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Vločka na šíji
Ať se nám to líbí či nikoli, i v zimě musíme
vstát od rozehřátých radiátorů, krbů či kamen a jít ven. Podíváme se z okna. „Brrrrrrrr!“
V předsíni se obujeme a pokryjeme tělo vrstvami látek. Utěsníme skulinky, aby chladný
vzduch nepronikl pod oděv. Chůze, rychlá
anebo pomalá, uvolní dříve či později uzel
šály. Rukávy, jako malé turbíny, nasají čerstvý
chladivý proud vzduchu. Plandavé nohavice
krok za krokem vpouští k prohřáté kůži zimu.
Ladovsky romantické padající chuchvalečky
bavlny lehce a tiše dosedají na vše, co není
chráněné. Příroda se oddává s železnou pravidelností tomuto rituálu, vyšňořená do bílých
šatů, jako nevěsta. Jen kdyby tak nezáblo,
neměl by ten pohled chybu. A pak se to stane.

Z milionů snášejících se nebeských sněžných
hvězdic, dopadne právě ta jedna jediná na
zátylek a rychle taje. Studená kapička stéká
po šíji a v tu samou chvíli člověku mozek vydá
desítky interakcí. Tou první je otázka: „Jak to,
jak se dostala až tam?“ Mimoděk si přizvedneme límec, utáhneme šálu a cítíme na vlastní
kůži onu chladivou cestičku rozehřáté vločky,
stékající korytem páteře. Zatoužíme po teple.
Vůně čaje s citrónem, bábovka na prostřeném
stole, ananas v ovocné míse.

V článku Ondřeje Černého si počteme o pohádkách jinak. Autor nám umožní náhled do
tvorby spisovatele Pavla Brycze. Opět nechybí zmínka o aktivitách vybraných měst a obcí,
jednotlivců i komunit. Vždyť zachránit gotický
kostelík svatého Jiljí v Libyni, kterému hrozil
zánik, to je také onou pomyslnou vločkou na
šíji, která nás může vyprovokovat k činnostem
přesahujícím práh našich vyhřátých domovů.
S dávkou jistoty, že po zimě přijde jaro – vinšujeme optimismus v duši.

Zimní vydání Pohledů, stejně jako čtvero ročních období - kopíruje život. Zahřeje i zamrazí.
Vždycky záleží na úhlu pohledu. V zamyšlení
Kateřiny Táborské – Dobrovolně už ani korunu! – se čtenáři mohou dumat nad solidaritou.

Dobré zimní dny, neuspěchané a inspirativní
svátky za naší redakci přeje
Lubomír Šlapka, ředitel vydavatelství
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V Mariánských Radčicích
ožívá dávná historie
HISTORIE MARIÁNSKÝCH RADČIC, OBCE LEŽÍCÍ NA ÚPATÍ KRUŠNÝCH HOR, JE DLOUHÁ SKORO TISÍC
LET. O OSADĚ RADKOVÝCH SE PÍŠE JIŽ V ROCE 1057. DNES SE STALA CENTREM ZÁJMU ARCHEOLOGŮ
A HISTORIKŮ. UNIKÁTNÍ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM V PŘEDPOLÍ DOLU PÁTRÁ JAK PO POZŮSTATCÍCH
PO NAŠICH PŘEDCÍCH, TAK PO JEJICH SOUČASNÝCH POTOMCÍCH. MARIÁNSKÉ RADČICE VŠAK ŽIJÍ
I SOUČASNÝM ROZVOJEM – OBEC SE CHYSTÁ NA STAVBU DOMOVA PRO SENIORY I ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ
PRO RODINNÉ DOMKY.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: PAVEL MATĚJKA

První pramennou zmínku o obci Reitschitz
s kostelem Panny Marie najdeme v královské
listině z roku 1341, ale o osadě lidu Radkových je napsáno již v roce 1057. Katastr obce
byl tak pravděpodobně osídlen již v době
předhistorické. Největší část popsané historie
se objevuje v souvislosti se stavbou kostela
a řádem cisterciáků. S klášterem tohoto řádu
v Oseku byla obec celá staletí úzce spjata -

patřila mu až do roku 1850, kdy se Mariánské
Radčice staly samostatnou obcí, tehdy s připojeným Lomem a Libkovicemi. V té době
také obec získala své současné jméno nařízením rakousko-uherského ministerstva vnitra,
které původní název rozšířilo na Mariánské
Radčice – Maria Ratschitz. Obec tehdy čítala
75 domů a 455 obyvatel, ale z toho pouze
čtyři byli Češi. Průmyslový rozvoj regionu

se dotkl i Mariánských Radčic a od začátku
20. století tu byly významné hlubinné hnědouhelné doly. Poslední dvě zmíněné historické
skutečnosti – vysoký počet Němců v obci
a rozmach dolování – však vedly v druhé půlce století k vylidnění Mariánských Radčic. Zatímco ještě v roce 1930 tu žilo přes tisíc lidí,
na konci tisíciletí to bylo jen přes tři stovky
obyvatel. Podobný osud ovšem není v Pod-

krušnohoří ničím výjimečný, a tak se dnes Mariánské Radčice, podobně jako jiné vesnice,
snaží zaujmout nové obyvatele.
Dnes žije v Radčicích přibližně 470 lidí, funguje tu mateřská škola, kulturní dům, klub
důchodců i řada spolků a organizací jako
hasiči, fotbalisté, svaz žen... Obec přitom má
svým obyvatelům co nabídnout a celý rok
tam probíhá řada společenských a kulturních
akcí – počínaje obnovenou lednovou tradicí
Tří Králů a konče slavnostním rozsvícením vánočního stromu a akcí Vánoce v kostele, kdy
bývá sehráno divadelní představení s vánoční
tématikou. V tomto představení účinkuje až
třicet herců z řad obyvatel vesnice a těší se tak
obrovskému zájmu.

ho dne, koncerty a zájezdy na zajímavá místa.
Tradičně se v obci pořádá i řada sportovních
akcí, k nejznámějším patří turnaj v nohejbalu,
turnaj ve vodním fotbalu…
Nejtradičnější akcí, která už má v průběhu
roku své pevné místo v kalendáři, je Mariánská pouť v polovině září. Navštěvují ji tisíce
lidí z celého okolí a zahrnuje široké spektrum
zábavy od historických trhů přes vystoupení
známých umělců po ohňostroj.
Jak už bylo zmíněno, nejvýznamnější památkou obce je poutní areál s kostelem Panny
Marie Bolestné. Jeho současná barokní podoba pochází z přestavby na přelomu 17. a 18.
století, kdy prožíval poutní areál největší slávu

a rozkvět. O významu kostela svědčí fakt, že
stavbu řídili slavní architekti Jan Baptista Mathey a Octavio Broggio. Tradice poutí k obrazu Panny Marie Bolestné pod Křížem je však
mnohem starší a sahá až do 13. století, kdy byl
vypálen osecký klášter a lidé putovali do blízkých Mariánských Radčic. V roce 2007 byla
tato tradice opět obnovena a mariánské pouti
v Radčicích patří k největším v regionu.

Další z již tradičních akcí je Fesťáček v Ráči,
který proběhl už počtvrté a odehrává se
v nádherném prostředí ambitu kostela Panny Marie Bolestné. Díky výborné spolupráci
s farností mohou obyvatelé tento prostor využívat i k dalším kulturním akcím a setkáním.
Mariánské Radčice nezapomínají ani na ty
nejmenší. Pro ty je připravována podzimní
stezka odvahy, branný závod, oslava dětské-

Kromě tohoto poutního areálu s kostelem se
v obci nachází i řada dalších zajímavých památek. Mnoho z nich tam bylo přesmístěno
z obcích zaniklých při těžbě uhlí i z dalších
míst republiky: sloup sv. Vavřince, socha sv.
Jana Nepomuckého, socha sv. Felixe, Boží
muka – transfer z Holešic, socha Madony
v ambitech – transfer z K. Vody, sokl s reliéfem Madony – z V. Března, sloup Nejsvětější
trojice, boží muka, soubor dvou smírčích kří-

žů, oltář sv. J. Nepomuckého – transfer z Dřínova.
Obec ale nežije jen historií a snaží se dívat
do budoucna. V nejbližší době plánuje vybudovat splaškovou kanalizaci a čističku odpadních vod. Dalším záměrem je vybudování
domu seniorů. Dle navržené studie to bude
bezbariérový dům se sedmi bytovými jednotkami, který by měl být velmi úsporný co do
spotřeby energií. O bydlení v Mariánských
Radčicích je stále zájem, a tak chce obec
zasíťovat další pozemky ke stavbě rodinných
domů.
Obecní úřad má v plánu také opravit nejstarší
dům v Mariánských Radčicích, který nese čís-

lo popisné 1 a sloužil kdysi jako fara. Vyrůst
by v něm měly dvě bytové jednotky a informační centrum s výstavou archeologických
nálezů z obce.
Ostatně těch není málo. Právě nyní probíhá
v okolí Mariánských Radčic, v předpolí blížícího se dolu Bílina, archeologický průzkum. Archeologům se již podařilo najít největší raně
středověké pohřebiště regionu. Byly v něm
nalezeny hroby z 1. poloviny 11. století. Autoři
výzkumu se chtějí zaměřit i na hledání potomků dávných obyvatel tohoto regionu. Proto se
do něj zapojí genetici Kriminalistického ústavu Policie ČR, kteří budou z nalezených koster odebírat vzorky DNA a porovnávat je se
vzorky odebranými současným obyvatelům
obce.
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Hemingway znal dobrého
starce, já znám
dobré město
MOŽNÁ U VÁS PRÁVĚ ZASAHUJE ZÁZRAČNÝ PTÁČEK, KTERÝ JE LEPŠÍ NEŽ VŠICHNI LOGOPEDI
SVĚTA, ČILI HRDINA PRÁVĚ VYDANÉ KNÍŽKY NEBERTE NÁM PTÁKA LOSKUTÁKA. NEBO VÁM
S HLÍDÁNÍM RATOLESTÍ POMÁHÁ KOUZELNÁ BÍLÁ PANÍ, TITULNÍ POSTAVA NEDÁVNO UVEDENÉHO
VEČERNÍČKU BÍLÁ PANÍ NA HLÍDÁNÍ. AUTOREM OBOU JE SEVEROČESKÝ SPISOVATEL PAVEL
BRYCZ, KTERÝ MÁ NA KONTĚ VÍC NEŽ DESÍTKU KNIH PRO DOSPĚLÉ, PĚT PRO DĚTI, DVA
VEČERNÍČKY I NĚKOLIK ROZHLASOVÝCH POHÁDEK A HER.
„MYSLÍM SI, ŽE NAD MOU ZATÍM POSLEDNÍ KNÍŽKOU NEBERTE NÁM PTÁKA LOSKUTÁKA SE BUDOU
BAVIT S DĚTMI I DOSPĚLÍ. A TŘEBA TA PŘEDCHOZÍ, CO SI VYPRÁVĚJÍ ANDĚLÉ?, JE VLASTNĚ TAKY
PRO VŠECHNY. ROZHODNĚ PRO DOSPĚLÉ, KTEŘÍ NEZTRATILI SCHOPNOST DIVIT SE A SNÍT.
V JAPONSKÉM PŘEKLADU TAKY SKUTEČNĚ VYŠLA NORMÁLNĚ PRO DOSPĚLÉ, V EDICI MÝTŮ
A FANTASY. JAPONCI TOTIŽ PO HOSPODÁŘSKÝCH PROBLÉMECH, ŽIVELNÝCH KATASTROFÁCH
A FUKUŠIMĚ HLEDAJÍ NĚJAKÉ JISTOTY A PŘEDSTAVA, ŽE KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ SVÉHO STRÁŽNÉHO
ANDĚLA, KTERÝ HO MILUJE A NEDÁ MU UBLÍŽIT, JE LÉČIVÁ,“ ŘÍKÁ ÚSPĚŠNÝ TVŮRCE.
TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO: ARCHÍV PAVLA BRYCZE, GRAFIKA KATARÍNA ILKOVIČOVÁ

Jak se cítíte, když máte za sebou už druhý
večerníček a vlastně jste se dostal mezi
hvězdy jako je Miloš Macourek, Václav
Čtvrtek nebo Rudolf Čechura?
Přiznám bez mučení, že mě to hřeje. Můj sen
byl mít jeden večerníček, ale mít dva, to už je
opravdu paráda. A přicupitat do tak vybrané
společnosti? Pohádka!
Můžete popsat zkušenost s tvorbou prvního (Dětský zvěřinec) a druhého (Bílá paní
na hlídání) večerníčku?
Na prvním večerníčku každý člen týmu pracoval sám, separátně, u druhého večerníčku
šlo o týmovou práci. Režisér Petr Friedl a dramaturgyně Kateřina Kačerovská jsou podle
mého mínění velmi schopní mladí umělci a té
látce dali opravdu všechno. Musím říct, že
jsem tam od začátku cítil nejen profesionalitu, ale i nadšení. Spisovatel je individualista,
mudrlant a tak trochu vlk samotář, takže pro
mě veliká škola.

Bílá paní na hlídání vznikla původně jako
rozhlasový seriál. Následovala kniha, teď
večerníček. Je velký rozdíl zpracovávat jednu látku pro různá média?
Knížka je svobodná v tom, že se může autor
rozvinout. I když i tam jsem si zkušenostmi
ověřil, že kapitola velikosti formátu večerníčku je ideální. Takže: v rozhlase je pro seriál určený časový limit sedm až osm minut.
Do toho se autor musí vejít. Další omezení
je, že ne každý poslouchá všechny díly, takže jednotlivý díl musí být uzavřená epizoda.
A protože rozhlas poslouchají zejména starší
posluchači, tak i moderní pohádka pro děti
musí zaujmout dospělé. Všechny mé seriály
jsou tak vlastně rodinné. A protože jde o vyprávění, je v něm autorská řeč, popisy i krátké
dialogy, herec to vše musí zvládnout jen svým
hlasem. Všechny tyto body vyhovují i večerníčku, zvlášť časový rozsah. Ale tam jde o dramatický text, všechno se vyjevuje jednáním
a dialogem, takže scénář je úplně jiný než
ta rozhlasová literární podoba. Dá se říct, že

večerníček je na motivy rozhlasového seriálu
a knížky. Kdyby se otrocky převedla literatura
do filmu, nefungovalo by to.
A co rozdíl v žánrech – píšete pohádky, písňové texty, sci-fi rozhlasové hry, existenciální romány atd. Je těžké se přepínat z jednoho do druhého?
Vždycky jsem psal dvě povídky vedle sebe.
Jednu humornou, druhou existencionální.
Tou paralelní prací ta existencionální získala
trochu humoru a naopak ta humorná vážnější podtóny. Tohle jsem si přenesl i do dalších
žánrů. Chci napsat román, ale pak si chci
i normálně odpočinout. Vymýšlet si, hrát si
se slovy a příběhem. Bláznivě si vymýšlet pro
děti, to je úžasné!
Je tedy jiné psát pro děti a pro dospělé?
Je to zcela něco jiného. Pro dospělé v textu něco řeším, dotýkám se existenciálních
problémů. Při práci pro děti je důležité, aby
vzniknul příběh se všemi zákonitostmi. Musí

PAVEL BRYCZ (NAR. 1968)
- spisovatel, scénárista, vypravěč, pohádkář
a učitel
- narodil se v Roudnici nad Labem, dětství a mládí prožil v Mostě
- vystudoval češtinu na Pedagogické fakultě
v Ústí nad Labem a dramaturgii na DAMU;
první kniha, sbírka povídek Hlava Upanišády,
mu vyšla v roce 1993, následovalo patnáct
dalších (z toho pět pro děti); zatím posledním
počinem je právě vydaný pohádkový příběh
Neberte nám Ptáka Loskutáka; za povídkovou
sbírku Jsem město získal v roce 1999 Cenu
Jiřího Ortena, románová sága o ukrajinsko-německo-české rodině Patriarchátu dávno zašlá
sláva mu v roce 2004 vynesla Státní cenu za
literaturu; je autorem rozhlasových pohádek
a her; podle jeho námětu vznikly večerníčky
Dětský zvěřinec a Bílá paní na hlídání
- kromě psaní také učil, pracoval v reklamě a novinách, momentálně učí na ZŠ češtinu
- žije v Jablonci nad Nisou, je ženatý, má tři syny

