku, a tedy ani její rozvoj
zaměřené.
Jaké památky, služby a zajímavosti jim můžete nabídnout?
Přes odpověď na minulou otázku si může každý, kdo
obec navštíví, prohlédnout kostel sv. Mikuláše nebo
navštívit Bowling u Camprů. Jednou z nejzajímavějších a přitom veřejnosti téměř utajovaných nemovitých památek Chomutovska je výskyt a umístění
replik menhir u naší obce.

Text a foto: Obec Droužkovice
Text o menhirech: www.drouzkovice.cz

Jaké máte plány do budoucna?
Zlepšení životního prostředí, rozšíření kapacity kulturního domu a obnova místního koupaliště.

Droužkovický menhir

né kameny již nalézt. Skládal se ze dvou kamenů,
vysokých 90 a 100 cm, u paty od sebe vzdálených
60 cm. Hmotnost každého z nich činila cca 300 kg.
Lidé jim říkali „Generálské kameny“ (Generalsteine) a podle pověsti označovaly hroby tří generálů.
Původně prý totiž byly tři (Schellberger 1929, 31).
Kameny nebyly zjevně místního původu, v literatuře se traduje, že pocházely ze Žatecka, odkud byly
odtransportovány na vzdálenost nejméně 25 km.
Pro značné stáří menhiru svědčilo silné ohlazení
nadzemních částí větrnou erozí, patrné při srovnání
s částmi zapuštěnými do země.
V okruhu 350 - 1000 m kolem menhiru bylo však
doloženo téměř úplné spektrum pravěkých sídlišť
a pohřebišť téměř všech kultur našeho pravěku až
raného středověku, počínaje neolitem a konče 11.
stol. n. l. Menhir tedy mohl patřit kterékoliv kultuře.
Co to jsou menhiry?
Již od středověku vzbuzovaly zájem učenců i prostých lidí záhadné stavby z velikých kamenných neopracovaných bloků, tzv. megality. Vyskytují se po
tisících v Británii, Francii, Španělsku a Portugalsku,
na ostrovech ve Středomoří, ale i na severu Evropy
- v Dánsku, severním Německu a jižní Skandinávii. Ve střední Evropě i u nás jsou poměrně vzácné
(v Čechách je jich uváděno 26, z toho však jen stěží
polovina nesporných) a nedosahují takové monumentality. Nejčastěji jsou datovány do mladého
neolitu, eneolitu a doby bronzové (4. - 1. tis. př. n.
l.). Budovali je však i Keltové, i když ne tak často,
jak v romantických dobách archeologie soudila.
Ojedinělý vztyčený kámen nebo skupina kamenů se
nazývá menhir, jsou-li kameny seskupeny do kruhů,
jde o tzv. kromlech (např. známá pravěká observatoř Stonehenge v Anglii). Jsou-li na vrcholu kamenů
překlady či „stropy“ z balvanů, jde o dolmeny, které
sloužily vesměs jako hrobky.
Obec Droužkovice měla zájem obnovit zmizelé
menhiry. Z iniciativy starosty pana Milana Živného
a místního občana pana Jana Pekaře se podařilo zjistit jejich původní zaměření. Vhodné kameny
získala obec formou sponzorského daru od Severočeských dolů, a.s., konkrétně se o to přičinil pan
Vratislav Ondráček, vedoucí odboru přípravy území
a rekultivací. Z několika kusů kamenů byly vybrány
dva nejvhodnější. Do přibližně původní podoby je
pak otesal a opracoval pan Pekař, který taktéž připravil výkon pro jejich usazení. Repliky obou kamenů byly pak 12. června 2008 dopraveny na původní
místo a usazeny do přibližně stejné polohy jako jejich zmizelé originály a zabetonovány.

Menhir se nacházel na konci obce, za místním koupalištěm u větrací jámy bývalého dolu Jan Žižka.
Při rekultivačních pracích na tzv. „Pražském poli“
v roce 1996 došlo k jeho skrytí a odvozu na skládku
Tušimice. Ani rychlý zásah obce nepomohl odveze-
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Lidé na ulici se bojí surového
napadení

Liberec - Přespával pod mostem poblíž železniční
stanice v Rochlici v Liberci. Byl starý, nemocný,
těžce se pohyboval. Řeč je o jednom člověku bez
domova, kterého někdo usmrtil a posléze zapálil.
Stalo se to 3. srpna krátce před půl pátou hodinou
ranní. Ještě ten den o tom informovala všechna lokální média a o den později rozšířila svou zprávu
o informaci, že se jednalo o vraždu.
Tento nechutný zločin nyní vyšetřují liberečtí kriminalisté. Vraha však zatím nedopadli a mezi lidmi
přespávajícími venku se šíří strach o vlastní život.
Bojí se, že motivem činu mohlo být pouhé povyražení nějaké skupinky lidí či jednotlivce, s čímž se ostatně lidé bez přístřeší setkávají. „Přespávám venku už
tři roky a za poslední rok jsem byl celkem čtyřikrát
zmlácenej skupinkou několika lidí,“ říká liberecký
člověk bez přístřeší. Vzhledem k nutnosti zachovat
jeho anonymitu mu říkejme třeba Josef.
Terénní pracovníci Mostu k naději se o stávající situaci bavili s několika lidmi, kteří jsou na ulici, ale
i s těmi, kteří žijí ve squatech. „Dějou se hrozný věci.
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Bojím se, že třeba někoho napadne podpálit naše
obydlí,“ vyjádřila se obyvatelka jednoho provizorního
přístřeší Jarmila.
Přepadení a násilí se bojí téměř všichni dotázaní.
Těch bylo dvanáct. Pouze jeden z nich řekl, že se
ubrání, protože má u sebe lovecký nůž, který potencionální útočníky už několikrát odradil. Nicméně i on
přiznal, že se setkal se skupinkou násilníků.
„Jsou to různý lidi. Po nocích Libercem obcházejí
bandy agresivních feťáků, Romů a zejména neonacistů. Dokonce mám zkušenost i s agresí ze strany
městské policie,“ uvedl muž pod krycím jménem
Pavel.
Agrese vůči lidem žijícím na ulici, tedy na základě
dotazování TP, není ničím neobvyklým. Podle mnohých výpovědí však tento trend v poslední době
eskaluje. Útočníci jsou navíc čím dál víc surovější.
I to mohlo na počátku srpna vyústit ve vraždu, po
níž se někdo snažil zamést stopy zapálením oběti.
Motiv vraždy se tak nabízí. Proč by někdo vraždil
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Financováno z projektu reg. CZ.1.04/3.1.00/05.00023 „IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji“
realizovaný podle rozhodnutí OLP/1652/2010letech 2010 - 2012

25

člověka, který s nikým nekomunikuje, který leží na
své matraci, popíjí víno a tu a tam žebrá před nedalekým obchodem? Vysvětlení, které je sice zatím
pouhou spekulací, nicméně velmi pravděpodobné,
je to, že člověk spící pod mostem je snadná oběť
bez blízkých a přátel a nikomu nebude chybět. Pro
mnohé je to navíc člověk, který svým vzezřením obtěžuje kolemjdoucí a světu by bylo lépe, kdyby zmizel z povrchu zemského. Právě tak mohl uvažovat
pachatel vraždy. Nebo se mohl rovněž inspirovat
některým z mnoha brutálních videí, které na internet hrdě vystavují narušení jedinci či skupinky lidí,
kteří násilně přepadávají, bijí a znásilňují bezbranné oběti v ulicích měst. Pod těmito videi se navíc
v diskuzích nezřídka objevují xenofobní, sexistické,
sadistické a podobné výroky. Těžko říct, jak to celé
bylo, jelikož policie v průběhu vyšetřování naprosto
logicky mlčí. Pachatel či pachatelé unikli patrně jen
o vlásek pozornosti svědků, jelikož ve 4:30 nahlásil
cestující v projíždějícím vlaku požár.

ce vzrůstající aktivity neonacistické scény v Liberci,
je fakt, že hned přes ulici se nachází nonstop bar
Mexiko, kam někteří příznivci krajní pravice chodí.
Ti rovněž v okolí rozlepují samolepky „Good night
left side“ a sprejují šablonovité graffiti s nápisem
Odpor. org. Pro neonacisty jsou lidé bez domova
trnem v oku stejně jako každý, kdo nezapadá do
jejich hloupé představy „slušného“ člověka. Těžko
říct, kdo za činem stál. Policie už možná sestavuje
popis pachatele a má dostatek informací k zahájení
pátrání. Možná také ne.

Další spekulací, která se nabízí a zapadá do situa-

Pavel Pech s využitím ČTK
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Pokud pachatelé neuniknou dopadení, je pravděpodobné, že je postihne mnohaletý pobyt ve vězení.
Například trojice mladých mužů, která loni v září surově ubila člověka bez přístřeší v Šumperku, je nyní
před soudem a hrozí jim 18 let vězení. Dvacetiletý
pobyt za mřížemi hrozí také dvěma ze čtyř útočníků,
kteří minulý rok v srpnu upálili člověka žijícího na
ulici v Praze.
(PI)
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OBCE ÚSTECKÉHO KRAJE

Náš cíl – spokojení občané

Po komunálních volbách v roce 2011 pracuje Zastupitelstvo obce Spořice na Chomutovsku v novém složení. O tom, čím jsou Spořice zajímavé
a co nabízejí svým občanům, jsme hovořili s novým starostou obce Ing. Romanem Brandem.
Jak se vám pracuje v nové funkci, pane starosto?
Můj předchůdce byl ve funkci několik volebních
období, já získávám nové zkušenosti v nové funkci. Funkci starosty vykonávám jako neuvolněný. To
znamená, že tuto funkci vykonávám vedle svého „civilního“ zaměstnání.
Jak to zvládáte časově?
No někdy je to náročné, ale v rámci „koalice“ jsme
si ve vedení obce rozdělili úkoly a pracujeme jako
dobře fungující tým. Nesmím zapomenout na zaměstnance obecního úřadu, kteří pracují na velmi
vysoké úrovni.

Foto: Obecní úřad Spořice

Co byste rádi zvládli ve vašem volebním období?
Myslím, že se v cílech liším od svého předchůdce.
Mým snem není postavit koupaliště s tobogánem.
Mým cílem je během volebního období vytvořit
fungující systém hospodaření tak, abychom byli soběstační i v době, kdy nebudeme dostávat úhrady
z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, které
jsme v uplynulých letech štědře inkasovali.
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Dalším z cílů, který jsme si dali, je zvýšení informovanosti spoluobčanů. Toto řešíme několika způsoby.
Zavedli jsme rozesílání informačních emailů, informačních SMS a v neposlední řadě jsme se rozhodli
vydávat „Spořický zpravodaj“. Z investičních akcí bychom rádi zvládli stavbu příjezdové komunikace do
nové lokality „V loužích“, odkanalizování posledních
rodinných domů, dokončit sportovní areál, opravit koupaliště. V neposlední řadě bychom se rádi
soustředili na údržbu stávajícího majetku, ať už jde
o komunikace nebo o obecní byty. V tomto ohledu
máme velké rezervy.
Co se vám již podařilo zrealizovat?
V současné době se buduje již zmiňovaná kanalizaAMB září 2011