Ilustrace k článku jsou z právě vydané knížky
Neberte nám Ptáka Loskutáka, autorkou je
Katarína Ilkovičová.

lám…“, tak zhruba tak to vypadá. Nesvětím
neděli, pracuju, nedovolím si neopravovat písemky, netvořit přípravy do školy, nepsat, neredigovat, nevymýšlet scénáře, povídky, texty
písniček ani v sobotu. Nastavuji dny, pracuji
v noci. Jsem ranní ptáče, takže se poměrně
často stane, že vstanu ve tři nebo ve čtyři ráno
a pracuji, než jdu do práce. Spousta věcí vznikala po nocích, o dovolených. V roce 2011 se
na mě po letech usmálo štěstí a dostal jsem
měsíční tvůrčí stipendium. Strávil jsem pak
celý červenec ve Wiesbadenu, ve spisovatelské vile, a napsal tam knížku Tátologie aneb
rady začínajícím tatínkům, kteří nechtějí brzy
skončit.
Byl jste i reklamním textařem. Bylo těžké se krotit a sloužit svou kreativitou jen
klientovi?
Nedělal bych z toho vědu, už Dante, Petrarca,
Cervantes a Shakespeare sloužili. A současník
Salman Rushdie začínal v reklamní agentuře.
Zkušenosti ze svých zaměstnání v psaní naopak hojně využívám. A určitě i novinařina
a lapidárnost reklamního sdělení ve 30 vteřinách obohatila můj literární styl.

být dobrý, zábavný, aby děti zaujal. Je potřeba se oprostit od hlubokého průniku do
postav. Chci děti pobavit, aby si čtení nebo
poslech užily. Když třeba píšu pro dospělé
nějakou tesknou pasáž, jsem sám smutný.
U psaní pro děti to tak není. Je to očistné jako
pít živou vodu. A děti pak příběh buď zaujme,
nebo ne, nezajímají je kritiky, ani co jim o tom
příběhu někdo říká. Jde jim o ten samotný příběh. Psát pro ně je radost. To ale neznamená,
že to je jednoduché.
Máte tři syny. Testujete na nich nějak své
dětské texty?
Ano, vždycky a rád jsem testoval. Když se jim
něco nelíbilo, nebo nerozuměli, nemilosrdně
jsem škrtal a měnil. Pak má žena, učitelka, četla mé příběhy i svým žákům, takže jsem měl
vždy ty nejpovolanější soudce. Většinou jsem
uspěl.
Jak se vlastně stane z teenagera, který si
píše básničky a texty, skutečný spisovatel?
Je k tomu potřeba nějaká zvláštní píle, nadání, nebo to je prostě zarputilá cílevědomost?
Bez talentu to nejde. Ten ale odhalí už češtinářky nad slohy, nebo první lásky, kterým
člověk nemusí recitovat Orteny a Wolkery,
ale vytasí se s něčím vlastním. Bez práce nad
rukopisy, někdy únavné, otrocké a hlavně
zdlouhavé, i zarputilé cílevědomosti, kdy si

člověk odpírá skutečný život, aby stvořil svůj
vymyšlený svět na stránkách knihy, to skutečně nejde.
Míváte někdy nad čistým papírem pocit,
že ho slovy nezaplníte? Umíte si to vůbec
představit?
Nikdy jsem takový pocit nezažil, takže neumím.
Vyšlo vám víc než patnáct knih, jste autor rozhlasových seriálů i her. Přesto stále
máte i normální povolání – momentálně
učíte na základní škole. To se opravdu u nás
nedá psaním, pokud nejste mezi pár vyvolenými, uživit?
Pokud spisovatel nemá každý rok bestseller,
který si koupí 50 tisíc čtenářů, skutečně musí
mít občanské povolání. A protože každá dobře dělaná profese polyká veškerý čas, energii
a nápady, knížku vydá jednou za čas. Ale
občanským povoláním může být i práce redaktora, dramaturga, scenáristy, který se taky
živí psaním. Jen prostě kniha se pro něj stane
něco jako pro herce divadlo. Peníze získává
z dabingu a reklam a divadlo zůstane pro něj
dílnou, chrámem, ve kterém za almužnu stvoří něco krásného!
A teď, prosím, trochu věcněji. Jak se dá psaní a práce skloubit?
Jestli znáte Ebenovu písničku „Já na tom dě-

Jednou z vašich inspirací je město Most. Co
vás na místě, kde jste prožil dětství a mládí,
tak fascinuje?
Když se Hemingwaye ptali na inspiraci ke
Starci a moři, řekl: Znal jsem dobrého starce.
Já vždycky říkám: Znal jsem dobré město. Bývaly to industriální Pompeje a zároveň město,
kde jsem všechno viděl a zažil úplně poprvé.
Růže, ženská ňadra, dnes slavného herce,
tehdy eléva v divadle, úspěch, zklamání, první
báječné knížky, taneční, maturitu, přátelství
na celý život. Když si vybírám téma Mostu,
vybírám si ho právě proto, že tam autentický
prožitek je. Je to Mé ztracené město (stejně
se jmenuje i jeho novela, inspirovaná Mostem,
pozn. autora).
Když zrovna nepíšete, dokážete se od ‚literárního‘ přemýšlení úplně odtrhnout?
Přiznám se, že úplně ne. Pořád na to někde
vzadu myslím. Ale už dokážu nemít výčitky,
že nepíšu a jen se tak flákám… Opravdu to ale
nedokážu. I když zažívám cokoliv. Třeba jsem
stoupal vysokou závějí se synem neprotáhlou
stezkou ke školce, druhý syn stoupal před
námi a manželka razila tomu husímu pochodu cestu. Sníh padal a padal, vítr hnal sněhový
poprašek do úst a nosu, až jsme se zalykali,
a já si v duchu říkám: „Hanči a Vrbato, sakra,
to je materiál. To by byla povídka.“
Máte nějaký spisovatelský – autorský - sen,
metu, které byste chtěl dosáhnout?
Chtěl bych mít realizovaný celovečerní film.
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Březenský drak usnul
BŘEZENSKÝ DRAK SEVERUS ULEHNUL V NEDĚLI 20. ŘÍJNA K ZIMNÍMU SPÁNKU. PŘI TÉ PŘÍLEŽITOSTI
BYL V AREÁLU SEVEROČESKÝCH DOLŮ V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA PŘIPRAVENÝ CELODENNÍ
ZÁBAVNÝ PROGRAM. AKCE S NÁZVEM USPÁVÁNÍ BŘEZENSKÉHO DRAKA BYLA URČENÁ PŘEDEVŠÍM
PRO RODINY S DĚTMI, PRO KTERÉ BYLY PŘIPRAVENY NEVŠEDNÍ ATRAKCE A SOUTĚŽE. V BŘEZNĚ
SE SEŠLY 2 000 NÁVŠTĚVNÍKŮ A 1 500 Z NICH SE SVEZLO POHÁDKOVÝM HORNICKÝM VLÁČKEM.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: TOMÁŠ VRBA

U velkorýpadla KU800, které je vyhledávanou industriální památkou a má přezdívku
Březenský drak Severus, se soutěžilo o spoustu cen. Stovky dětí se zapojily do velké detektivní hry, při které spolu s krušnohorským
duchem Berggeistem pátraly po kouzelném
hesle. S těmi, které ho úspěšně vyluštily, odletěl domů malý drak. Vyhledávanými byly
i dětské středověké hry, při kterých si zájemci
vyzkoušeli střelbu z kuše, řešili templářský labyrint a došlo například i na dobývání hradu.
Malí rytíři také mohli změřit síly v kolbišti. Návštěvníci březenského areálu Severočeských
dolů se například potkali i s čarodějnicí, která
vařila a rozdávala kouzelný lektvar. V blízkosti
Březenského draka byla navíc otevřena katovna, která nabídla ukázky trestání lapků tak, jak
tomu bývalo ve středověku. Se svými dravci
přijel sokolník a nechyběli ani opravdoví rytíři.
Z březenského vlakového nádraží až do uhelného dolu návštěvníky vozil Pohádkový hornický vláček. Během jízdy do něj naskakovali
neandrtálci, ohnivci i permoníci. Celodenní
program byl zdarma. Březenský drak se probudí opět na jaře, kdy tak u této industriální
památky začne nová turistická sezóna.
Za Březenským drakem letos přišlo 7000 návštěvníků. Severus je důlní gigant, kterého nelze jen tak přehlédnout, a tak si ho mohli zdáli
prohlédnout i návštěvníci Dračí cesty. Tato
pohádková trasa, která měří něco málo přes
pět kilometrů, láká do Března malé i velké
milovníky pohádek. Ti se při vstupu na Dračí
cestu ihned ocitnou v pohádkovém království,
ve kterém se na osmi zastávkách seznámí nejen s obyvateli království draka Severuse jako
například s rytířem, vodní vílou nebo andílky,
ale zároveň poznají turisticky zajímavá místa
a ještě si za absolvování cesty odnesou po
splnění úkolů dárek. Dračí cesta se otevřela
v dubnu a od té doby vyplnilo soutěžní kartičku 4500 turistů.
Více informací najdete na na www.infocentrumsdas.cz nebo na facebooku Březenského
draka.
(PI)
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Víte, kdo vám doma uklízí?
CIZINKY NA ÚKLID, SUPERVÝHODNĚ, DISKRÉTNĚ – S TAKOVÝM REKLAMNÍM SLOGANEM VTRHLA NA TRH
LETOS NA PODZIM NOVÁ AGENTURA, KTERÁ SLIBOVALA ZAJISTIT ČECHŮM ŽENY A DÍVKY NA ÚKLID, HLÍDÁNÍ
DĚTÍ I MNOHÉ DALŠÍ DISKRÉTNÍ SLUŽBY. ŽENY, CO BUDOU DŘÍT NONSTOP, NEBUDOU VÁM PŘEKÁŽET A SE
SMLOUVOU SE NEMUSÍTE OBTĚŽOVAT! ZA PATNÁCTI TISÍC MĚSÍČNĚ ZÍSKÁTE NOVODOBÉHO OTROKA! JE
TAKOVÁ AGENTURA LEGÁLNÍ? NENÍ TO PROSTĚ OBCHOD S BÍLÝM MASEM? PŘISTOUPILI BY ČEŠI NA TAKOVÝ
OBCHOD? NEBO JAK TO VLASTNĚ S AGENTUROU JE?
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB, REPRODUKCE WEBU
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Kupte si svou Ukrajinku
Na webu agentury se jako zboží nabízely bezejmenné dívky
z různých, samozřejmě že chudých zemí. ‚Je nenáročná, vyspí
se kdekoli a nebude Vám překážet,‘ tvrdí agentura o dívce č. 3.
‚Nezná únavu, dokáže být dispozici 7 dní v týdnu, celý den,‘ vyzdvihují přednosti zase u další ženy. Z další dívky si můžete udělat netradiční dáreček: ‚Nestačí Vaše manželka na domácí práce
a nevíte, co jí koupit k výročí? Tahle dívka je pro ni ten pravý dárek.‘ Nebo: ‚Má roztomilý přízvuk, lze ji využívat i na večírcích
jako servírku a zábavný prvek.‘ S podobnými hesly propagovala
agenturu modelka a moderátorka Kateřina Kristelová. „Mám ráda
doma uklizeno, ale díky svému vytížení na to ne vždycky mám čas,“
tvrdila v reklamním spotu Kristelová.
Služby agentury byly skutečně nadstandardní – práce 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, a můžete se „vyhnout zbytečnému papírování“, tedy přeloženo do češtiny – žádné pracovní smlouvy. Během
třítýdenní kampaně reagovaly na nabídku desítky lidí, kteří chtěli
využít těchto služeb. Podle sociologů není na poptávce po výpomoci do domácnosti nebo k dětem nic neobvyklého, stejně jako
není příliš neobvyklé, že tyto práce vykonávají cizinky. Ostatně
i české dívky jezdí pracovat do světa jako au-pair... Je ale otázkou,
zda by rodiče takové dívky chtěli, aby se s ní zacházelo stejně jako
možná oni zachází s filipínskou chůvou či ukrajinskou uklízečkou
v českých poměrech.
Co se děje za dveřmi?
„Zaměstnavatelé si mysleli, že když najmou Ukrajinku, tak že v práci budu dřít jako kůň. Nemohla jsem si vzít žádné volno, nedodržovali pracovní smlouvu. Když jsem si chtěla stěžovat, tak mi
odvětili, abych byla jako Ukrajinka vůbec ráda, že bydlím v ‚civilizaci‘. Přitom jsem ze Lvova! Kdybych ztratila práci, měla bych velký
problém... Celá rodina na Ukrajině čeká na moje peníze a já jsem
vdova, tudíž jsem za všechny zodpovědná. Proto o práci přijít nechci, snažím se se zaměstnavateli raději dohodnout,“ říká o svém
životě v České republice 44letá Natalia z Ukrajiny. Nedodržování
pracovní doby, nebo spíš pracovní doba ‚od nevidím do nevidím‘,
žádné osobní volno, ponižování – to všechno některé cizinky prožívají. A také mnohdy absolutní nedostatek soukromí: „Místnost,
ve které bydlím, je společná. Ale má vlastní záchod! Z toho mám
opravdu radost… Když se chci převléci nebo prostě nechci, aby mě
viděli sedět a odpočívat v místnosti, tak se prostě zavřu na záchodě, sednu si a zůstanu chvíli sama - hlavně večer. Nikdo mě nevidí,
co dělám, a také mě nepřijdou zkontrolovat, říct mi, že něco ještě
potřebují,“ vypráví o životě v české rodině Shanti z Filipín. Cizinky totiž dost často v rodinách nejen pracují, ale také žijí. Jejich
zaměstnavatelé pak mají pocit, že jim musí být k dispozici non-

stop. Nemluvě o tom, že mnohé z nich nemají žádnou smlouvu, tedy ani legální pobyt.
„Uklízela jsem a starala se o děti. Ale spíš to
bylo o tom úklidu… Když mám jejich byt a další jejich domy uklizené, tak potom učím děti
anglicky a dělám s nimi úkoly,“ vypráví Maria,
oficiálně zaměstnaná jako sekretářka.
Fikce? Ne realita!
Není divu, že agentura a hlavně její nevybíravá kampaň pobouřily zejména neziskové
organizace, které se věnují migrantům. Přesto
se našlo kolem 160 potenciálních klientů, kteří se zaregistrovali, aby získali slevu na služby.
Byli zklamáni. Stejně jako ‚celebrity‘, které dorazily na zahajovací večírek této agentury. Na
něm totiž vyšlo najevo, že pochybná agentura je dílem neziskovek. „Agentura Cizinky na
úklid sice nebyla skutečná, ale vše, co vás na
její prezentaci pohoršovalo, vycházelo z reálných zkušeností. Na českém trhu operuje několik agentur, které možná nejsou tak prvoplánově skandální svojí prezentací, ale nabízejí to
samé,“ říká Marie Heřmanová, mediální koordinátorka projektu z organizace Člověk v tísni, která se na kampani podílela. Jejím cílem
bylo – trochu skandálním způsobem – upozornit na to, co se v českých domácnostech
děje. „Tyto pracovnice reálně zažívají to, co
popisky slibují – neplnění smluv, neproplácení přesčasů, nedostatek soukromí a respektu
atd. Jsou ochotné ke kompromisům, protože
živí svou rodinu a děti v mateřské zemi nebo
třeba proto, že když přijdou o práci v domácnosti, stanou se z nich lidé bez peněz a snadno
i bez pobytového oprávnění,“ vysvětluje Heřmanová.
Bulvár táhne
Neziskovkám se díky netradiční propagaci podařilo zasáhnout a Cizinky na úklid se
zřejmě zařadí mezi jedny z nejlepších kampaní neziskového sektoru v Česku. Je dílem
reklamní agentury Ogilvy&Mather a právě
díky kontroverzi se jí podařilo dosáhnout do
médií, včetně těch bulvárních, která obvykle vážná a mnohdy nepříjemná témata jako
migrace moc nezajímají. Napomohla tomu
i moderátorka Kateřina Kristelová, která ukázala, že lze i krásnou tvář a bulvární známost
propůjčit dobré věci. Čekal ji přitom mnohdy
nevybíravý útok a psalo se o ní jako o novodobé otrokářce. Moderátorka nejen nafotila

a namluvila reklamu pochybné agentuře, ale
veřejně ji také propagovala a na facebooku
odrážela útoky. „Bylo jasné, že si projdu bulvárním peklem a terorem, což se do jisté míry
stalo. Na druhou stranu, pokud máte v hlavě,
že je to všechno pro dobrou věc, tak se to velmi dobře ustojí. Ale bylo šílené žít v té schizofrenii, že zaštiťujete něco, s čím vnitřně vůbec
nesouhlasíte,“ svěřila se médiím po odhalení
Kristelová. „Vážíme si odvahy, se kterou se rozhodla podpořit náš kontroverzní nápad. Není
nám líto, že agentura nezahájila svoji činnost.
Vznikla proto, aby upozornila na téma, které je
v této společnosti dosud neviditelné,“ uzavřela
Marie Heřmanová.
Práce jako každá jiná
Práce v domácnosti je práce jako každá jiná
– upozorňuje nezisková organizace Sdružení
pro integraci a migraci. Bohužel v nás často
stále přetrvává pocit, že je to zkrátka běžná
ženská záležitost, neplacená činnost, podřadná práce... a to nás vede k tomu, že se
s despektem díváme na ty, kteří ji vykonávají. Zvlášť když ještě nemluví česky a pochází
bůhví z jakého konce světa. Ostatně za vše
hovoří vtipný videoklip Jana Látala Víte, kdo
vám doma uklízí?, jehož hlavní hrdinkou je
profesorka matematiky z kterési země bývalého Sovětského svazu, toho času s hadrem
v ruce, na níž křičí její neméně vzdělaný zaměstnavatel. „Proto prostřednictvím kampaně
apelujeme na zaměstnávající rodiny, aby byly
férové ke svým zaměstnankyním. S tímto záměrem jsme sepsali tzv. desatero férového zaměstnavatele,“ doplňuje Kateřina Dederová
ze Sdružení pro integraci a migraci. Co v něm
stojí? Třeba: Chovejte se tak, jak byste chtěli,
aby se k vám choval váš zaměstnavatel...
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Klínovec a Fichtelberg
propojí skibus

NEJVĚTŠÍ LYŽAŘSKÉ STŘEDISKO KRUŠNÝCH HOR – KLÍNOVEC – STOJÍ NA PRAHU NOVÉ ZIMNÍ SEZÓNY.
PRO SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY PŘIPRAVIL ŘADU VYLEPŠENÍ A NOVINEK, KTERÉ JIM MAJÍ ZPŘÍJEMNIT POBYT NA
HORÁCH. DÍKY PROPOJENÍ S NĚMECKÝM FICHTELBERGEM V NEDALEKÉM OBERWIESENTHALU, NEJVĚTŠÍM
SASKÝM LYŽAŘSKÝM CENTREM, NABÍZÍ VÍCE NEŽ 27 KILOMETRŮ SJEZDOVEK VŠECH NÁROČNOSTÍ, PŘES STO
KILOMETRŮ BĚŽECKÝCH TRAS, SNOWPARK, SÁŇKAŘSKOU DRÁHU, PŘÍRODNÍ KLUZIŠTĚ A ŘADU MOŽNOSTÍ
OBČERSTVENÍ I UBYTOVÁNÍ. NA ČESKÉ STRANĚ PAK TURISTÉ JISTĚ OCENÍ, ŽE SE KONEČNĚ DOČKALA
OPRAVY ROZHLEDNA NA VRCHOLU KLÍNOVCE.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: SKI AREÁL KLÍNOVEC, HOTEL NÁSTUP

V letošní zimní sezóně mohou návštěvníci využít novou pravidelnou linku skibusu
mezi vrcholy českého Klínovce a německého Fichtelbergu. Skibus bude bude zajišťovat přímé spojení mezi oběma areály
každou hodinu a cesta mezi vrcholy bude
zdarma. K dispozici jsou jednodenní i vícedenní skipasy platné pro oba areály, takže
můžete strávit část své zimní dovolené na
lyžích v Německu, část v Česku, ať už jste
ubytování kdekoliv.
Skiareál Klínovec je největší lyžařský areál
v Krušných horách a zároveň patří k nejlepším a nejkvalitnějším areálům v celé České
republice. Ihned po příjezdu na návštěvníky
čeká 900 parkovacích míst zcela zdarma.
Tradičně nabízí po celou sezónu výtečné

sněhové podmínky na 12 km sjezdových tratí
všech obtížností, o rozloze 35 ha, které jsou
z 80 % zajištěny technickým sněhem. Celý
areál prochází již tři roky rozsáhlou modernizací, která bude pokračovat ještě dalších
několik let. V uplynulých dvou letech byly
postaveny dvě nové lanovky, a to CineStar
Express a lanovka Suzuki. Také byl vylepšen
zasněžovací systém a bylo nakoupeno několik rolb na úpravu nejen sjezdovek, ale také
běžeckých tratí. V areálu najdete čtyři lanovky
a sedm vleků. Pro snowboardisty je v areálu
připraven snowpark s mnoha neustále upravovanými překážkami a skoky. A pro běžkaře
jsou v okolí areálu upravovány tři desítky kilometrů běžeckých tras.

Celá řada atrakcí je zaměřena na rodiny s dětmi. Ty jistě ocení třeba dětský vlek, vhodný
pro výuku lyžování, který je zdarma. Pro děti
je letos nově připraven přepravní zakrytý pás,
který usnadní jejich učení na lyžích. O děti se
v dětském skiparku postarají zkušení instruktoři. Pro ty nejmenší děti byla v areálu, poblíž
dětského vleku, otevřena sáňkařská a bobová
dráha, která je pravidelně upravována rolbou.
Pro rodiny je určen dětský koutek MAX Klínovec s možností hlídání dětí, zatímco rodiče
vyrazí na svah. Každoročně ve Skiareálu Klínovec probíhá dětská soutěž pro veřejnost
pod názvem Kids Cup. Soutěž se skládá ze tří
závodů - obří slalom, skicross a paralelní slalom a jejím cílem je podpora mladých lyžařů
a snowboardistů, bez ohledu na to, zda-li se
tomuto sportu chtějí věnovat závodně nebo

jen milují hory a zimní sporty. Soutěž je zaměřena na děti do 15 let, ale závodí i dětičky
tříleté.
Skiareál Klínovec nabízí komplexní služby,
mezi které patří restaurace a občerstvení,
půjčovna vybavení, lyžařské školy, hlídání dětí
a velký výběr ubytovaní v okolí areálu. Mezi
nejlepší možnost ubytování přímo pod Klínovcem patří čtyřhvězdičkový hotel Nástup.
Kromě komfortního ubytování v blízkosti sjezdovek a běžeckých tras nabízí také vyhledávané aprés-ski služby – tedy relaxaci, aktivní
odpočinek a zábavu. Po celodenním lyžování
a pohybu na čerstvém vzduchu je vám denně
k dispozici bazén – jediný v blízkém okolí Klínovce. Hotel nabízí také několik druhů sauny
– od klasické finské po aroma saunu. Využít

můžete celou řadu masáží nebo wellnes procedur – parafínové zábaly, masáže lávovými
kameny, lymfatické masáže... specialitou hotelu je pak chromoterapie, nebo-li stimulace
těla barevným světlem. V neposlední řadě
je příjemným relaxem po sportu také dobré jídlo – v hotelu Nástup vás čeká tradiční
kuchyně s čerstvými kvalitními surovinami
a nádherným výhledem na panorama Krušných hor. Součástí hotelu jsou také moderní
a prostorné kongresové místnosti, takže je
oblíbenou lokalitou, v níž je možné spojit práci a odpočinek.
Jak už jsme napsali, nabídku českých Krušných hor doplňuje skiareál na Fichtelbergu
- největší horské lyžařské centrum v Sasku
u lázeňského města Oberwiesenthal. Má

10 klasifikovaných lehkých, středně těžkých
a náročných sjezdovek v celkové délce cca
15,5 km. Na všechny sjezdovky se dá dostat
lanovou dráhou, čtyřmi kotvovými vleky a při
dobrých sněhových podmínkách i sedačkovou lanovkou pro jednu osobu, která vede na
horu Kleiner Fichtelberg do výšky 1206 metrů
nad mořem. Nabídku doplňuje 4sedadlová
lanovka. Pro vyznavače klasického lyžování
je k dispozici 75 km běžeckých stop a lyžařských turistických cest různých stupňů obtížnosti. Zimní nabídku doplňuje 26 km zimních
turistických cest pro pěší, sáňkařská dráha na
Fichtelbergu, sáňkařský svah stejně jako přírodní kluziště. K zábavě jsou pak určeny areály Funpark a Halfpipe.
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Neměli, kde hrát
divadlo. Tak natočili film
„NYNÍ JSTE MRTVÍ. ZHLUBOKA SE NADECHNĚTE A POČÍTEJTE DO DESETI. O NIC NEJDE, NIC VÁM
NEBRÁNÍ ZAČÍT KDYKOLIV NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ S NOVOU IDENTITOU. MOŽNÁ BUDETE MÍT VÍC
ŠTĚSTÍ JAKO ARANŽÉR VÝLOH, NOVINÁŘ, POLICISTA NEBO PRODAVAČ V PAPÍRNICTVÍ. MOŽNOSTI
JSOU NEOMEZENÉ.“ POKUD JSTE FANOUŠCI POČÍTAČOVÝCH HER, ASI VÁS TAKOVÝ PROSLOV
NEPŘEKVAPÍ. KDYŽ ALE SEDÍTE V DIVADLE A BODRÁ PANÍ ZE SOUSEDSTVÍ NA VÁS Z JEVIŠTĚ
VYBALÍ, ŽE JE VAŠE SMRT, TROCHU VÁM ZATRNE. VE HŘE POŽÍRAČI LEKNÍNŮ OD SOUBORU OPERA
ŽATEC SE VÁM NĚCO OBDOBNÉHO STANE VÍCKRÁT. S JEJICH ORIGINÁLNÍM AUTORSKÝM POČINEM
SE JIŽ BRZY BUDETE MOCI SEZNÁMIT I NA INTERNETU – KDYŽ TOTIŽ PŘEDSTAVENÍ NEMĚLI KDE
REPRÍZOVAT, NATOČILI SI PODLE NĚJ FILM.
TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO: ARCHÍV SOUBORU OPERA ŽATEC

Rekordní premiéra
„Požírače leknínů jsem psal asi rok. Pak jsme je
přes rok zkoušeli. A hráli sedmkrát. Jsme amatéři. Velké žatecké divadlo jsme párkrát zaplnili, ale třeba hrát někde v okolí nemáme moc
šanci – lidé nás neznají, jsme kdosi ze Žatce.
Měli jsme ale touhu hru zachovat. Chtěli jsme
zúročit úsilí, které herci věnovali svým rolím
a taky mít naději, že příběh Požíračů uvidí víc
lidí. Tak jsme je natočili jako film,“ líčí Jaroslav
Wagner, autor divadelní hry a čerstvě i režisér
její filmové podoby.
Požírači leknínů jsou hra ve hře. Střídá se
v nich virtuální svět počítačové hry na totalitu s realitou. Hlavní postavy žijí své životy
v obou a často už ani jim není jasné, který
ze světů je pro ně ten reálnější. Zvláštní hra
měla premiéru před dvěma lety. Film podle ní
letos v srpnu. Do žateckého letního kina na
ní přišlo kolem tří stovek lidí. Šlo o největší návštěvu v sezóně. „Nálada byla slavnostní, herci
byli napjatí, protože do té doby film neviděli.
Reakce po promítání byly celkem pozitivní. Pro
mě to byl nádherný večer,“ vzpomíná Wagner,
který se v „mimouměleckém“ životě zabývá
grafikou, webdesignem a je třeba autorem
postavičky Hop, která je maskotem žateckého chmele.
Svět pod hvězdou
Když v roce 2009 začal Požírače psát, bylo
to prý vlastně z nouze. Hledal moderní hru
o zcela běžných lidech, v níž by si mohl zahrát celý početný soubor Opery Žatec. Bez
úspěchu. A jelikož snil tak trochu o sci-fi
a svět počítačových her ho hodně zajímal
(je spoluautorem například velmi úspěšných
Bulánků nebo Poldy), příběh lidí, kteří uvízli
někde mezi dvěma světy a těžko už rozlišují,
který je pro ně důležitější, byl pro něj ideální.

hým připomenout, jak hrozné to bylo za totality. Nepočítali ale s tím, že to bude lidi bavit,“
vysvětluje.

vala na chyby. Ona má energie na rozdávání.
A když už žádnou nemám já, tak z té její po
špetkách uždibuju,“ prozradil autor filmu.

Drsná škola natáčení
Věnovat se hraní před kamerou byla pro žatecké ochotníky zcela nová zkušenost. Třeba v tom, že namísto okamžitého výkonu se
musí ve své roli držet déle. A trefovat stejný
výraz pro záběr, který se točí jednou v pondělí a pak za týden, bylo dost tvrdé. „Člověk
snadno zapomene, jaký výraz nasadil minule.
A přitom se třeba točí záběr, který je pár vteřin
po tom, který jsme dělali před časem. Pro herce to není tak svobodné,“ míní Wagner. „No
a pro mě jako režiséra to byl taky stres. Často
se něco nedařilo, muselo se rychle najít náhradní řešení. Hnal nás čas, slunce se neustále
stěhovalo, stíny se měnily...“

K vidění byl snímek zatím dvakrát. Samozřejmě ve městě svého vzniku. Chystá se i promítání v Lounech a existuje i několik DVD.
Brzy bude ale volně ke zhlédnutí na internetu.
„Plánujeme anglické titulky. Kdo bude chtít
film vidět, bude tu možnost mít,“ míní Wagner. Žatecký amatérský film má ale šanci, že
se dostane i do televize. Zájem projevil jeden
menší digitální kanál. Další obdobný projekt
zatím soubor Opery Žatec nechystá, Jaroslav
Wagner už ale má rozpracovanou novou hru.

Filmování bylo neobvyklou a občas i trochu
drsnou zkušeností i pro jeho herce. „Natáčení rozhodně není tak zábavné, jak se původně
zdálo. Podmínky jsou kolikrát dost kruté a je
mnohem těžší se ponořit do celkové atmosféry. Výhodou je, že se chyba dá natočit znovu,
ale celkově udržet náladu a rozpoložení k situaci, která jede znovu a znovu, je pro amatéra
mého typu velmi náročné,“ svěřila se Romana
Valešová. Ve filmu hraje tajemnou Markétu,
tak trochu zvláštní múzu hlavního hrdiny, v reálu je učitelkou angličtiny. „Když to ve filmu
zkazím, můžu to sice zahrát znovu, ale pak se
na to zas musí lidé dívat napořád. V divadle jde
vše měnit dle potřeby,“ připojila svůj postřeh
její kolegyně Dagmar Štrossová, jinak také angličtinářka. Ani vidět se na plátně prý není nic
moc. „Trochu jsem se zděsila,“ komentovaly
obě chvíli, když se poprvé viděly jako filmové
star.

Sám sice tvrdí, že nejde o nijak originální
téma, ale když místo akční střílečky zvolil
vymyšlenou hru na komunistickou totalitu
nazvanou Svět pod hvězdou, zadělal si nejen
na tázavé pohledy svých kolegů, ale i občasnou výčitku, že se snaží oslavovat rudý režim.
„Příběh herce nejdřív trochu vyděsil. Někteří
i přiznali, že mu vlastně moc nerozumí. Ale
postupně je oslovil a začal je bavit,“ vypráví
Wagner.

Režisér: energii uždibuju
Filmová verze Požíračů leknínů vznikala často
v bytech a domech herců nebo v místech, kde
se dalo točit bez nutnosti platit nájem. Honoráře se samozřejmě nevyplácely a cattering
zajišťovala režisérova manželka, která po nocích smažila pro štáb řízky a na place rozlévala čaj. A jelikož se týmu Opery Žatec podařilo
získat nějaké peníze od sponzorů a také od
města, nepřišlo je natáčení o moc dráž než
příprava původní divadelní inscenace.