ce, vybudovali jsme dětské hřiště, opravili plot v mateřské školce. Dále jsme opravili komunikace, zprovoznili stanoviště kontejnerů. Dále jsme organizovali
mnoho sportovních, kulturních a společenských
akcí, jako příklad bych uvedl rozsvěcení vánočního
stromku, mikulášskou nadílku pro děti, maškarní
ples, setkání s léčitelem, výlety pro občany do Prahy, návštěvu divadla, vítání občánků. Jednou z posledních akcí byla organizace Bartolomějské pouti
a pouťové zábavy.
Co se ve Spořicích děje zajímavého?
Na začátku července se spořické Sokolky zúčastnily 14. světové gymnaestrády v Lausanne. Nacvičily
spolu s dalšími čtyřmi sty cvičenkami a cvičenci
z České republiky společnou skladbu Kontrasty, se
kterou sklidily velký úspěch. Naši obec také reprezentuje tým fotbalistů, Sokolů, leteckých modelářů
a také velmi úspěšná posádka terénní sajdkáry. Ta
se pravidelně účastní všech závodů Mezinárodního
mistrovství ČR v Side-Crossu, kdy dojíždí standardně
kolem 10. místa. V loňské sezóně skončila na celkově 8. místě v celé ČR.
Kromě výše zmíněných pořádáme další akce pro
dospělé a děti, např. Den otců, turnaj v nohejbalu, házení šipek na terč, Slet čarodějnic a jiné. Ve
Spořicích funguje restaurace s ubytováním, sauna,
posilovna, ženy mohou využívat kadeřnické služby,
nehtové studio a masáže. Ve sportovní hale se cvičí
zumba, provozuje spinning či bodystyling.
Snažíme se, aby u nás byli naši občané spokojeni…
Za rozhovor děkuje redakce AMB
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Zahradní slavnost

Domova pro seniory Městského ústavu sociálních
služeb Chomutov

Když před osmi lety padl návrh vybudovat zahradu u domova pro seniory, málokdo věřil tomu, že
se zahrada stane nejoblíbenějším místem letních
setkání obyvatel, rodinných příslušníků, hostů,
sponzorů i zaměstnanců. Každý rok v těchto letních měsících vedení domova pro seniory připraví lákavé nabídky k posezení, ale jedno naprosto
překoná všechna ostatní setkání, a to je oblíbená
Zahradní slavnost. První byla zorganizována jako
slavnostní otevření nově vybudované zahrady Domova pro seniory Písečná a pak se zrodila tradice.

Foto: Archiv AMB
Text: MÚSS Chomutov

Velké přípravy na tu letošní začaly již začátkem
měsíce tak, aby 11. 8. 2011 bylo vše připraveno
a nachystáno. Obyvatelky domova pro seniory ve
spolupráci s ergoterapeutkami připravovaly drobné
dárečky pro pozvané hosty, plánovalo se občerstvení, rozesílaly pozvánky hostům, zkrátka vše se připravovalo pro zdar akce.
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Slavnostně vyzdobená zahrada provoněná grilovaným masem, zákusky a ovocem za tónů tolik oblíbeného orchestru Milana Baranijaka přivítala první návštěvníky a hosty. Netrpělivě byli očekáváni zástupci
zřizovatele - náměstci primátora Ing. Jan Řehák
a pan Martin Klouda. Ani letos nepřišli s prázdnýma
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rukama, zahradní houpačka a dva sety zahradního
nábytku již zdobí rozlehlou zahradu domova pro seniory. Pozvání neodmítli ani naši přátelé z Annabergu – Buchholz.
Celou Zahradní slavnost zahájila ředitelka MÚSS
Chomutov Mgr. Alena Tölgová, přivítala přítomné hosty a převzala dárky pro obyvatele domova pro seniory.
Po slavnostním zahájení paní Petra Černá ze Základní kynologické organizace Březenecká v Chomutově
předvedla ukázku poslušnosti asistenčních a záchranářských psů. Toto malé zpestření se setkalo
s pozitivním ohlasem, jak nám sdělila paní Jaroslava Šnoblová, obyvatelka domova: „Líbilo se mi i vystoupení pejsků, byli šikovní, je to zase něco jiného.
My máme také pejsky. Mám ráda psy.“ Ve stejném
duchu se vyjádřila i další klientka domova, paní Marie Štercová: „Bylo to výborné, mně se to moc líbilo.
Povedlo se to, kdyby to bylo vždycky takhle. Ti pejsci, to bylo takové zpestření, že to nebylo jednotvárný.“ Všichni přítomní se dobře bavili… tančili, zpívali
a užívali si krásného dne. Kolem 18. hodiny se spokojeně unaveni rozcházeli do svých bytů a domovů.
Již nyní se všichni účastníci ale i hostitelé těší na
další ročník Zahradní slavnosti.
(PI)

27

CESTOVÁNÍ

Francie je velká země mnoha tváří
1. díl

Většina českých turistů navštěvuje převážně naučené evropské
země jako např. Chorvatsko, Itálii, Řecko, Turecko, ovšem jako by
se zapomínalo na úžasný stát, který leží dokonce blíž než Španělsko. Pro české turisty je tato opravdu nádherná země zatím stále
popelkou. Při svých cestách jsme totiž moc českých turistů nepotkali a je to opravdu škoda. Rádi bychom vám přinesli pár postřehů a inspirací z cest po Francii. Možná vám přijdou vhod, a možná
vás nechají rozmýšlet o příští dovolené. Rozhodně to špatná volba
nebude a dle zkušeností - většina lidí co Francii navštíví, se chce
někdy určitě vrátit.