„Svět her má velmi zvláštní pohled na dobro
a zlo. Hráč má možnost vyzkoušet si různé
strategie, postupy a scénáře. Hráči vědí, že
hrají za stranu zla, ale z pohledu hry je tenhle
pojem čistě relativní. Svět hráčů se zkrátka ve
spoustě ohledů liší od reality a to jsem chtěl
ukázat i v Požíračích. Hru Svět pod hvězdou,
kterou používám, vyrobili lidé, kteří chtěli dru-

Nejzásadnější byla podle tvůrců pomoc
a ochota jejich blízkých. „Největší podporu
mám rozhodně od své ženy Jitky. Podporuje
mě nejen morálně, ale zapojuje se aktivně i do
procesů příprav a samotné realizace. V divadle
nám pouštěla hudbu a zvuk, při natáčení se
zas starala o občerstvování herců a když bylo
zapotřebí, držela mikrofon, klapku, upozorňo-

OPERA ŽATEC
Divadelní spolek vznikl koncem devadesátých let a pod jménem Jitřenka uvedl
dvě hry Švec na střeše a Náměstíčko.
Po delší odmlce už jako Opera Žatec
uvedl v roce 2008 hru Mlhavé vyhlídky.
Zatím posledním počinem je autorská
inscenace Požírači leknínů, podle níž
vznikl i stejnojmenný film. Opera Žatec
má kolem 12 členů, působí v žateckém
Městském divadle.
JAROSLAV WAGNER
- 35 let, grafik na volné noze a režisér
a autor Opery Žatec
- vytvořil množství webových stránek
obcí, měst, hradů a zámků, podílel se
na počítačových hrách Bulánci, Polda
nebo Fuk
- je autorem klipu Kořeny kapely Cocotte
Minute a spolupracoval na krátkém filmu Hop se vrací (hrdinou je maskot žateckého chmele, skřítek Hop, jehož je
také autorem)
- je ženatý, má dvě děti
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Chamtivost versus
Altruismus
VLASTNOST, KTERÁ JE TAK STARÁ JAKO LIDSTVO SAMO. KDE SE V LIDECH BERE A CO
ZPŮSOBUJE TOUHA POMÁHAT DRUHÝM? CO TO JE LIDSKÁ SOLIDARITA? TÉMA, SE KTERÝM
PŘICHÁZÍME DO KONTAKTU V RŮZNÉ PODOBĚ A V RŮZNÝCH SITUACÍCH. KRÁTKÝM PŘÍBĚHEM
LZE POPSAT OPAK HAMIŽNOSTI, CHAMTIVOSTI, SKRBLICTVÍ A MAMONU – ALTRUISMUS.
TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
ILUSTRACE: YOUTUBE

Altruismus je definován jako nesobecké chování, při kterém upřednostňujeme zájmy někoho jiného
před svými vlastními.

Člověk ve veřejném prostoru
Osmnáctiletý Ondřej (R.I.P.), pocházející
z dobře situované rodiny, obklopený od dětství citovým, intelektuálním i ekonomickým
nadstandardem, pomáhal jako dobrovolník
v komunitách bezdomovců a narkomanů
nejen v Libereckém kraji. Rozhodl se být užitečný a prospěšný tam, kde společnost pomáhat spíše odmítá. Ačkoli tak mladý, vnímal
chudobu, toxikománii a nezaměstnanost jako
vážný společenský problém. Trápilo ho, když
šel městem, a viděl bytosti, vybírající z popelnic jídlo. Dotýkalo se ho, jak nuzně mohou ve
21. století lidi žít. Vadilo mu, že jsou politické
a ekonomické elity, které - aniž by to s nimi
alespoň morálně či lidsky hnulo, považují za
normální potkávat hladové, špinavé či zfetované občany. Obrovské sociálně-ekonomické
rozdíly považoval za nedůvodné a věřil, že
i s jeho přispěním se dopady chudoby mohou
zmírnit. Ondřej motivoval svou rodinu a později i další blízké, aby se tématem vážně zabývali a soustředil jak potravinovou, tak finanční
pomoc pro potřebné. Téměř každý den, po
příchodu ze školy, šel do neziskové organizace a přímo na ulici altruisticky – jako anděl vyvažoval marnost a cynismus soucitem a láskou. O každém člověku, se kterým se setkal,
dokázal mluvit s dávkou empatie, porozumění a zlobil se, když úřady nepomáhaly tak, jak

by měly. Brigádničil sezónně v Norsku a část
svých příjmů věnoval na podporu lidem žijícím na okraji společnosti. Přesto, že měl sám
své sny - například si přál přídavný motor k rybářské loďce - neváhal přispět chudým, podělit se. Nakoupil jídlo v supermarketu a donesl
jej squatterům. „Nebudou aspoň muset krást,
heh,“ říkal s rozjasněnou tváří lidem, kteří se
ho ptali, proč to dělá. Radoval se, když nastoupil toxikoman do léčebny a když bezdomovec
dostal místo na ubytovně. Vnímal veřejný prostor jako svůj prostor k životu. Nadbytek bral
jako výzvu k vlastní odpovědnosti, nikoli jako
výhodu před ostatními. Považoval za normální pomáhat lidem a být dobrým.

K altruismu je potřeba láska
Proč si Ondřej vybral právě ty skupiny obyvatel, kterými mnozí pohrdají a proč se tak
usilovně snažil o hledání pomoci pro ty, kteří
v očích většiny jsou již zatracení – to je otázka výchovy, prostředí, zřejmě i vzdělanosti
a vlastní existenciální i duchovní potence,
a také hladiny lidství v člověku samém. Svědčí
to o tom, že se člověk - alespoň v drtivé většině - nerodí programově dobrým či zlým.
Že mnoho postojů i vlastností získáváme až
v průběhu svého života. Významný vliv na vývoj altruisty má poznání lásky v širším slova
smyslu.

Vlastnictví a citové strádání
V 90. letech se v ČR zrodila vrstva velmi
bohatých lidí. Využili příležitost, kterou jim
umožnila divoká kupónová privatizace, řízená tehdejším ministrem financí Klausem. Tito

lidé, později paušalizovaní na podnikatele,
měli být základem střední a vyšší ekonomické
třídy. Mnozí čeští podnikatelé neunesli tíhu
prvotního úspěchu a po čase zkrachovali.
Spousta lidí přišla o práci, celé továrny zůstaly
opuštěné. Někteří naopak uspěli a v čase se
stali významnými manažery s pohádkovými
příjmy. Společnost se začala viditelně dělit
na úspěšné a neúspěšné. Přebytek, blahobyt,
velký majetek, stejně jako hlad, chudoba a citové strádání – to vše může člověka posunout
v tom dobrém i v tom špatném smyslu slova.
A to se také děje. Ekonomicky silní na západ
od našich hranic přispívají na různé charitativní projekty tím, že se o část svého bohatství rozdělí s ekonomicky slabými. Česko se
faktickému dobrovolnému přerozdělování
teprve učí. Existuje sice nemnoho jedinců či
společností, kteří spolufinancují aktivity různých neziskových organizací, anebo pomáhají přímo potřebným skupinám i jednotlivcům,
ovšem těchto právnických a fyzických osob je
u nás méně ve srovnání s okolními vyspělými
zeměmi. Důvodů je několik a vesměs souvisí s již citovaným vývojem osobnosti, kterou
ovlivňuje i prostředí, v němž se charakter člověka vytváří a dotváří.

Rozkladu předchází chamtivost
Soustřeďování nadměrného, fakticky pro
dobrý plnohodnotný život nepotřebného
bohatství několika jedinců či elitních skupin
na straně jedné a prohlubování chudoby
a ekonomické nejistoty metastazující do širokých vrstev obyvatelstva na straně druhé,
vede k destrukci společenských a sociálních

vztahů. Destrukce má několik fází. My se nyní
nacházíme ve třetí, tedy kritické a zřejmě již
neodvratitelné fázi. Ta už vytváří radikální
struktury, připravené k násilnému přerozdělení majetku bohatých, ale i středních vrstev.
Třetí fázi předcházely fáze bezmoci, jako
první signál, že něco není v pořádku. Druhá
fáze spočívala ve fakticky prožitém strádání
či dlouhodobém nedostatku a hladu. Čtvrtou
fází je pak samotná násilná změna ekonomických i sociálních poměrů ve státě. Nespokojené vrstvy obyvatelstva si vezmou s veškerou
razancí majetky ekonomicky úspěšných elit.
V historii to není nijak ojedinělý jev a zarážející je, že se tato zákonitost nyní s takovou
lehkostí přehlíží. Téměř za každým převratem

stál hlad, nespravedlnost a tyranie. Češi a východoevropští boháči se chovají jako opičky,
které strčí zápěstí a dlaň do přesně vydlabané
díry kokosového ořechu, ve kterém je návnada. Uchopí návnadu, ta zvětší objem jejich
končetiny a tak zůstane uvězněná v pasti.
Nenapadne je pustit návnadu, vytáhnout
končetinu a utíkat. Pak přijdou lovci a polapenou opičku snědí. U opiček je to podmíněný
reflex, který jim neumožňuje návnadu pustit
a u bohatých jedinců pak jejich chamtivost
a nízká či žádná sociální koheze. Systémově,
s pomocí represivních i zákonodárných složek, vytváříme uvnitř našeho zřízení ty osoby
a korporace, které mají ohromné přebytky,
a ty, kteří nemají nic a chtějí se mít také dobře.

Kdyby tisíc Ondřejů
Ondřej vnímal veřejný prostor právě jako prostor k možnému dobrému životu. Snažil se vyrovnávat rozdíly a pomáhat potřebným nejen
proto, že byl člověkem, ale i proto, že odmítal
žít za zdí, obklopen luxusem barokní vily bez
kontaktu s lidmi. Uvědomoval si, že jednou
by stejně musel vyjít ven. Aktivně a přirozeně pozitivně působil a pomáhal tak, že část
svých přebytků věnoval zpět. Bylo to lidské,
neúčelové rozhodnutí mladého muže – pramenící z vnitřní čistoty a lásky k bližnímu. Česká společnost by potřebovala podobných lidí,
jako byl Ondra, tisíce. Pokud se ještě předtím
nerozpadne systém sám tím, že bude dál vítězit ignorantství, sobectví a mamon.
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CHOMUTOVSKÉ VÁNOCE
5.12. 16.00 - 17.30 ČERTOVINY - zábavná akce čertice
Berty Puberty a čertovy babičky
6.12. 16.00 - 18.00 Vánoční bubnování bubenického
souboru Oklep ZUŠ T.G.M. Chomutov
Vánoce s jazzovým ochestrem Tequila
Band ZUŠ T.G.M. Chomutov
7.12. - 8.12.

ADVENT S PEPOU ŠTROSSEM. Bohatý
doprovodný program pro malé i velké
s prezentací historických řemesel.

7.12. 10.00 - 11.00 Čert a Káča - pohádka v podání
největších mistrů pohádek v ČR Evy
Hruškové a Jana Přeučila

11.12. 16.00 - 16.45 Vánoce v písni a mluveném slovu žáků
ZŠ Písečná 5144
17.00 - 17.30 Na Vánoce dlouhý noce - pásmo
vánočních koled a pořekadel ZŠ a MŠ
Duhová cesta s.r.o.
18.00 - 18.30 Česko zpívá koledy s regionálním
deníkem
12.12. 16.00 - 16.45 Mrazík - divadelní představení žáků ZŠ
Kadaňská
17.00 - 18.00 Halali (trubačský soubor), Red Dwarf
Band (jazzový orchestr ) - vystoupení
žáků ZUŠ Jirkov

14.00 - 15.00 Na kouzelném paloučku s hosty
představení JU A HELE - Divadlo
Loudadlo

13.12. 16.00 - 18.00 Vánoční show Divadla Hnedle Vedle

16.00 - 17.00 Josef „Alois“ Náhlovský a Josef Mladý

14.-15.12.
ADVENT S ALEŠEM LEHKÝM
09.00 - 18.00 Bohatý doprovodný program pro malé
i velké s prezentací historických řemesel.

17.00 - 18.00 Vánoční dechovka v podání
Staročeské dechové hudby J. Zástavy
8.12. 10.00 - 11.00 Dopis Ježíškovi - vánoční pohádka
Divadla Úsměv

14.12. 10.00 - 11.00 O prinzezně Mlsalce - pohádka
Divadélka z Pytlíčku
13.00 - 14.00 Vánoce trochu jinak - klaunské
představení

12.00 - 13.00 Písničkář Pepa Štross
15.00 - 16.00 Vánoční pásmo písni FS Skejušan
14.00 - 15.30 Šmoulování - zábavný program pro děti
17.00 - 18.00 BlueKIWI
16.30 - 18.00 Lunetic Tour 2013 - vystoupení hudební
skupiny
9.12. 16.00 - 16.45 Bubnující, zpívající a tančící vánoce
2013 - vystoupení rytmické skupiny
Jambo, pěveckého sboru Lísteček
a tanečního kroužku Bachtale čhave
= šťastné děti , žáci ZŠ a MŠ, Chomutov,
17. listopadu 4728
17.00 - 17.45 Beethoven D.C. - Vánoční exhibice
mistrů světa a Evropy
10.12. 16.00 - 17.00 Zimní pohlazení - pohádka s hudebními
prvky a Vánoční zpívání pěveckého
sboru Klíček - v podání žáků ZŠS MŠ
Palachova 4881
17.00 - 18.00 Vánoční zastaveníčko ZUŠ Klementa
Slavického Kadaň

15.12. 10.30 - 11.30 Kouzlo Vánoc - pohádka plná zpěvů
a vánočních zvyků v podání Sváťova
Dividla
14.00 - 15.00 Vánoce s Big Band Z. Tölga
16.00 - 17.30 Album a jeho vánoční country
16.12. 16.00 - 17.00 Vánoční koledování - pásmo koled žáků
ZŠ Na Příkopech 895
17.00 - 18.00 Whispering Of Soul - hudební skupina
17.12. 16.00 - 17.00 Kouzlo Vánoc žáků ZŠ Školní 1480
17.00 - 17.45 Hledá se Čert a Káča - představení
tanečního oboru ZUŠ T.G.M. Chomutov
18.12. 16.00 - 16.45 Vánoční koledy - nejen pro pamětníky
v podání žáků ZŠ Březenecká 4679

2013 - náměstí 1. máje
VÁNOČNÍ VÝSTAVY

17.00 - 17.45 Vánoční vystoupení Taneční školy
Stardance Chomutov
19.12. 16.00 - 17.00 Vánoční zastavení - vánoční program
žáků ZŠ Ak.. Heyrovského 4539

7.12.2013
do 13.1.2014

17.00 - 18.00 Vánoční koledy trochu v podání
Hudebního centra VESPERTILIO
20.12. 16.00 - 17.00 Vánoční country skupiny Makovec
21.-22.12.
ADVENT S RADKEM JIRGLEM.
09.00 - 18.00 Bohatý doprovodný program pro malé
i velké s prezentací historických řemesel
21.12. 10.00 - 11.00 Jak pejsek s kočičkou připravovali
Mikuláše a Štědrý den - vánoční
pohádka divadla Úsměv
12.30 - 13.30 Hornický dechový orchestr SD a.s.
Chomutov pod vedením J. Zástavy
16.00 - 18.00 Poutníci - Country Vánoce - křest 14.
poutnického CD
22.12. 10.00 - 11.00 Inka Rybářová - pořad pro děti
14.00 - 16.00 Jak to bylo s Ježíškem - Divadlo Hnedle
vedle
16.30 - 17.30 Koledy a povídání Krušnohorské
dudácké muziky
23.12. 10.00 - 11.00 Komu se nelení, tomu se chumelení…
(Divadlo Mazec)
13.00 - 14.00 Písničkář Pepa Štross
15.00 - 17.00 Vánoční Big Beat skupiny Úlet
24.12. 11.00 - 15.00 Živý betlém Jaroslava Stejného
do 23.12.
VÁNOČNÍ TRHY S DOPROVODNÝM
09.00-18.00 PROGRAMEM ukázka vánočních
produktů v adventním kalendáři, vánoční
jízdy lokálky Amálky PZOO, Ježíškova
pošta pro malé i velké, zvonička pro
štěstí, stánkový prodej vánočního zboží
a kaprů, bohatá nabídka občerstven

ÚT - PA 9:00 - 17:00 SO 9:00 - 15:00,
NE 13.00 - 17.00
Vánoce v muzeu - Na návsi a na zámku
v Oblastním muzeu Chomutov, Dům J.
Popela (Palackého 86)

do 29.12.
Vánoční výstava chomutovského
08.00 - 16.00 Domečku v Rytířském sálu radnice
(náměstí 1. máje 1)
do 22.12.
pro veřejnost „Čertovské sklepy
14.00 - 17.00 Jaroslava Stejného v Galerii Špejchar
ve sklepních prostorách (dopoledne
9 - 13 hodin na objednávky pro školy
- kontaktní číslo 774 101 125, e-mail:
stejny.jaroslav@seznam.cz

ADVENTNÍ KONCERTY V KOSTELE
SV. IGNÁCE
8.12. 18.00

Smíšený pěvecký sbor Hlahol a Komorní
orchestr města Chomutova

15.12. 18.00

Madrigal, pěvecký sbor Gymnázia
Kadaň

22.12. 18.00

Loutna česká s hostem Simonou
Stašovou

24.12. 24.00

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
(pěvecké sbory, Komorní orchestr města
Chomutova)
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Banát
země krásné přírody,
divokých hor
a českých vesnic

BANÁT. VOLBA NA PROCESTOVÁNÍ TOHOTO HRANIČNÍHO KOUTU RUMUNSKA MĚLA
JEDINÝ DŮVOD - POZNAT ALESPOŇ ZČÁSTI ŽIVOT MÍSTNÍCH ČESKÝCH KOMUNIT.
KOMUNIT, KTERÉ PO DLOUHOU DOBU BYLY ODŘÍZNUTÉ OD KRAJINY SVÉHO PŮVODU
A ZASAZENÉ DO JINÉHO KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ S JINÝM PODNEBÍM. IHNED
PO PŘECHODU HRANIC ČLOVĚK VNÍMÁ ODLIŠNOSTI, KTERÉ V ŽÁDNÉ Z NAŠICH
SOUSEDNÍCH ZEMÍ NEPOZNÁTE. OKAMŽITĚ VNÍMÁTE JINÉ POJETÍ PROSTORU –
PODSTATNĚ NIŽŠÍ HUSTOTA SÍDEL A VELKÉ VZDÁLENOSTI MEZI VESNICEMI. ČÍM VÍCE
SE BLÍŽÍ KARPATY, TÍM VESNIC UBÝVÁ. NAOPAK PŘIBÝVÁ DĚR V SILNICÍCH, KTERÉ
SE POSLÉZE MĚNÍ V PRAŠNÉ CESTY. NAŠTĚSTÍ DÍKY PEČLIVÉMU PLÁNOVÁNÍ CÍLE
CESTY A DALŠÍCH TRAS JEŠTĚ PŘED ODJEZDEM NÁS TATO SKUTEČNOST NEPŘEKVAPÍ.
Z LOŇSKÉ NÁVŠTĚVY JIŽ VÍME, ŽE TADY V HORÁCH SE MŮŽE VZDÁLENOST 25
KILOMETRŮ MEZI VESNICEMI ZMĚNIT NA 120KILOMETROVOU OBJÍŽĎKU DÍKY JEDNÉ
NESJÍZDNÉ CESTĚ. ZBYLÉ RYZE ČESKÉ NEBO PŘEVÁŽNĚ ČESKÉ VESNICE JSOU AŽ NA
JEDNU UMÍSTĚNY POMĚRNĚ VYSOKO V HORÁCH A JSOU TEDY VÍCEMÉNĚ TERÉNEM
A VZDÁLENOSTMI IZOLOVÁNY OD VESNIC OBYDLENÝCH RUMUNSKY MLUVÍCÍMI
OBYVATELI. ZÁROVEŇ ALE TATO HORSKÁ DISPOZICE VYTVÁŘÍ NEOPAKOVATELNOU
ATMOSFÉRU. NATOLIK NEOPAKOVATELNOU, ŽE JSME SE LETOS ROZHODLI NAVŠTÍVIT
BANÁT PODRUHÉ.
TEXT: PAVEL PREIBISCH
FOTO: MILOŠ VINTERLÍK

Tichá noc v Šumici
Naše volba tentokrát padla nejprve na návštěvu nejmenší a zároveň nejvzdálenější ode
všech ostatních – české vesnice se jménem
Šumice. Již od odbočky z hlavní silnice vedoucí od Temešváru do Bukurešti začalo stoupání
do hor přes rumunské vesnice. Nejprve nás
čeká příjemné pohlazení přibližujícího se panoramatu hor s udržovanými poli a políčky
vesničanů, kteří je obhospodařují většinou
za pomocí základní mechanizace s koňmi či
osly. K našemu překvapení hned za první vesnicí vidíme mávat stopaře, a protože v ruce
drží mapu Banátu vydanou Českým klubem
turistů, okamžitě mu zastavujeme. Míří do Šumice jako my a na místo, kde stopoval, dojel
vlakem s třemi přestupy přímo z Prahy. Neuvěřitelné! K našemu údivu se místo prašné
silnice až na vrchol hor vine nově udělaná asfaltka. Na začátku vesnice ovšem končí a celou vesnicí se táhne pouze prašná cesta.
Čeká nás první šok. Větší vesnice, ve které
stojí okolo 200 domů, působí poměrně opuštěně, při první obhlídce nacházíme jen několik starších lidí, sedících na zápraží. Hovoříme
se stařečkem, který je potěšen, že vesnici někdo navštívil, ale nemá příliš síly se nám věnovat. Posílá nás do hospody, což v Šumici znamená dřevěný stůl se dvěma lavicemi přímo
na horní návsi, kde si můžeme koupit každý
dvě piva a dětem výbornou červenou limonádu. Poté nápoje dochází a my zůstáváme
odkázáni na vlastní zásoby. Stopař již vesnici
opustil a my jsme zde evidentně jediní turisté.
Spaní máme zabezpečeno ve vlastních stanech na pozemku hostinského a prožíváme
první fantastický a vzhledem k nadmořské
výšce i chladný večer. Osvětlení vesnice je
sporadické a nebe je úžasně plné hvězd a má
naprosto magický nádech. Ve vsi se ozývá jen
pár hlasů, jen u dvou domů jsou slyšet dětské.
Mladých lidí je tu je opravdu poskrovnu.

Setkání nad domácím
calvadosem
Druhý den si objednáváme u hospodského pití na večer, musí si nakoupit zásoby ve
vzdálené vesnici, kde je pravidelnější zásobování. Vyrážíme do údolí, prohlédnout si místní církevní památku, malý zachovalý klášter.
V širokém okolí „české“ vesnice vnímáme
udržovaná políčka s převládající kukuřicí,
která poté střídají pastviny a níže pole patřící
k „rumunské vesnici“. Cesta jde úvozem, dále
po vrstevnici a je z ní úžasný výhled. Je velmi
malebná, lemovaná ostružinami, a připomíná
cesty v našich horách, ale naprosto uchvacující je udržovaná kulturní krajina podél ní.
Krajina, kde člověk vnímá, kolik těžké práce

tu k udržení této země bylo a je zapotřebí.
Vzhledem k věkovému složení je to překvapivé, což ovšem platí pro skoro pro všechny
české vesnice.
Večer se v hospodě setkáváme s přibližně
35letým mužem, který vypráví o rytmu života
v této vesnici (přes den jsme ho viděli vozit
dřevo na zimu na mini traktoru). U nás v republice několikrát byl, vrátil se ale zpět kvůli rodičům a místu, kde vyrůstal. Měl docela
přehled a jeho vyprávění ve mně zanechává
silný dojem. Společně dopíjíme láhev Calvadosu vypálenou samotným panem hostinským, který už dávno spí. Večer je opět syrový, hvězdy září a všude je cítit omamná vůně
květin a horského vzduchu.

Hlava krále Thrákie
Další den jedeme dál. Nejprve z hor k Dunaji, kde projíždíme jeho úchvatnou úžinu
nazývanou Železná vrata. Zde se široký tok
Dunaje vměstnává mezi skály a je výjimečně úzký. Zde stával první most přes Dunaj
–Trajánův most v krátké dějinné epizodě,
kdy Thrákie náležela k Říši římské. Most se
nedochoval, ale ve skále nad řekou zůstala
vytesána hlava Thráckého krále. Je monumentální a zanechá v nás silný dojem. Silnice
první třídy se zase mění v úsek bez asfaltu
a poté opět stoupáme do hor k další „české
vesnici“ nazývané Eibenthal (Tisové údolí).
Jak název naznačuje, vesnice byla obývána
i německým obyvatelstvem. Vesnice je živá,
jsou zde i děti, rekonstruují se zde domy.
Okolí je nádherné a vyrážíme na trek na

nejvyšší vrchol v okolí. Cestou se zastavujeme v opuštěném dole na antracit. Tento důl
poskytoval obživu širokému okolí, nyní je pátým rokem uzavřen. Míjíme vesnici, která je
prakticky opuštěná, přesto zde fungují ještě
dva malé obchůdky, kde si dříve horníci nakupovali potraviny. Jsem přesvědčen, že jsme
byli ten den jedinými zákazníky. Cesta je opět
úžasná a na konci nás uchvacuje výhled na
soutěsku Dunaje.

V Rovensku u paní Mojžíšové
Po několika dnech treků po okolí se opět
rozhodujeme pro přesun do další vesnice.
Do vesnice, která nám učarovala již při loňské návštěvě a považujeme ji za nejúžasnější
z vesnic, které jsme zde poznali – Rovensko
(Ravensca). Opět sjíždíme k Dunaji a poté
odbočujeme na prašnou čtrnáct kilometrů
dlouhou cestu, stoupající do hor. Cesta není
úplně průjezdná pro osobní vozidla, tam,
kde ji křižují potoky, musíme řečiště vykládat
dřevem z okolí, jinak bychom neprojeli. Cestovní rychlost klesá na 5 kilometrů za hodinu
a poté jedeme prakticky krokem. Trasu lemují
neskutečná množství výborných, lahodných
a sladkých ostružin. V životě jsme jich tolik
nesnědli. Po cestě voláme paní Mojžíšové,
u které jsme spali minulý rok. Její baráček stojí na kraji vesnice a paní Mojžíšová se o nás
starala s neskutečnou péčí, dům byl pečlivě
uklizený a uvnitř překvapivě výborně udržovaný.
Další den vyrážíme do blízkého údolí řeky
Tary, která se prodírá k úzkým údolím. Cesta prochází skrze vytesané římsy ve skalách,
několikrát brodíme řeku. Další den se procházíme blízkým okolím plným udržovaných
políček. Tato vesnice je na vrcholu horského
hřebene, hlavní ulice vede vrcholem tohoto
hřebene a všechna políčka klesají od domů
do údolí, vzdáleného 500 metrů až jeden
kilometr od domů. Jsou i podél cest, které
z Rovenska vycházejí, lemují je dokonce až
do délky několika kilometrů směrem na Garnic, další českou vesnici. Rovensko má jedno
z nejúžasnějších okolí, přímo z cesty mezi
domy je výhled na okolní kopce. Typickým
místním znakem jsou ploty ze štípaných prken a toto vše vytváří neopakovatelnou atmosféru. Další večer jsme se zúčastnili mše
v místním kostele a byli jsme převapeni množstvím lidí a i přítomností několika dětí.
Po několika dalších dnech jsme zamířili k domovu. Banát jsme opouštěli s vědomím, že
se sem opět vrátíme. A paní Mojžíšové letos
pošleme vánoční pozdrav…
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Dobré místo pro život
CÍLEM STAROSTŮ A ZASTUPITELŮ BY MĚLO BÝT ZATRAKTIVNĚNÍ KAŽDÉ OBCE ČI MĚSTA JAK PRO
MÍSTNÍ OBYVATELE, TAK I PRO TURISTY A NÁVŠTĚVNÍKY. KLIDNÝ, BOHATÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT
NA STRANĚ JEDNÉ, NA DRUHÉ STRANĚ OBJEVOVÁNÍ TURISTICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH A HISTORICKÝCH PAMÁTEK, ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A Z NICH PLYNOUCÍ ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ
Z TURISTICKÉHO RUCHU. O TOM, JAK SE DAŘÍ TYTO VIZE PLNIT V BŘEZNĚ NA CHOMUTOVSKU,
JSEM HOVOŘIL SE STAROSTOU OBCE PANEM ZDEŇKEM VALENTOU.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: REDAKCE POHLEDY AMB

Co se podařilo realizovat v poslední době?
V posledních deseti letech se díky značným
investicím do infrastruktury v obci i osadách
podařilo vylepšit ráz obce a zkvalitnit život
v obci. Teď jsme splnili dlouhodobý náročný
úkol v oblasti bytové politiky a zateplili poslední bytový dům. Zatepleno máme tedy cca
200 bytů v Březně, Střezově a Nechranicích.
Historicky posledním byl dům č. p. 37. Rádi
bychom na úspěchy z výstavby a rekonstrukce našich objektů z posledních let navázali
zase v jiném směru.
Jaký směr máte na mysli? Jaké jsou tedy
vaše priority na nejbližší období?
Ve fázi projektování je záměr výstavby tzv.
startovacích bytů v obci Střezov. Ty chceme
nabídnout mladým lidem bez vlastního bydlení nebo naopak seniorům - čili málo početným rodinám. Výstavba a její rozsah záleží
na zájmu o tento způsob bydlení mezi našimi
obyvateli. Podle zájmu rozhodneme i o termínu výstavby.

Jakých změn se ještě Březno dočká?
Plánujeme rekonstrukci náměstí a sousedících ulic Kaštanová a Štefánikova. Ve výstavbě je multifunkční altán v rekreační zóně
v centru obce. Rádi bychom ho využívali
především jako venkovní ‚učebnu‘ pro děti
z naší základní a mateřské školy. Takový způsob učení pod širým nebem si jistě dobře
pamatují starší generace. Altán mohou přes
den využívat rodiče s dětmi nebo mladí lidé
při svých večerních setkáních. Po dokončení
březenské in-line dráhy ho budou využívat
i tito návštěvníci k odpočinku. Setkáváme se
s názory, že z důvodu všudypřítomného vandalismu nemá cenu podobná zařízení stavět.
U nás máme opačný názor. Zařízení postavíme a všem jeho využití nabízíme. Proti opravdovým nenechavcům jsme v okolí školy, kde
bude altán stát, instalovali kamerový systém.
Dojde tedy i na dlouho plánovanou in-line
dráhu?
Jak jsem se již zmínil, v příštím roce zahájí-

me přestavbu našeho parku na sportovně-relaxační centrum obce a in-line dráha bude
součástí této přestavby. Dále bychom chtěli
zrekonstruovat budovu bývalé školy pod nádražím a náměstí. Chceme tak pokračovat
v našem úsilí udělat z Března dobré místo pro
život. Doufám, že se nám to daří.
Za rozhovor poděkoval František Dočekal

POZNÁMKA REDAKCE:
Pan starosta, snad ze skromnosti, zapomněl
zmínit, že Březno, obec kterou vede, patří
mezi 10 nejlépe hospodařících obcí v celé
České republice, což bylo prezentováno na
Dni malých obcí v Praze náměstkem ministra
financí Janem Zyklem. Za podporu turismu
a ekonomický rozvoj obce projektu Era a Nadace VIA byl navíc Zdeněk Valenta zařazen
mezi 5 nejlepších starostů roku 2013. Toto
ocenění patří zároveň i všem zastupitelům
a občanům, kteří se na zvelebování obce podílejí.
(PI)
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POČTVRTÉ VÁM ČASOPIS POHLEDY AMB NABÍZÍ POHLED DO SVĚTA TŘÍ OSOBNOSTÍ Z REGIONU.
TŘI ZAJÍMAVÍ A PŘESTO TAK ROZDÍLNÍ LIDÉ ODPOVÍDALI NA NAŠE OTÁZKY – CO PRÁVĚ DĚLAJÍ,
CO JE POTĚŠILO A CO JE TRÁPÍ. PŘED KONCEM ROKU JSME VYZPOVÍDALI MILENU VÁGNEROVOU,
VEDOUCÍ EKOLOGICKÉHO CENTRA MOST A KRALUPY, KTERÁ MÁ PRÁVĚ ZA SEBOU VELKOU AKCI,
JEŽ NÁM MĚLA PŘIPOMENOUT DŮLEŽITOST VODY PRO NÁŠ ŽIVOT. ZÁSTUPCEM KULTURNÍ OBLASTI
BUDE TENTOKRÁT ŘEDITEL TEPLICKÉHO DOMU KULTURY, MUZIKANT PŘEMYSL ŠOBA. A TROCHU
JINÝ, VZDÁLENĚJŠÍ SVĚT VÝCHODNÍCH NAUK VÁM PŘIBLÍŽÍ RADEK BANSEI.
PŘIPRAVILA: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV RESPONDENTŮ

Co právě dělám
S končícím rokem se blíží hodnocení toho, co
se na rok 2013 plánovalo a co se skutečně podařilo. A to jak v pracovním, tak i osobním životě. Samozřejmě se blíží i doba, kdy je nutné se
zamýšlet a plánovat aktivity na rok 2014. Pokud
se týká pracovního života hodnotím práci Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM)
jako velmi dobrou. Mimo zajištění běžných
činností, jako je informování veřejnosti o aktuálním stavu ovzduší, o událostech v průmyslu,
o kvalitě a průtocích vody, byla prováděna
osvětová činnost formou soutěží, seminářů,
interaktivního výukového programu o uhlí, formou přípravy vícedenního vzdělávacího cyklu
o ropě, tiskovými zprávami atd. ECM poskytlo
i prostor pro odbornou stáž studentce UJEP/
FŽP. Velice jsem hrdá na realizaci nultého ročníku projektu Brána ekologie otevřená, který
proběhl pro veřejnost začátkem listopadu.