Na začátek uvádíme několik málo faktů.
Díky své rozloze je krajina Francie opravdu rozmanitá. Je jedinou evropskou zemí,
která se nachází v severní i jižní části
evropského kontinentu. Proto jsou mezi
jednotlivými regiony země významné klimatické rozdíly. Stejně tak je rozmanitá
i francouzská kuchyně. Francie je po Rusku druhý největší stát Evropy a zároveň je
i 37. největší zemí světa. Čítá okolo 60 miliónů obyvatel, u kterých převládá většinou
římskokatolické náboženství a je smíšené
převážně s obyvateli z Afriky, kde měla
Francie kdysi své kolonie. Nejvyšší pohoří
státu jsou Alpy s nejvyšší horou Mont Blanc
(4810 m n. m.). Největšími městy Francie
jsou Paříž s 2,1 milióny obyvatel, Lyon s 1,2
milióny obyvatel a Marseille s 1,1 miliónem
obyvatel. Francouzi jsou vesměs milí a srdeční lidé. Jednou z nejnápadnějších francouzských zvláštností je, že všechny jejich
neřesti jsou na povrchu a jejich mimořádné ctnosti jsou skryty. Až by člověk skoro
mohl říct, že jejich neřesti jsou květy jejich
ctností. Pro komunikaci s nimi doporučujeme znát alespoň základní slovíčka či fráze.
Umí to ocenit. K ostatním řečem, jako je
angličtina či němčina, jsou tak nějak vlaž-
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ní. Patrně to bude tím, že Angličan, kterého baví Francie, se pokouší být Francouz,
Angličan, který Francii obdivuje, zůstane
zarputilým Angličanem.
Protože naše cílové místo Vendres, nedaleko Narbonne ve Francii, kde jsme měli
zajištěné hlavní ubytování, bylo vzdálené
téměř 1500 km, rozhodli jsme pro cestu
na dvě etapy a to vždy s přespáním na půl
cesty. Nejkratší cesta vede přes Švýcarsko, kde je potřeba mít zajištěnou dálniční
známku. Úsměvný je ovšem fakt, že existuje pouze celoroční známka za osm set
korun. Češi jsou ovšem vynalézaví a slyšel
jsem, že ji lze pořídit na internetu z druhé
ruky zhruba za polovinu ceny. Naše první
zastávka s přespáním byla v Ženevě. Je
to město usazené mezi alpskými vrcholky
a hornatým terénem Jury. Leží v jihozápadním cípu Švýcarska, na hranici s Francií,
kde ze Ženevského jezera vytéká řeka
Rhône. Druhou řekou ve městě je Arve,
slévající se s Rhône ještě ve městě, na
místě Jonction. Z města je za dobrého počasí vidět zasněžený Mont Blanc. Město je
proslulé především svou tradicí v oblasti
humanitární problematiky a kosmopolitní

Vendres

atmosférou. Sídlí zde mnohé mezinárodní organizace, především hlavní ústředí
Červeného kříže a evropské byro OSN.
Díky tomu bývá Ženeva někdy označována jako „hlavní město míru“. Symbolem
„nejmenší světové metropole“ je tzv. Jet
d’eau – vodotrysk na periferii města. Jeho
původním účelem bylo snižovat tlak vody
v potrubí v době, kdy podniky neodebíraly tolik vody. Vodu chrlil do výše 30 metrů,
později do 90 metrů. V roce 1947 byl pozměněn a dnes tryská voda do výše 140 m
rychlostí 200 km/h. Váha vody vystříknuté do vzduchu dosahuje 7 tun. Pro Čechy
a historiky je zajímavý fakt, že za hlavním
nádražím směrem k Paláci národů můžeme najít ulici T. G. Masaryka. Tento velikán
zde v Reformačním sále Univerzity v Ženevě 6. července 1915 pronesl svůj slavný
projev k pětistému výročí Husova upálení,
v kterém vyhlásil boj habsburské nadvládě
- „Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme
se hájiti třeba železem.“ Název města se
poprvé objevil už v Caesarových Zápiscích
o válce galské. Od roku 1536 zde 25 let
řídil život místním obyvatelům Jean Calvin
svým kázáním z katedrály sv. Petra, kde
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Ženeva

i dnes si prohlédnete jeho dřevěnou židli.
Ale jako na protest samotnému Calvinovi
se v Carrouge, kterou od Ženevy oddělovaly hradby a řeka Arve, žil veselý život v hospůdkách s přítulnými děvčaty a lidmi přicházejícími z protestantského Říma. Dnes
vás do Carrouge zaveze tramvaj a jako
dříve, i dnes je tu vše veselé. Obchody vás
upoutají barevnými a vtipnými vývěsnými
štíty. Pokud vás přepadne hlad, tak například čínské nudle ve stánku stojí v přepočtu asi 200 Kč, u nás je pořídíte za 50 Kč.
I přesto, že je Švýcarsko poněkud drané,
zanechala v nás Ženeva dobrý dojem a pobyt zde byl moc příjemný. Až tedy příště pojedu
kolem, určitě se opět zastavím.
j
Další cesta směřovala konečně do jižní
Francie. Rozhodli jsme se cestovat po
dálnici. Naprostá většina francouzských
dálnic je placená pomocí mýtného. Tyto
dálnice jsou před nájezdy na ně značeny
nápisem peage. Na většině úseků placení
funguje tak, že si na počátku placeného
úseku vyzvednete u turniketu lístek, k zaplacení dochází při sjezdu z dálnice nebo
na konci placeného úseku v hotovosti či
platební kartou. Při vjezdu do místa výbě-
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ru mýtného je třeba
ř b sledovat
l d
piktogramy,
ik
které svítí nad jednotlivými vjezdy do turniketů. Jelo se skvěle a plynuje. Nedoporučujeme příliš spěchat. Za překročení
rychlosti hrozí opravdu velké pokuty a navíc jste přece na dovolené. Cestou je kolem
co pozorovat. Je neuvěřitelné, jak dokáže
taková „obyčejná“ země na člověka zapůsobit a co všechno si v sobě člověk odveze. Po pár hodinách přijíždíme do Vendres.
Místo našeho odpočinku a základna pro
výlety po okolí. Vendres je znám také jako
Lví záliv a je to oblíbené přímořské letovisko mezi Béziers a Narbonne. V sezóně je
to hojně navštěvované místo Francouzi,
kteří se sem na jih sjíždějí. Za celý pobyt
jsme potkali snad jedno české auto. I přesto, že jsou pláže plné a měří asi 4 kilometry, nepůsobí tu nic rušivě nebo hekticky.
Naopak, vše působí kultivovaně a klidně.
Člověk si tu odpočine. Vendres ovšem není
jen letovisko, ale také malebný přístav,
který kdysi patřil Španělsku. Jednou z nejcennějších a nejzajímavějších památek
přístavu je obelisk postavený v roce 1780
na počest Ludvíka XVI, zdobený figurami,
které představují všechny čtyři v té době
známé kontinenty. Součástí obelisku jsou

tabule
b l jjejichž
ji hž obsah
b h tvoří
ří největší
j ě ší událosdál
ti epochy. Těmi jsou, podle jejich tvůrců:
zrušení otroctví, nezávyslost Spojených
států amerických, mocnost námořnictví
a dobročinnost volného obchodu. Stejně
krásnými památkami města jsou gotické
kostely ze 14. století, četné a perfektně
zachovalé renesanční domy, náměstíčka
a také promenády s krásnými fontánami.
To neskutečné kouzlo města a jeho architektury nám dokazují díla Charlesa Rennie
Mackintoshe - slavného představitele skotské secese, který okouzlen přístavem mu
obětoval mnoho času a většinu svých portrétů. K dodatečným atrakcím střediska
patří výlety a delší plavby rybářskými loděmi, malebné pláže, teplé blankytné moře
a bohatá vegetace typická pro středozemní podnebí. Vendres–to je město hodné
doporučení všem návštěvníkům, kteří si
cení klidu a touží si odpočinout daleko od
hluku a návalu jiných, více populárních přímořských středisek.
Pokračování příště.
Foto a text: Pavel Matějka
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Exekuční excesy
– novodobý exorcismus
Zákonodárce totiž nepředpokládal, že život i situace
jsou často složitější, než se jeví z poslanecké lavice.
Aby absurdit nebylo málo – máte sice právo na náhradu nákladů spojených s neoprávněnou exekucí,
ale uplatnit jej nelze přímo na exekutorech. Náklady
musíte požadovat na oprávněném. To jest na firmě
či osobě, která podala návrh na exekuci. Setkáte se
tedy s dalším hráčem sporu a opět platíte a platíte.
Za právníky, za kolky, za bezmoc. Exekutoři škodolibě zvedají ruce vzhůru s omluvným – já nic, já exekutor a co občan - oběť? Pak čekáte na rozsudek,
nikoli však na spravedlnost. Ta se vytratila hned na
počátku celého toho kolosu. Jak se bránit? Jednou
z možných forem obrany je pořídit si notářsky ověřený seznam cenností a věcí v domě. A to bez prodlení,
ihned po tom, co jste se dozvěděli, že váš nájemník
či osoba blízká má problém s nesplácením. Seznam
mějte po ruce v několika vyhotoveních a při troše
štěstí, až dopadnou pěsti exekutora na vaše dveře,
mu jedno pare předložte. Pak jen doufejte, že se zachová rozumně.
V České republice se stává spravedlnost čím dál
tím víc nedostatkovým zbožím. Ukázkou zdařilého
bezpráví je chování některých exekutorských úřadů. Hned na úvod je nutno připomenout, že exekutor je podnikatel, kterému stát svěřil do rukou
nástroje k vymáhání pohledávek od dlužníků, tedy
od povinných pro věřitele, tedy pro oprávněné.
Jednání těchto exekutorů - podnikatelů upravuje
zákon, ale chyba se vloudila do našeho právního
řádu a na jejím základě dochází k celé sérii dalších nespravedlností.

30

Představme si situaci, že váš syn, dcera či nájemník bydlí ve vašem domě či ve vámi spravované
domácnosti. Zadluží se, přijde však o práci či má
úraz a nesplácí. Po čase je na návrh oprávněného
vydán soudem příkaz k exekuci a určen exekuční
úřad (exekutor), který pohledávku začne vymáhat na
povinném. Jednoho dne jsou vaše dveře vylomené
a v bytě v tom lepším případě žlutě polepené vše,
co má cenu, v tom horším případě je vybavení pryč
úplně. Po pocitu hořkosti, naštvanosti a bezradnosti
začnete konat. Zcizené věci chcete zpět, ale ouha –
exekutora to nezajímá, nemusí. Kdežto vy jste nuceni podat vylučovací žalobu na věci, jejichž vlastnictví
musíte soudu prokázat. Prvních tisíc korun je za kolek. Další 2 až 4 tisíce za sepsání žaloby advokátem.
O tyto peníze jste právě přišli. Proč? Protože! Pak
vás čeká nejméně jedno, ale často i více soudních
stání – mezi tím vaše věci, často osobního charakteru, leží někde v exekutorském skladu. U soudu
prokazujete a dokazujete, že zabavené věci jsou
jen a jen vaše a že nemůžete za svého nájemníka či
neplatícího potomka trpět, neb vy přece nic nikomu
nedlužíte. Prokazování leží na vaší straně, stáváte
se poškozenými. Systém vás nedobrovolně zatahuje do soudní mašinérie. Proti vaší vůli jste v pozici
předkladatelů důkazních břemen a nositelů nákladů
řízení. Soud vydal rozhodnutí. Exekutor konal. Tak
co je špatně? Jak je možné, že prakticky beztrestně
může soukromý podnikatel - exekutor vtrhnout do
bytu a bez ohledu na to, komu zabavované věci patAMB
2011 nebo rovnou zpeněžit?
ří,
jezáří
odebrat

Exekutor mocnější než základní lidská práva?
V základech evropského práva najdete zásadu „in
dubio pro reo“ - tedy, že při pochybnostech se má
rozhodovat ve prospěch obviněného. V případě exekucí majetku ale náš právní řád posvěcuje princip
presumpce viny. Přijít o majetek je v ČR až příliš
snadné, zvláště když nemáte dostatek prostředků
na jeho záchranu.
Obětí je obyčejný člověk!
Jak už to tak bývá, nejčastějšími oběťmi exekutorských omylů jsou takzvaní obyčejní lidé, kteří nevědí,
jak se bránit, na koho se obrátit a co udělat, aby se
mohli domoci svých práv. Smutnou skutečností také
je, že vymahatelnost práva je čím dál tím více dražší,
a tudíž pro slabší a chudší vrstvy nedostupná. Pro
vybrakovanou domácnost od tzv. exekutorského
úřadu je i poplatek 1000 Kč za kolek na vylučovací
žalobu hodně, a když se připočtou náklady na její
sepsání advokátem, raději neprávem zabavené věci
oželí – se skřípěním zubů si tak stát formuje právem
rozhořčené vrstvy, které mu nespravedlnost a nepravost nikdy neodpustí.
Co exekutor uznává jako důkaz o vlastnictví?
• kupní smlouvu
• fakturu na jméno
• účtenku spolu s výpisem z účtu s konkrétní
platbou
• rozhodnutí o dědictví
• vypořádání společného jmění manželů
Text: Lubomír Šlapka