MILENA VÁGNEROVÁ
56 let, Most, vedoucí Ekologického centra Most a Kralupy
Absolventka Vysoké školy chemickotechnologické Praha, celý život se věnuje životnímu prostředí. Původně ekolog
Teplárny Komořany, v Mostecké uhelné
společnosti se věnovala výzkumu užití
produktů po spalování uhlí, nyní vede
ekologická centra. Jejími zájmy jsou turistika, hra na kytaru, country hudba, divadlo, výstavy, koncerty, cestování…

A co na příští rok? Rádi bychom zrealizovali
první ročník Brány ekologie otevřené, tentokrát na téma Ovzduší, tedy téma, které veřejnost v regionu velice zajímá a také připravili
další osvětové semináře pro školy základní
i střední. Na své pokračování čeká interaktivní
program Cesta za tajemstvím ropy.
V osobním životě bych ráda obnovila pravidelné turistické výlety do přírody, které jsem
od června 2013 s ohledem na Bránu ekologie
otevřenou zanedbávala. K turistice a přírodě
mám velmi blízký vztah a obě mé „kámošky“
mne vždycky dokázaly vrátit síly a životní optimismus.

Co mě potěšilo
Na cestě k realizaci Brány ekologie otevřené
jsem se setkala u mnoha firem a organizací se
vstřícným přístupem a zájmem a to jak v případě poskytnutí financí či propagace projektu nebo i jiné pomoci. Co mne však nejvíce
potěšilo bylo nadšení a zájem učitelek z mateřských školek, pedagogů ze základních,
uměleckých i středních škol, kteří dokázali
s dětmi, žáky a studenty o tématu vody diskutovat a motivovat je k nádherným výtvarným
dílům. Vynikající byla i díla taneční a literární. V tomto ohledu nesmím zapomenout na
seniory, kteří se do soutěže také zapojili jak
obrázky, tak nádhernými básnickými sbírkami. Poslání Brány ekologie otevřené tak bylo
naplněno bezezbytku, neboť veřejnost si vzala téma „Voda pro život“ k srdci. Dojala mne
ředitelka Mateřské školy Maxe Švabinského
v Bílině, která se zúčastnila s dětmi pokusu
o rekord „O nejvíce dešťových kapek“ v OC
Central. Děti vyrobily nádherné dešťové kapky, paní ředitelka objednala autobus a 123
dětí přijelo do Mostu pomoci dosáhnout českého rekordu. Na otázku: „Proč jste přijeli do
Mostu?“ odpověděla: „Abychom podpořili
dobrou věc!“ Českého rekordu bylo dosaženo s počtem 807 dešťových kapek.
Osobně mne také potěšilo zjištění, jak výborné a pracovité mám kolegyně v ECM. Brána
ekologie otevřená byl velmi náročný projekt
z hlediska času, odborných znalostí, kreativní i organizační činnosti a prověřil náš tým ve
všech směrech. Mám kolegyně, které dokáží
táhnout za jeden provaz a neváhají svůj volný
čas věnovat pro zdar celé akce.

Co mě trápí
Média. Mám tím na mysli novináře, televizní
i rádiové zpravodajství. U novinářů mne překvapilo, že přes usilovnou snahu ECM zasílat
informace a podklady o akcích ekologického
charakteru, majících vztah k regionu, dávají
raději přednost senzacím či špatným zprávám
před zprávami pozitivními, konstruktivními,
např. osvětového charakteru. U regionálního
televizního i rádiového zpravodajství jsem
do doby konání Brány ekologie otevřené žila
v blahé nevědomosti, že zpravodajství jsou
natáčena bezplatně, ze zájmu o akci a její
přiblížení veřejnosti jako určitý druh motivace
„jak to dělají jinde“. Kdepak, jde vždy o byznys. I v případě ekologické, osvětové a bezplatné akce, určené veřejnosti.

Rev. RADEK BANSEI
39 let, Litvínov, zenbuddhistický mnich
a učitel tradičních japonských umění
Blízký žák mistra Sandó Kaisena. Vede
několik center zenové praxe a je dědicem autentického učení starých mistrů.
Kromě vedení center, duchovní a meditační praxe a publikační činnosti se věnuje orientální léčbě, hře na japonskou
bambusovou flétnu Shakuhachi a praxi
čajového obřadu Chadó.

Co právě dělám
Podzimní období je pro mne plné příprav
a nových projektů. Po několika festivalech
a ukázkách japonských umění, které proběhly koncem léta v mnoha částech naší země,
začíná několik tématických kurzů a mnoho
lidí má stále větší zájem o soukromé studium,
zejména japonského jazyka, kaligrafie a přípravy sushi. Probíhají dokončovací práce na
Centru japonských umění v Litvínově, ze kte-

rého mám obzvláštní radost a je mým přáním,
aby bylo k užitku co nejširšímu okruhu lidí.
Připravuji pro své přátele a žáky na příští rok
cestu do Číny, vytváříme nový časopis a také
se rýsuje nová kniha o tradiční Cestě mistrů
čaje. Pevně doufám, že si v tom množství
práce a podzimním sychravém počasí dokáži
zachovat pevné zdraví a klidného ducha, což
také ze srdce přeji i všem čtenářům.
Co mne potěšilo
Přes všeobecnou skepsi, frustraci a prázdnotu mnohdy pociťovanou společností, stále
častěji se setkávám s dobrými a srdečnými
lidmi, kteří jsou ochotni nezištně nabídnout
svou pomoc a podělit se o svůj čas. Jsem přesvědčen, že naše štěstí nezáleží ani tak dalece
od našeho prostředí, vztahů a životní úrovně,
jako spíš od našeho postoje k životu, nadhledu a jisté moudrosti. Těší mne, když se lidé
chovají skutečně dospěle, projeví štědrost,
neohroženost a velkorysost v každodenních
situacích s vědomím, že není malých činů.
Setkání s několika takovými lidmi mne velmi
obohatilo. Dělat dobré věci není snadné, ale
stojí za to.
Co mne trápí
Je mnoho hlubokých a dlouhodobých problémů v sociální a ekonomické sféře. Ty vychází
především z upřednostňování osobních zájmů jednotlivců a nedostatečné empatie společnosti. Vždy mne zklame lidská lhostejnost,
sobectví a arogance. Nízké a sobecké cíle
nikdy nevedou ke skutečnému štěstí. Žijeme
mnohdy velmi povrchně. Ztrácíme se často
v myšlenkách, lítosti nad minulostí a strachu
z budoucnosti. Nežijeme. Zejména lidé ve
státní správě, na úřadech a na místech, kde
jsou odpovědní za chod společnosti, by měli
pochopit a znovuobjevit skutečné lidské hodnoty jako jsou odpovědnost, svědomitost, lidskost a služba druhým, být živým příkladem
– jen tak je možné zabránit extrémům, nepřátelství a tragédiím. Je mou světlou nadějí, že
tomu lidé začnou rozumět.

Co právě dělám
Zrovna jsem se vrátil z charitativní akce, kterou pořádá pravidelně ve svých pobočkách
jeden známý americký občerstvovací řetězec.
Výtěžek akce je určen pro dětskou onkologii
v Praze. Vše spočívá v tom, že známé osoby
z regionu Teplicka se sejdou v této restauraci
a obsluhují a připravují jídla. Tak jsem byl dnes
hodinu u hranolek. Vedle mě pracoval třeba
generální ředitel teplických lázní, náměstek
primátora, generální ředitel Porcelánu Dubí.
Samozřejmě je fajn, že se skutečně pošlou peníze na dobrou věc, ale zajímavé to bylo i pro
mne - vyzkoušet si takovýto druh práce. Není
to vůbec jednoduché a musím ocenit, že lidé
tam pracují za poměrně málo peněz dost tvrdě. Je to pro mě dobré ponaučení. Často v oblasti kultury, kde pracuji, narážím na to, jak je
podfinancovaná a jak se v tomto oboru málo
vydělává. Je dobré vyzkoušet si a poznat, že
i jinde to nemají zaměstnanci jednoduché
a musí pracovat za málo... Zvlášť v tomto kraji, kde je pracovních příležitostí poskrovnu
a když jsou, nejsou právě skvěle honorované
– ať už v kultuře nebo gastronomii.
Co mě potěšilo
Potěšily mě v poslední době mé děti, které se
– jak zjišťuji - umí postavit k věcem, ke kterým
já už to nezvládnu a hlavně ne tak dobře jako
ony. Začaly lyžovat a určitě to budou záhy
umět líp než já. Šestiletý syn začal hrát tenis
a zápasí v judu, takže čekám, že za dva roky
mne porazí v tenise a do pěti let mne přepere.
Na nich vidím, že když se se sportem začne
brzo a dobře, je pokrok velmi rychle znát.
Přestože jsme oba rodiče muzikanti, chceme,
aby je bavil také sport.
Co mě trápí
To je spousta věcí, ale spíš bych použil slova
‚rozčiluje‘ nebo ‚štve‘. Pokud jsou to věci, se
kterými toho moc udělat nemůžu – velká politika a velký byznys, snažím se tím netrápit.
Tam, kde cítím, že je to možné, snažím se věci
ovlivnit tak, aby mě už neštvaly a pokud možno se obrátily k lepšímu. Proto jsem se začal
angažovat v komunální politice ve městě, kde
žiju. Nechci dělat politickou kariéru, ale když
člověk v nějakém městě žije, je lepší mu pomáhat než jen nadávat. Přestože to stojí čas
a nervy. Štve mě ale, že i v téhle ‚malé‘ politice se může dít tolik špatného a nesprávného,
když použiju velmi diplomatická vyjádření.
Dal jsem se do boje, tak s tím bojuju, ale nečekal jsem, že to bude tak drsné.
PŘEMYSL ŠOBA
48 let, žije na Teplicku, ředitel Domu
kultury Teplice
absolvent teplické konzervatoře a VŠFS,
muzikant, člen skupina Clarinet Society,
dříve působil jako moderátor a reportér
v regionálních médiích, má dvě děti
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O kostele s bleším
trhem a rozhledně
na zkoušku
SEDM LET PRÁCE JE NA KOSTELE V LIBYNI NA PODBOŘANSKU VIDĚT – DO DÁLKY SVÍTÍ NOVÁ
STŘECHA I KRÁSNÁ VITRÁŽOVÁ OKNA, PROJÍT SE MŮŽETE PO OPRAVENÉ PODLAZE, STĚNY UŽ
SE NEBORTÍ TAK, JAKO TOMU BYLO V ROCE 2007. TEHDY KOUPILO RUINU PŮVODNĚ GOTICKÉHO
KOSTELÍKA ZA JEDNU KORUNU OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZÁCHRANU KOSTELA SV. JILJÍ. A JEN
TAK MIMOCHODEM STIHLI BĚHEM TĚCHTO LET ČLENOVÉ SDRUŽENÍ OPRAVIT A ZPŘÍSTUPNIT
I NEDALEKOU ROZHLEDNU NA VRCHU VOCHLICE. NEVĚŘTE PROTO TURISTICKÝM PRŮVODCŮM,
KTERÉ STÁLE JEŠTĚ PÍŠÍ O ZŘÍCENINĚ KOSTELA A POZŮSTATCÍCH ROZHLEDNY.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV SDRUŽENÍ, KATEŘINA TÁBORSKÁ

Od vitráží ke kostelu
Zakladateli a také hybateli dění ve sdružení jsou
manželé Kantovi. V nedalekém Lubenci mají
svou vitrážnickou dílnu, která patří ke zdejším
turistickým atrakcím. Kostelům se věnují často
a na svém kontě mají celou řadu opravených
oken ve svatostáncích po celé zemi. „Jednou
se u nás v dílně objevil neznámý člověk a začal
nás přemlouvat, abychom kostel zachránili, když
už máme k památkám a historii tak blízko. Ze
začátku nám přišlo jako hloupost zachraňovat
nějaký rozpadlý venkovský kostelík. Pak jsme
ale do Libyně vzali památkářku a ta potvrdila, že
jde o vzácnou gotickou památku, kterou stojí za
to zachránit. Od té doby nás kostel stále něčím
překvapuje,“ vypráví o začátcích sdružení Jitka
Kantová.

venkovský kostelík nejde. První záznam o existenci kostela je z roku 1338 a podle archeologů musel být jeho tehdejším investorem někdo
významný. Podle pověsti to byl dokonce sám
Karel IV., kdo přikázal postavit tento kostelík,
jenž měl králi sloužit jako modlitebna na cestě z Prahy do Karlových Varů. „Podle určitých
stavebních postupů se domníváme se, že kostel
začala stavět některá významná stavební huť, ale
z nějakého důvodu ho nedokončila. Dostavěli
ho – se svými omezenými znalostmi tehdejšího
začínajícího gotického stavitelství – zdejší řemeslníci. Ne se vším si tehdy poradili – příkladem
může být malé okénko, které vsadili do původního velkého gotického okna a které jsme při
vybourávání objevili,“ popisuje jedno z tajemství
kostela Jitka Kantová.

Právě postupná oprava a archeologický i historický průzkum potvrzují, že o jen tak obyčejný

Hrobka s tajemstvím
Stavební práce, vesměs dobrovolnické, po-

stupně odhalily i další ukrytá tajemství kostela.
Oprava zdí odkryla například barokní fresku
erbu jednoho z majitelů panství – Strojetických
ze Strojetic, našlo se i množství mincí z různých
historických období. O tom, že pomoc při obnově památky může být i velké dobrodružství,
svědčí letošní odhalení zazděné hroby v podlaze kostela. „Nejprve nás čekala spousta běhání
po úřadech, až jsme nakonec získali souhlas s jejím otevřením. Sešlo se tu na padesát lidí, ticho
bylo – no jako v kostele... Celkem jsme v hrobce
objevili sedm lidských pozůstatků, hrob byl zřejmě zaplaven a rakve byly zničené. Zvláštní je,
že jedna z koster se našla vsedě. Jedno možné
vysvětlení se nabízí: Tehdejší medicína nedokázala vždy přesně určit, zda je člověk mrtev nebo
jen v bezvědomí. A to se možná stalo v tomto
případě – nebožtík se probudil zazděný v hrobce
a musel si tam na svou smrt počkat,“ předkládá
možné vysvětlení Jitka Kantová. Dnes, máte-li

odvahu, můžete do hrobky nahlédnout. V kostele je ještě jedno zvláštní místo – zřejmě hrob
někoho významného z dob, kdy současný kostel ještě nestál. Měl totiž kamennou desku a stavitelům stálo za to vyosit kvůli němu jednu stěnu
kostela. „Senzibilní lidé se tomu místu vyhýbají.
Prý z něj proudí negativní energie,“ varuje Jitka
Kantová.
Od kostela k vitrážím
Členové sdružení od začátku věděli, že nechtějí opravovat venkovský kostel jen tak bez jeho
smysluplného využití. Nevyužitý kostel by se
podle nich stal jen bezednou dírou na peníze.
Budoucí náplň života kostelíku jim nakonec
přineslo vlastní řemeslo. „Podařilo se nám zachránit pozůstalost po starém vitrážníkovi, který
shromáždil vitráže ze zaniklých kostelů ze Sudet.
To se stalo základem naší sbírky,“ vysvětlují manželé Kantovi, kteří budují na Podbořansku unikátní vitrážové muzeum. První ukázky už jsou
v kostele k vidění dnes. Některá okna již zdobí
kopie historických vitráží z různých epoch: v románském okně je kopie vitráže z německého
Augsburgu z období kolem roku 1100, gotiku prezentuje vitráž z francouzské katedrály
Chartres a renesanci ukázka práce z katedrály
v belgických Bruggách. V jednom z oken je za-

stoupen také blízký kostel svatého Petra a Pavla v Podbořanech, který prezentuje styl vitráže
z konce 19. století.
„Chceme zachytit vývoj tohoto zvláštního řemesla a přiblížit ho lidem. Moc se toho o něm
neví, už proto, že vitrážisti většinou tajili způsob
výroby a řemeslo tak bylo zahaleno mnoha tajemstvími,“ říká Jitka Kantová.
Bleší trh v kostele
Díky dobrovolnické práci desítek lidí, peněz
od místních obyvatel i obyčejných návštěvníků
z okolí a také řadě dotací dnes mohou opět kostelík sv. Jiljí v Libyni navštěvovat turisté a poutníci. Otevřen je během letní turistické sezóny
každý víkend odpoledne a vy můžete obdivovat, jak díky snaze několika jedinců znovu vstává kostel z popela. A nejen to, můžete i přispět.
Kromě různých historických dokumentů či
artefaktů je v něm totiž umístěn i bleší trh. Výtěžek z prodeje knih a různých drobností valné
i nevalné hodnoty je samozřejmě věnován na
opravu kostela. A pokud byste chtěli, aby bylo
vaše jméno v kostele zvěčněno jako za starých
časů šlechetných donátorů, můžete přispět i na
plánovaný prosvětlený vitrážový strop. „Měla by
to být taková pomyslná třešnička na dortu vitrá-

žového muzea. Strop by měl být podobenstvím
o historii křesťanství,“ dodává Jitka Kantová.
Začalo to rozhlednou
Než ale kostel dostal dnešní, už přívětivější podobu, ‚odskočili‘ si členové sdružení na blízký
kopec Vochlice. „Při klučení lesa jsme objevili
nad kostelem zříceninu rozhledny, téměř už se
rozpadla a tak jsme se nejprve pustili do ní. Na
rozhledně jsme se naučili, jak pracovat s dobrovolníky, jak žádat o dotace... a za čtyři roky byla
opravená,“ vypráví Jitka Kantová. Rozhledna
z kamene a cihel na vrchu Vochlice, asi půl kilometru od libyňského kostela, přitom patří mezi
nejstarší svého druhu v republice. Lubenecký
klub turistů ji ve výšce 435 metrů nad mořem
postavil už v roce 1881. Její podoba není náhodná – přesně takové dvě věže zdobí znak
města Lubence. „Nadšením to vše začalo, v trojlístku skalních jsme pokračovali, až se časem
vytvořila parta deseti nadšenců kolem sdružení,
kteří v roce 2010 mohli slavnostně rozhlednu otevřít,“ popisuje Richard Kant. Klíče od rozhledny
Vochlice si můžete vyzvednout v kostele nebo
ve vitrážnické dílně manželů Kantových v Lubenci. Až budete stoupat nahoru, můžete se
navíc pokochat dobovými fotografiemi Lubenecka.
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Stavebnice, která se
stala legendou
MERKUR – STAVEBNICE, KTERÁ SE STALA SYMBOLEM DĚTSTVÍ CELÉ GENERACE A TAKÉ SYMBOLEM
ÚSPĚŠNÉ ČESKÉ ZNAČKY. VYRÁBÍ SE UŽ NEUVĚŘITELNÝCH OSMAOSMDESÁT LET A STÁLE LÁKÁ
DĚTI K TVOŘENÍ A HRANÍ. POKUD VÁM VYPADLA Z PAMĚTI, PŘIJĎTE SI TUTO VZPOMÍNKU OŽIVIT
DO MOSTECKÉHO OBLASTNÍHO MUZEA, KDE SE ZAČÁTKEM PROSINCE OTEVŘELA VÝSTAVA,
VĚNOVANÁ TÉTO STAVEBNICI. ABY TO ALE NEBYLO JEN O VZPOMÍNÁNÍ, JE SOUČÁSTÍ EXPOZICE
I DÍLNA A HERNA.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: JÍŘÍ MLÁDEK

„Nebylo snad domácnosti, kde by nebyla
součástí dětského pokoje. Vyrostly na ní celé
generace pozdějších techniků, konstruktérů,
přinášela radost do každé rodiny,“ tvrdí majitel největší sbírky stavebnic Merkur na světě
Jiří Mládek. Právě on zapůjčil své exponáty
mosteckému muzeu.
„Zažila období skromných začátků, čas slávy,
kdy bezesporu kralovala říši českých hraček,
i doby, kdy jí hrozil zánik,“ říká o historii značky sběratel. První kovové stavebnice tohoto

typu se začaly vyrábět ve 20. letech minulého století v Polici nad Metují, nejprve pod
názvem Inventor. Teprve v roce 1925 vyvinul
Jaroslav Vancl stavebnicový systém, který se
používá dodnes a který nazval Merkur. Kovové části jsou spojovány šroubky a matičkami,
a tak se stavebnice přiblížila reálnému konstruování. To znamenalo obrovský úspěch
a výroba se rozšířila na mnoho různých typů
a řad. Ve 30. letech pak firma přidala do svého programu také elektrické vláčky.

Po válce se firmě pana Vancla nevyhnulo znárodnění, stavebnice se však vyráběly dál – na
rozdíl od vláčků, jejichž výroba byla v roce
1968 definitivně zastavena. Privatizaci v 90.
letech málem tato slavná značka nepřežila.
Firma spadla do konkurzu, mimochodem
prvního vyhlášeného v porevoluční historii
ČR, a mnoho nechybělo a Merkur se stěhoval
už jen do muzeí. Zachráncem značky se stal
podnikatel Jaromír Kříž, kterému se podařilo
obnovit výrobu a bankrot odvrátit. Nicméně
do muzea se stejně Merkur dostal – své vlastní má přímo v Polici nad Metují.

„Když se vysloví její jméno, jihnou oči mnohých dnešních třicátníků i mnohem starších
pánů i dam. Její název vyvolá úsměvnou
vzpomínku na radost, kdy pod vánočním
stromečkem rozbalili tu velkou krabici plnou
koleček, pásků, matiček a šroubků, úhledně
srovnaných do nesčetných přihrádek. Když
na ní přijde řeč, začnou se ti důstojní dospělí
chlubit, jak sestrojili výtah, traktor, jeřáb, lokomotivu a na chvilku se vrátí zpátky do svého
mládí,“ tvrdí s úsměvem majitel sbírky Jiří Mládek a dodává, že Merkur je stále živou záleži-

tostí: „Ve světě počítačů, záplavě nejrůznější
zábavy, tisíců způsobů trávení volného času
tu zůstává Merkur se svým kouzelným světem
i pro dnešní dobu. Svědčí o tom současná kolekce mnoha typů stavebnic nabízející nové
modely moderních strojů, letadel, raket, motocyklů. S těmi dávnými mají ale jedno společné – stejný systém a i stejný typ součástek.
V jednom sešroubovaném autíčku se tak mohou spolu setkat dílky, které od sebe dělí 80
let a rozdíl bude jen v zašlosti barev.“

Na výstavě budete tedy moci porovnat, jaké
kousky dnes vyrábí Merkurtoys a s jakými si
hrály generace předchozí. Výstava se otevře
3. prosince a vidět ji v prostorách Oblastního
muzea v Mostě můžete do 31. ledna 2014.
Otevřeno bude mít od úterý do pátku od
9.00 do 17.00 hodin a o víkendu od 13.00 do
17.00 hodin.
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Chomutovské Sociální
Centrum Kamínek je v provozu
SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK NA KAMENNÉ OTEVŘELO V ZÁŘÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST SVÉ DVEŘE. MĚSTO
JEHO VYBUDOVÁNÍM NAHRADILO DLOUHO NEVYUŽÍVANÝ AREÁL ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE. „DÍKY UMÍSTĚNÍ
CENTRA BUDOU MÍT ZÁJEMCI MOŽNOST VYUŽÍT NABÍZENÉ SLUŽBY V DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI. DVA
VCHODY UMOŽŇUJÍ V JEDNÉ ČÁSTI PROSTOR PRO RODIČE S DĚTMI A V TÉ DRUHÉ PRO MLÁDEŽ,“ UVEDL
NÁMĚSTEK PRIMÁTORA MARTIN KLOUDA. VŠECHNY SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU ZDARMA, REKONSTRUKCE,
VYBAVENÍ I PROVOZ JE HRAZEN Z DOTAČNÍCH ZDROJŮ. PROVOZ OBOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJE NA
ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ.
TEXT: ŠÁRKA SCHÖNOVÁ, JANA HRONOVÁ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ
FOTO: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SVĚTLO KADAŇ

•
•

Nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku
od 15 do 26 let
Nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku od
15 do 26 let bude mít za úkol snížit sociální rizika související se způsobem života některých
skupin občanů. „V nízkoprahovém zařízení je
bezpečné prostředí pro mladé z Chomutova
a okolí. Mohou zde řešit svoje trable, ale také
si jen popovídat, pobavit se u různých aktivit, požádat o pomoc s úkoly do školy nebo
s hledáním práce, či jen strávit čas se svými
kamarády,“ řekl náměstek primátora Klouda.
Mladí si mohou zahrát fotbálek, stolní tenis,
poslechnout i zahrát muziku, podívat na film
nebo si posedět u počítače. Služba je zajišťována terénní i ambulantní formou od úterý

do pátku mezi 10. a 19. hodinou, také však
v sobotu od 12 do 19 hodin.
Metody práce v nízkoprahovém zařízení
pro mládež ve věku od 15 do 26 let
Navazovat a udržovat vztah s cílovou skupinou:
• budování vzájemné důvěry
• podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků, do dění místní komunity, i do společnosti
Předcházet rizikovému chování cílové skupiny:
• zvyšování sociálních schopností a dovedností
• zajištění podmínek pro společensky
přijatelné volnočasové aktivity

pracovně výchovná činnost
zajištění podmínek pro přiměřené
vzdělávání

Pomáhat cílové skupině k bezproblémovému
a nekonfliktnímu fungování ve společnosti,
zejména zvyšovat šanci na uplatnění mládeže
na trhu práce:
• podpora ve zvládání obtížných životních situací
• zprostředkování kontaktů pro lepší
orientaci ve společenských a pracovních vztazích
• pomoc při uplatňování práv, při obstarávání osobních záležitostí
• získávat pracovní návyky a dovednosti
Konkrétní nabídka služeb
• volnočasové aktivity
• pomoc s přípravou do školy
• pomoc najít si práci
• poradenství
• zajímavé programy
• přednášky, akce
• informace - drogy, sex, láska, škola,
praktické dovednosti
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•
•

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Druhou částí jsou sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, u kterých je vývoj dítěte
ohrožen v souvislosti s tíživou sociální situací, jež rodiče nedokáží vlastní aktivitou bez
pomoci zvládat. Odborníci z Kamínku jim
zprostředkují kontakt se společenským prostředím, pomohou při výchově a vzdělávání
dětí, a to především ve skupinových činnostech. „Připraveni jsou na poradenství, ale
i zprostředkování pomoci při jednání s úřady,
pomohou při řešení rodinných, sociálních
a krizových situací,“ přiblížila služby vedoucí
centra Jana Hronová. Volnočasové aktivity taneční, výtvarné nebo v dílnách doplní i lekce
levného a výživného vaření, doučování dětí
nebo dluhové poradenství. Klienti mohou
službu využít každý všední den od 9 do 18
hodin přímo v sociálním centru nebo se dohodnout na osobní návštěvě terénních pracovnic v domácím prostředí.
Dílčí cíle sociálně aktivizačních služeb
• přispět k sociálnímu začlenění rodiny
s dětmi při individuálních či skupinových sezeních
• aktivizovat rodiny s dětmi k využívání
vlastních schopností při řešení problémů
• výchovně a preventivně působit v oblasti sociálně patologických jevů
• aktivizovat smysluplné využití volného
času
• aktivně spolupracovat, podporovat
a poskytovat poradenství při řešení
aktuálních problémů
Konkrétní nabídka služeb
• sociálně právní pomoc
• pomoc při výchově a péči o dítě
• pomoc při hospodaření
• pomoc při zajišťování chodu domácnosti
• pomoc při řešení otázek spojených
s bydlením
• pomoc při vyhledávání vzdělání a zaměstnání členů rodiny
• pomoc při obnově a upevnění vztahu
v rodině

•
•

pomoc vedení k rozvoji rodičovské
a sociálních kompetencí a dovedností
volnočasové aktivity (tanec, vaření,
dílny a malby)
doučování dětí dle potřeby
odborné přednášky na vybranou problematiku (dluhové poradenství, levné vaření v domácnosti apod.)

Přípravy projektu, který ze 100 % hradí Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR, začaly už v roce
2009. V důsledku změn ve výzvě a v podmínkách získání dotace jej město muselo třikrát
změnit. „Přestože celkové náklady na projekt
nejsou tak vysoké, zodpovědně mohu říci, že
Kamínek po dlouhých čtyřech letech příprav
je jedním z nejnáročnějších projektů ve městě,“ dodal primátor Jan Mareš. Rekonstrukce
objektů bývalého sociálního ústavu začala po
demolici již nepotřebné části letos na jaře.
Rekonstrukce přišla na 7,4 milionu korun, vybavení pak na 1,7 milionu. Provoz sociálních
služeb v Kamínku bude v plné výši až do května roku 2015 hradit dotace Evropského sociálního fondu Operační program lidské zdroje
a zaměstnanost. Za obě zařízení to bude za
21 měsíců 6,1 milionu korun. Prostřednictvím
realizace aktivit v sociálním centru je plánováno podporovat klienty k tomu, aby se uplatnili
na trhu práce a ve společnosti. Poskytování
konkrétních komplexních programů zajistí
navázání a udržování vztahů s klienty a následně dosažení samostatnosti, nezávislosti

a soběstačnosti klientů. Po ukončení financování provozu sociálního centra z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost se
předpokládá, že sociální centrum bude klientům k dispozici i nadále.
V příštím roce by se měl v rámci projektu
Sídliště, místo pro život zlepšit přístup ke Kamínku, a to jak příjezd, parkoviště i chodníky.
V bezprostřední blízkosti objektu bude nové
hřiště a sportoviště, další dvě pak i v jiných
částech sídliště. Naplánované úpravy veřejných prostranství zlepší vzhled i funkčnost
celého prostředí.
(PI)
Kontakty:
Statutární město Chomutov:
Mgr. Jana Hronová
projektový a finanční manažer
j.hronova@kaminek-chomutov.cz
telefon: 607 055 523

Občanské sdružení Světlo Kadaň:
Nízkoprahové zařízení pro mládež
nzdm.kaminek@os-svetlo.net
telefon: 702 042 647
Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
sas.kaminek@os-svetlo.net
telefon: 702 042 648
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Vánoční trh podle Canaletta
MĚSTO PIRNA ŽIJE TAK TROCHU VE STÍNU SOUSEDNÍCH VĚTŠÍCH A ZNÁMĚJŠÍCH DRÁŽĎAN. BYLA BY PŘITOM
ŠKODA CESTOU DO SASKÉ METROPOLE TOTO HISTORICKÉ MĚSTO NA ŘECE LABI MINOUT. V PŘEDVÁNOČNÍM
ČASE DOKÁŽE VYKOUZLIT STEJNĚ PŮVABNOU ATMOSFÉRU, PŘITOM ALE KOMORNĚJŠÍ A S MÉNĚ TURISTY
A NAKUPUJÍCÍMI.
TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Historické centrum Pirny není velké, ale velmi zachovalé, neboť ho nepostihl válečný
osud blízkých Drážďan. První zmínky o městě
pochází ze 13. století, základy města jsou renesanční ze století 16. Více než jedno století
dokonce toto město patřilo k Čechám. Podle
turistických průvodců je panorama města
stejné, jak ho na svých obrazech zachytil v 18.
století známý italský malíř Canaletto. Ostatně
jeho jménem i jeho malbami (i když jen kopiemi) se pyšní dům na náměstí (Am Markt 7),
v němž dnes sídlí informační turistická kancelář a kde si můžete vyzvednout průvodce
městem v češtině.
Na náměstí vás jistě zaujme také budova radnice, která mísí stavební slohy od gotiky, přes
renesanci po baroko. Na věži můžete sledovat sluneční hodiny i hodiny s fázemi Měsíce.
Místo zvonu každou čtvrthodinu bijí erbovní
lvi svými tlapami o hrušeň. Z náměstí však
vedou další krásné uličky plné starých domů.
Z velké části jde přitom o pěší zónu, takže vás
při procházkách nebude nic rušit. Při toulání
se nezapomeňte zastavit v některé z kaváren.
Nedejte však tak úplně na turistické průvodce, zas tolik, co slibují, jich v centru není! Pří-

jemná kavárna je přímo na náměstí – na nároží, napříč proti infocentru. Kromě typických
saských koláčů si tu můžete vychutnat prosklenými výlohami výhled na radnici. Obsluha
v krojích! Kdo neřídí, může si samozřejmě dát
i sklenku vína, protože saské labské údolí je
vyhlášenou viniční oblastí.
Pirna nabízí také několik muzeí. Nechybí tu
tradiční městské muzeum s expozicí o historii, které najdete na Klášterním náměstí, kde
dříve stával dominikánský klášter. Milovníci
vážné hudby by se měli vydat na sever od
Pirny do Graupy, kde Richard Wagner sepisoval svého Lohengrina. Městečko, tehdy uprostřed nedotčené přírody Saského Švýcarska,
dnes vlastně čtvrť Pirny, jeho odkazem žije.
Kromě domu, kde pobýval a psal a které se
proměnilo v muzeum, byla na začátku letošního roku otevřena další velká expozice o Wagnerovi v blízkém loveckém zámečku. Koho
občas přepadá tzv. ostalgie, nechť vyrazí do
DDR Muzea v bývalých kasárnách. Projít si tu
můžete východněmeckým životem od narození, přes školu, svého prvního trabanta a zařízování bytu, dovolenou v kempu...