Exekutoři tleskají Drábkovi a těší se na sociální
dávky dlužníků
Velký potlesk od exekutorů si vysloužil ministr práce
a sociálních věcí Jaromír Drábek, když oznámil, že
chce prosadit, aby dlužníkům brali i sociální dávky.
„Tuto snahu ministra Drábka o posílení postihu sociálních dávek v exekuci vítáme. Není správné, když
pracujícímu občanovi jsou v exekuci dlužné peníze
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sráženy ze mzdy, a zůstává mu pouze částka stanovená zákonem, a naproti tomu dlužníkovi pobírajícímu sociální dávky nelze z jeho příjmu odebrat nic,“
řekl Právu Robert Runták, šéf Exekutorského úřadu
Tomáše Vrány v Přerově, který je z hlediska počtu
vykonaných exekucí největší v Česku.
Novely zákonů, které by stanovily, že exekutoři budou moci v případě dluhů lidem zabavit i peníze,
které dostanou na sociálních dávkách, chce ministerstvo práce a sociálních věcí předložit na jaře.
Neplatičům, a to i těm na sociálních dávkách, by po
exekuci mělo zůstat jen absolutní minimum, nicméně Drábkův úřad zatím neupřesnil, kolik by to nově
mělo být.

Exekutoři zabavili důchodcům 514 milionů Kč
Česká správa sociálního zabezpečení v roce 2010
zaevidovala 129 tisíc nových exekučních příkazů na
důchody, což je o 50 tisíc více než v předešlém roce.
„Dluhy nejčastěji vznikají na prodejních zájezdech,
při nákupu dovolené, půjčkách pro děti nebo při
zárukách za jejich půjčky. Za zhruba třetinou nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika
stokorun, jako jsou třeba pokuty dopravnímu podniku nebo městské policii, poplatky obcím za svoz
odpadu či penále zdravotním pojišťovnám,“ uvádí
tisková zpráva ČSSZ.
Růst exekučních příkazů na důchody odpovídá růstu
zadluženosti českých domácností.
Zdroj: Tisková zpráva ČSSZ

Dvojnásobek minima zůstává
Dnes je to tak, že exekutor musí dlužníkovi nechat
peníze ve výši dvojnásobku životního minima, ale
nesmí mu sáhnout na sociální dávky a příspěvky.
Ještě relativně nedávno ale mohl exekutor dlužníkovi zabavit téměř všechny hotové peníze a jednotlivci musel ponechat jen tisíc korun. Od července
předloňského roku, tedy od novelizace občanského
soudního řádu, jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny
hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku
životního minima jednotlivce, tedy celkově 6232
korun.
Lidé také zapomínají na to, že do exekuce mohou
spadnout vinou svého manžela nebo manželky, aniž
třeba o dluzích vědí. Exekuce dokonce může dohnat
jednoho z partnerů i zpětně po rozvodu.
Pokud by si jeden z manželů vzal půjčku, která by
svým rozsahem nepřesahovala míru přiměřenou
majetkovým poměrům manželů, a nesplácel by ji,
jedná se totiž o závazek patřící do společného jmění
manželů a druhý z manželů za něj odpovídá také.
Podle občanského zákoníku patří do společného
jmění manželů také „závazky, které některému
z manželů nebo oběma manželům společně vznikly
za trvání manželství s výjimkou závazků týkajících
se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich,
a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal
jeden z nich bez souhlasu druhého“.
Důležité je také vědět, že exekuce může být provedena i na jiném místě než tam, kde má dlužník
nahlášeno trvalé bydliště. Exekutoři často v terénu
pátrají, kde skutečně se dlužník nachází, a pak mohou zabavit i věci, které patří někomu jinému než
dlužníkovi. V takovém případě je nutné, aby jejich
skutečný majitel požádal o vyjmutí věci z exekuce.

Kdo zaplatí dobrovolně, má šanci ušetřit na exekučních poplatcích!
Rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 8/06:
Základ pro výpočet odměny exekutora v případě
dobrovolného plnění povinného po nařízení exekuce.
Právní věty
1. Ústavní soud, aniž by popíral právo exekutorů
na spravedlivou odměnu za provádění exekuční
činnosti, považuje skutečnost, že do základu odměny exekutora se zahrnuje i částka uhrazená
povinným bez přímé účasti exekutora na provedení exekuce za neodůvodněné zvýhodnění vůči
těm exekutorům, kteří exekuci fakticky provedou
(neboť taková diferenciace není racionálně zdůvodnitelná). Navíc, v přijaté konstrukci postrádá
Ústavní soud i „výchovný“ prvek, když de iure
není dána možnost „ocenit“ to, že povinný dlužník splní sám svoji povinnost (bez přímé exekuce), byť v poslední možný moment.
2. V konečných důsledcích taková právní úprava
představuje i zásah do základního práva povinného na ochranu majetku zakotveného v čl.
11 odst. 1 Listiny (viz též jeden ze základních
principů exekuce - princip zákonné ochrany povinného, jehož smysl spočívá v tom, že exekuce
může sloužit jen k uspokojení práva oprávněného a k náhradě nákladů exekučního řízení, včetně adekvátní odměny exekutora. Nesmí však
povinnému způsobit nepřiměřenou újmu proto,
že náležitě nezohledňuje jistý stupeň „dobrovolnosti“ ve splnění vymáhané povinnosti, byť až
po nařízení exekuce, avšak stále ještě před jejím
vynuceným provedením.

Zdroj: Novinky.cz
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Porsche – vítr ve vlasech
Je jen málo kluků a mužů, kterým nic neříká jméno
tohoto známého konstruktéra, ale hlavně nádherné automobily, nesoucí značku Porsche na svých
kapotách. Na našich silnicích jich jezdí stovky, od
veteránů až po poslední modely. Nejsem výjimkou,
a tak jsem rád přijal pozvání mého přítele, majitele veterána Porsche, a vydal se s ním na sraz
krasavců této značky.
Ten letošní, poslední, pořádal 3. září 2011 Porsche
Classic Club ČR v areálu pivovaru Konrád, v rodišti
slavného konstruktéra ve Vratislavicích nad Nisou,
pod názvem Ferdinand PORSCHE Festival přesně
v den výročí 136. narozenin Ferdinanda Porscheho.
Sjelo se sem rekordních 141 automobilů Porsche
mnoha typů a barev, které byly oficiálně spočítány
a zaregistrovány komisařem agentury Dobrý den
z Pelhřimova, která má zápis českých rekordů na
starosti. Nový rekord byl vytvořen a následně bude
zapsán do České knihy rekordů. Zároveň byli vyhlášeni majitelé nejzajímavějších typů Porsche v několika základních kategoriích. Po jejich ocenění vyrazila kolona vozidel na „spanilou jízdu“, tzv. Ferdinand
Porsche Rallye. Nejednalo se o závod s kontrolami,
ale o pohodovou projížďku, kde nikdo nikam nespěchal. Ta vedla do sousedního Německa zajímavými
místy, přes Lückendorfský kopec, kde se kdysi jezdily závody automobilů i motocyklů do vrchu a dodnes
se zde jezdí závody veteránů. Další zastávka byla
v malebném městečku Oybin, nad nímž se tyčí turisticky velmi vyhledávaný hrad a kde končí úzkokolejná trať historických parních vláčků ze Zittau. Kolona
pokračovala do městečka Größschönau, v němž je
umístěno Motocyklové a technické muzeum a v den
srazu a rallye tam probíhal místní Museumsfestival,
představující velmi zajímavé historické automobily
a motocykly vyrobené do roku 1934. Odtud to bylo
jen pár kilometrů do lázeňského městečka Jonsdorf, ve kterém mohli účastníci navštívit krásný Motýlí dům. Konec trasy vedl okolo na kopci stojícího
hradu Lemberk a končil téměř úplným přejezdem
vrcholu hory Ještěd.

Text úvod: František Dočekal
Text historie: cs.wikipedia.org, idnes.cz
Foto: František Dočekal, archiv AMB

A co na závěr? Příjemná akce, krásna projížďka
a skvělé svezení ve starém a rychlém automobilu se
staženými bočními okny.
Inu, vítr ve vlasech…
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Ferdinand Porsche
3. září 1875 Vratislavice nad Nisou
30. ledna 1951 Stuttgart

Ferdinand Porsche byl konstruktér automobilů,
známý především konstrukcí populárního „lidového vozu“ (Volkswagen) později známého jako VW
Brouk. Méně je známo, že zkonstruoval několik
typů německých vojenských obrněných vozidel.
Konstrukcí automobilů se zabýval též jeho syn Ferry
Porsche, který založil továrnu Porsche a konstruoval
stejnojmenné sportovní vozy.
Ferdinand Porsche byl synem klempíře, ale protože
jej bavila elektřina, byl otcem poslán na průmyslovou školu v Liberci. V 18 letech odešel do Vídně,

VOLNÝ ČAS

kde pracoval pro firmu Bela Egger. Po večerech přitom „na černo“ navštěvoval univerzitní přednášky,
což bylo také jeho jediné vysokoškolské vzdělání.
Později však obdržel čestné doktoráty několika univerzit. V roce 1896 začal pracovat pro firmu Jacob
Lohner, ve které sestrojil například na svou dobu
revoluční elektromobil, který získal mnoho rychlostních rekordů a byl vystavován i na Světové výstavě
v Paříži v roce 1900.
Roku 1906 nastoupil k firmě Austro-Daimler jako
šéfkonstruktér. Firmu opustil v roce 1923 pro neshodu o koncepci výroby vozů. Několik měsíců
poté nastupuje jako šéfkonstruktér firmy Daimler
ve Stuttgartu, kde sestrojil mnoho závodních automobilů, dominujících závodům 20. let. V roce 1929
přestoupil do konkurenční společnosti Steyr-Werken, která však po roce vlivem hospodářské krize
zkrachovala.
25. dubna 1931 založil vlastní firmu, v níž zaměstnal
řadu špičkových inženýrů. Zde vznikly první projekty
nového lidového vozu (německy Volks Wagen). Měl
to být vůz s cenou pod 1 000 říšských marek. V červnu roku 1934 uzavřela Porscheho firma smlouvu na
výrobu tohoto vozu s Říšským svazem automobilového průmyslu. V roce 1938 začala výstavba továrny
na výrobu těchto lidových vozů ve Wolfsburgu, kde
se dnes nachází sídlo firmy Volkswagen. Vzhledem
k začínající válce se ale místo lidového vozu začala
vyrábět jeho vojenská verze KdF-82, zvaný též KdF
Kübelwagen. Porsche navrhl také několik typů obr-
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něných vozidel, stíhač tanků Ferdinand a pouze do
prototypu dovedený supertěžký tank Maus.
Po válce byl Ferdinand Porsche odsouzen za spolupráci s nacisty na 22 měsíců vězení. Rozbíhající
výrobu vozu Volkswagen Brouk řídil jeho syn Ferry,
který zároveň připravoval výrobu sportovních vozů
Porsche ve vlastní továrně. Ve svých prvních sportovních vozech ale využil řady dílů Brouka. Ferdinand Porsche zemřel krátce po svých 75. narozeninách na následky infarktu ve Stuttgartu, pohřben je
v Zell am See.
V dnešní době se polemizuje i o tom, zda si zaslouží být ve svém rodišti v Čechách opěvován. Odpůrci
poukazují na to, že v jeho továrně pracovali váleční
zajatci, a musel tedy zákonitě spolupracovat s SS,
která zajatecké tábory řídila. Jako člen NSDAP také
údajně dostal ocenění od Heinricha Himmlera, byl
povýšen do hodnosti SS-Oberführera a byl pro své
schopnosti a využitelnost pro vyzbrojení wehrmachtu oblíbencem i Adolfa Hitlera. Někteří historici staví
nad jeho činnost za války, které vlastně využil pro
rozvoj a praktické využití svých geniálních konstruktérských schopností a vědomostí, jeho přínos pro
automobilový průmysl.
Zajímavostí je, že od vzniku Československa až do
roku 1935 byl Ferdinand Porsche československým
občanem, byť v Československu prakticky nepobýval…
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CESTOVÁNÍ

Mezinárodní tipy pro milovníky kol

Český národ není lenivý, poněvadž si v letních měsících vybírá i takzvaný aktivní odpočinek. Oblibě se
v posledních letech těší především právě cykloturistika, kupodivu do pedálů šlapou rádi děti, dospěláci
mladší, ale i ty nejstarší generace – cyklodovolená
je tak dobrou volbou pro rodinnou dovolenou. S kolem ale nemusíte brázdit jen stezky naší domoviny.
Řada cestovních kanceláří už libůstku Čechů objevila a nabízí speciální cyklobalíčky. Vybrali jsme proto
pro vás dva tipy, kudy na kole Evropou, a to nejen
o prázdninách. Je to o to zajímavější, že si můžete
vybrat neokoukané atraktivní trasy v zemích rovinatým terénem a příznivým klimatem. A nemusíte až
příliš daleko…
Za jednu z nejkrásnějších cyklostezek v Evropě je
považována Podunajská cyklostezka, která začíná
ve Vídni. Cyklostezkou, kterou stavěli už Římané, je
pro změnu Dunajská cyklostezka. A tou vás trochu
provedeme: je totiž určena pro mírně pokročilé cykloturisty, kteří mohou očekávat putování romantickou
krajinou podél Dunaje. Některé cestovní kanceláře
jako třeba Travel Esprit nabízejí příjemné cykloputování s jistotou doprovodného mikrobusu za zády
a zkušeného průvodce. Cyklostezka podél Dunaje je
označována za vůbec nejstarší tohoto typu. Její kořeny však sahají dál než vynález bicyklu. Základem

této cesty je totiž hrázní silnice vybudovaná Římany
jako součást „Limes“, tedy severní hranice římské
říše, kterou v místech dnešního Bavorska a Rakouska tvořil Dunaj. Klasická trasa vede po nejoblíbenější rakouské cyklistické stezce, která je nejstarší
značenou cyklostezkou. Sleduje stále po rovině oba
břehy Dunaje a je celá asfaltovaná s vyloučením či
omezením provozu motorových vozidel. Stezka vede
Horním a Dolním Rakouskem, kolem romantické
smyčky ve Schlögen, mohutných vodních děl, dále
kolem bezpočtu klášterů, zřícenin hradů, zámků,
elegantním Aschachem do Linze s barokním náměstím, dále do Mauthausen, přes půvabný Grein se
zámkem, kolem skvostných panských sídel - Melk,
který je nejkrásnějším klášterem Rakouska.
Jednou z nejnavštěvovanějších cyklostezek, která si
získává stále větší popularitu, je také Labská stezka, pětkrát vyhlášená za nejlepší cyklostezku v Německu. Na kole se na ní pustíte do pověstných polabských rovin po perfektně značené stezce, abyste
v její druhé polovině obdivovali skalní výtvory Saského Švýcarska. Cestu zpestřuje řada historických
měst, malebných vesnic, hradů a zámků. Během
jízdy podél majestátné řeky Labe uvidíte například
Wörlitzer park a muzeum Bauhausu v Dessau, zámek Hartenfels, destilérku v Torgau, historickou porcelánku v Míšni, v Radebeulu muzeum Karla Maye,
ale také muzeum DDR. Navštívíte Drážďany, zvané
též Florencie na Labi, zámek Sonnenstein v Pirně
a další zajímavosti. A navíc si z Labské cyklostezky
můžete odskočit k nádhernému zámku Moritzburg,
kde se natáčel známý český film Tři oříšky pro Popelku. Nenáročná rovinatá cyklostezka zve i méně
zdatné cyklisty. Šťastnou cestu!
Text: Lucie Bartoš
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Rostoucí oblibě napříč generacemi se v dnešní
době těší cykloturistika. Šlápnout do pedálů můžete nejen za humny, ale i po Evropě. Víte, že dnes
už existují i cestovní agentury, které vám k tomu
zajistí servis? Jistě jich na internetu naleznete
spoustu, my vás aspoň nalákáme na dvě evropské
cyklotrasy, které vám mohou být inspirací pro aktivní dovolenou.

V Liberci byl
zahájen provoz
Domu na půl cesty
Od 1. října má Liberecký kraj další sociální službu. Jedná se o pobytovou službu
Domu na půl cesty (§ 58), určenou zpravidla
pro osoby do 26 let věku, které po dosažení
zle los opouštějí školská zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadně
pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu
odně svobody nebo ochranné léčby. Způsob
poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
O důležitos a potřebnos projektu hovořil s médii
i Kamil Jan Svoboda, náměstek primátorky statutárního
města Liberec pro sociální věci.
Projekt má kapacitu nově podpořených osob: 10 klientů.
Účelem projektu je zajištění předmětné sociální služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby byla zaručena její odpovídající úroveň a dostupnost pro
sociálně vyloučené nebo ohrožené osoby a aby docházelo k naplňování
cílů této sociální lsužby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnos , případně i jejich návrat
a uplatnění na trhu práce.
Dům je nyní připraven přijmout první čtyři klienty (ambulantně i rezidenčně), ihned po dovybavení dalších prostor, přijme dalších 6 až 8 osob. V domě
je stálá služba, vedená sociální pracovnicí a příslušně vzdělanými pracovníky
v sociálních službách. Dům byl pronajat poskytovateli sociální služby magistrátem města s přísně vymezenými sociálními účely.

Dům
na půl
cesty
www.mostknadeji.cz

„IP 1 - služby sociální prevence v Libereckém kraji“. Projekt je financován na základě rozhodnutí č. OP LZZ-ZS22-12/2009
o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. OLP/2501/2011