Jak už jsem v úvodu zmínila, Pirna je výbornou alternativou, pokud si chcete užít typický
saský Advent plný světel, opečených klobás
a vánočních štol bez davů a tlačenic. Letos
poprvé chystá Pirna inovaci – adventní trh
nazvala po slavném malíři Der Canalettomarkt. Otevře se na Martkplatz 29. listopadu
a potrvá do 23. prosince. Každou adventní
sobotu můžete v 16,00 hodin od turistického
infocentra vyrazit na romantický výlet starým
městem za svitu loučí, luceren a lampionů,
díky nimž se vám historické centru ukáže
ve zcela novém světle. Průvodci vás během
podvečerní procházky zavedou do tmavých
uliček a na tajná místa.
NA CESTU:
Do Pirny se snadno dostanete po dálnici D8/
A17, od česko-německé hranice je to asi 30
kilometrů. Za dobrou cenu se dá pohodlně
zaparkovat třeba v parkovacím domě na okraji historického jádra v ulici Grohmannstrasse,
možností je však více. Před tímto parkovacím
domem si můžete prohlédnout zajímavý poštovník milník, který ukazuje vzdálenosti do
okolních míst v hodinách cesty poštovním
dostavníkem.
MUZEA:
Památník Richarda Wagnera, Graupa
Otevřeno: úterý-pátek 12.00 – 18.00 hodin,
sobota, neděle a svátky 10.00 – 18.00 hodin
Vstup: dospělí 7 EUR, snížené 4 EUR, zdarma
do 18 let
www.wagnerstaetten.de
DDR Muzeum Pirna
Otevřeno: duben-říjen mimo pondělí 10.00
– 18.00 hodin, listopad-březen mimo pondělí
a pátek 10.00 – 17.00 hodin, v prosinci 2013
pouze o víkendech a svátcích
Vstup: dospělí 6 EUR, děti 6-16 let 5 EUR
www.ddr-museum-pirna.de
Městské muzeum Pirna
Otevřeno: úterý-neděle 10.00 – 17.00 hodin
VÁNOČNÍ TRH PIRNA:
Marktplatz, 29. listopadu až 23. prosince,
denně od 11.00 do 19.00 hodin, pátek a sobota do 22.00 hodin
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INVEST-UK
nabídkový webový portál pro investory
VÝZNAMNOU PRIORITOU VEDENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE JE ROZŠÍŘENÍ INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
V REGIONU. NÁSTROJEM PRO PODPORU PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT JE DVOJJAZYČNÝ
(ČJ, AJ) WEBOVÝ PORTÁL, KTERÝ OBSAHUJE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ DATABÁZE VOLNÝCH
PRŮMYSLOVÝCH HAL, PRŮMYSLOVÝCH ZÓN A BROWNFIELDŮ (BROWNFIELD JE NAPŘ. PLOCHA,
KTERÁ JE OPUŠTĚNÁ NEBO NEDOSTATEČNĚ VYUŽÍVANÁ, MŮŽE BÝT I KONTAMINOVÁNA).
TEXT A FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE, ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

„Naší snahou je soustředit aktuální nabídku dlouhodobě nevyužívaných ploch a objektů na uživatelsky příjemném a jednoduchém webovém portálu, který je zdarma
dostupný všem případným zájemcům. Je to
jedna z aktivit, kterými se snažíme podpořit rozvoj podnikání v našem regionu,“ vysvětluje 1. náměstek hejtmana Ústeckého
kraje RSDr. Stanislav Rybák.

plochu, která je svými parametry vhodná pro
další investice, má dvě možnosti, jak zveřejnit
své nabídky:

Portál má být nápomocen při prezentaci
vhodných investičních objektů potenciálním
investorům, kteří mají zájem investovat v České republice, v Ústeckém kraji.

2. Novinkou tohoto portálu je, že zájemce
o zveřejnění nabídky získá po odeslání
základních informací přístupové heslo
(přístup a návod je v nabídce s dotazníky)
a svůj záznam si dále spravuje sám, má
možnost záznam průběžně aktualizovat
a zároveň přidávat další lokality, ke kterým má přístup z jednoho místa. Aktualizace záznamu probíhá okamžitě, je zde
možnost přidávat obrázky a libovolný text
k upřesnění nabídky.

On-line databáze je k dispozici na adrese
www.invest-uk.cz, obsahuje cca 180 aktivních
položek. Na úvodní stránce si z hlavní nabídky uživatel vybere, zda si chce web pouze
prohlížet, nebo vložit novou nabídku. Každý
zájemce, který vlastní nějakou nemovitost či

1. Vyplní formulář podle druhu nabízené lokality a formulář odešle správci webu, který zajistí zveřejnění nabídky. Tímto způsobem nemá zájemce možnost záznam
dále samostatně doplňovat a upravovat.

Při vkládání nabídky jsou zároveň zaškrtávány základní přednastavené identifikační údaje o lokalitě, které dále slouží zájemcům při
vyhledávání např. dle plochy, přípojky vody,
elektřiny, plynu, počítačové sítě, různé vzdálenosti od letiště, dálnice apod. Záleží pouze
na vkladateli, jaké údaje o nabízené lokalitě
zveřejní, doporučujeme však uvádět co možná nejširší specifikaci. Vyplněním nabídkového formuláře dává majitel zároveň i souhlas
se zveřejněním veškerých údajů. Je zde také
uvedena kontaktní adresa a spojení na majitele, na kterého se mohou případní investoři
obrátit. Ústecký kraj již dále nezprostředkovává žádná jednání mezi zájemci.
Uveřejnění nabídky je bezplatné a vlastníci
neplatí žádné vstupní ani udržovací poplatky.
Tento webový portál také v žádném případě
nenahrazuje činnost realitních kanceláří. (PI)

Ústecký kraj podporuje přenos znalostí
mezi výzkumnými institucemi a podniky
Ústecký kraj ve spolupráci s KHK ÚK a saskými partnery - společnostmi ICM e.V. a WFE
GmbH realizuje přeshraniční projekt „Propojení výzkumu a vývoje pro malé a střední
podniky v sasko-českém příhraničí“. Projekt
má za cíl zlepšit spolupráci mezi výzkumnými
institucemi v ČR a podniky v Ústeckém kraji a dále podpořit spolupráci i mezi regiony
Ústecký kraj – Sasko. Na základě zmapování
potřeb firem v oblasti inovací v kraji a nabídky
výzkumných aktivit jednotlivých výzkumných
pracovišť v ČR a Sasku byla vytipována odvětví pro možnou spolupráci a přenos znalostí mezi výzkumnou a aplikační sférou. Pro
podporu spolupráce jsou v rámci projektu

pořádány odborné workshopy a burzy spolupráce, jsou prezentovány konkrétní nabídky
výzkumu firmám, dále budou publikovány
příklady dobré praxe transferu technologií
do výroby, apod. Více na www.technologie-transfer-sn-cz.eu.
Tento projekt je podpořen z Programu Cíl 3
na podporu přeshraniční spolupráce 2007 –
2013 mezi Svobodným státem Sasko
a Českou republikou.
(PI)
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Dobrovolně už
ani korunu!
ÚSTECKÝ KRAJ UZAVŘEL SBÍRKU, KTEROU VYHLÁSIL PO LETOŠNÍCH ČERVNOVÝCH POVODNÍCH.
NA KONTĚ SE SEŠLO 1 324 075 KORUN. TOLIK TISKOVÁ ZPRÁVA KRAJSKÉHO ÚŘADU, KTERÁ
DORAZILA ZAČÁTKEM LISTOPADU. JENOM?! NAPADLO MĚ HNED PO PŘEČTENÍ TÉ ZPRÁVY. VODA
PONIČILA STOVKY A STOVKY DOMŮ – A ZA TOHLE SE NEDÁ POSTAVIT ANI JEDEN! DOBA JE
ZLÁ – ZDÁ SE. NEJEN FINANČNĚ, ALE I DUCHOVNĚ! ALE JSME OPRAVDU TAK BEZCITNÍ K TĚŽKÉMU
OSUDU JINÝCH? NEBO?
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: HZS ÚSTECKÉHO KRAJE

Červnové povodně napáchaly v Ústeckém
kraji mimořádné škody, vyčíslené na tři
a půl miliardy korun, a sever Čech patřil
k těm nejpostiženějším. I když zasáhl tisíce lidí, přece jen větší část obyvatel kraje
sledovala velkou vodu v ty červnové dny
ze svého suchého obýváku u televize. O to
víc zarazí, že ‚krajan krajanu‘ nepomůže.
Vždyť na povodňovém kontu v roce 2002
se sešlo víc než 25 milionů! A ještě v roce
2006 to bylo přes čtyři miliony korun. Letošní sbírka krajského úřadu pro pomoc postiženým povodní je tak historicky nejslabší. Abych ale nebyla nařčena z neobjektivity
– dalších šest a půl milionu letos kraj dostal
od velkých firem. Jenže – nenalhávejme si,
že dar velkých průmyslových podniků je
stejně nezištný jako pětistovka Josefa Nováka z Horní Dolní. Takhle to v komunální
sféře prostě nechodí – tedy nic proti tomu,
že firmy své zájmy prosazují také penězi,
zaplaťbůh, že je posílají na krajská konta
a ne politikům do Belize.
Ale zpět k povodním. Nedalo mi to tedy,
abych nezačala pátrat po tom, zda jsme se
opravdu stali lhostejnějšími k neštěstí dru-

hých... Výsledek? Nadační fond Českého rozhlasu: 12,2 milionů. Člověk v tísni: 72 milionů.
Adra: 12,9 milionu. Obec Zálezlice: 1,9 milionu... Čísla, která hovoří za vše. „Při ničivějších
povodních v roce 2010 se vybralo něco přes
50 milionů korun. Ve srovnání s touto a dalšími sbírkami v minulosti byli dárci mimořádně
štědří,“ komentuje částku 72 milionů korun
Tomáš Urban z nadace Člověk v tísni.
Češi si tedy stále umí pomáhat, když je to
potřeba. O svých penězích už ale rozhodují
jinak. Proč konta ostatních organizací, určená
ke stejnému účelu, bobtnají, zatímco ten krajský povodňový účet je vodu od vody chudší?
Nabízí se samozřejmě vysvětlení v podobě
lepšího marketingu neziskovek či příklonu
lidí k moderním formám darování jako jsou
DMS. No možná, ale ani sebelepší marketing
a moderní háv neprodá špatné zboží. Mě tak
z těchto čísel vyplývá jediné – neziskovým organizacím jako je třeba Člověk v tísni, zkrátka
lidé věří. Mají za sebou pomoc mnoha skupinám i jednotlivcům, nejen u nás, ale po celém
světě, o svých aktivitách umí transparentně
informovat a věří, že dobrá propagace – ne
prázdné kecy a plácání po zádech – lidi osloví.

Tedy když to převrátím, svému kraji věří stále
méně lidí, že je schopný s jejich, dobrovolně
zaslanými penězi dobře zacházet. Asi jim zkušenost říká, že to dost často neumí ani s těmi,
které jim pošlou nedobrovolně, prostřednictvím daní a dalších poplatků. Pro podklady
k takové nedůvěře netřeba chodit daleko
– z korupce obviněný bývalý náměstek hejtmanky, odsouzený ředitel dotační organizace ROP Severozápad, promrhané peníze na
nejrůznější marketingové studie a propagační
kampaně, jejichž hlavním cílem bylo utratit co
nejvíc za cokoliv, čachry s evropskými dotacemi, pevně usazení kmotři vpravo i vlevo...
Byť se kraj od ROPu, jehož tři ředitelé čelí
trestnímu stíhání, distancuje a hlásí se coby
poškozený, fakt, že na jeho chod i vedení
měla krajská reprezentace téměř absolutní
vliv, mu nikdo neodpáře. Stejně jako neoddiskutovatelný je fakt, že ony ‚dotační‘ peníze
k nám nepadají z vesmíru, pardon z Bruselu,
ale jsou to stále naše daně. Když už nemohou
obyvatelé na severu rozhodovat o nich, dali
během těchto povodní kraji jasný vzkaz: dobrovolně z nás víc nedostanete!
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Co? Kdy? Kde?
STRIEZLEMARKT V DRÁŽĎANECH
27. 11. - 24. 12. - náměstí Altmarkt Drážďany
(SRN) – nejznámější a největší trh v celém Sasku, každý adventní víkend s programem – 1. 12.
slavnost perníku, 7. 12. štolová slavnost, průvod
a krájení obří štoly, 13. 12. - dlouhá noc s hrou
světel a magickými bytostmi v kostýmech, 14.
12. - slavnost vánoční pyramidy – figurky největší pyramidy na světě ožívají. Trh otevřen denně
od 10.00 do 21.00 hodin, na Štědrý den do
14.00 hodin (foto: Torsten Hufsky)
JIRKOVSKÝ BENEFIČNÍ ADVENT
16. a 17. 12. - centrum Jirkova – od 10.00 hodin charitativní prodej vánočních výrobků žáků
ZŠ, dětí z DDM Paraplíčko a Dětského domova ve Vysoké peci a seniorek, vždy dopoledne
adventní výtvarná díla u hasičů, 16.12. od 14.30
hodin vánoční průvod a nakrojení vánočky
(foto: město Jirkov).

VÁNOCE VE SKANZENU
14. a 15. 12. - Soubor lidové architektury Zubrnice - vánoční zvyky, výzdoba a vůně vánoček,
vystoupení folklórního souboru, divadlo, výroba
vánočních ozdob a dalších výrobků z tradičních
materiálů, prodej dárkových předmětů.
ÚŠTĚCKÉ VÁNOCE
14. 12. - město Úštěk – tradiční jarmark s bohatým celodenním programem v centru města,
vánoční tržiště se sletem živých andělů, vystoupení pěveckých sborů, výstavy, vánoční trubači,
loutková scéna.
VÁNOČNÍ TRADICE V OSEKU
14., 15., 21. a 22. 12. - Informační a turistické
centrum Osek - ve vstupním areálu Cisterciáckého kláštera, zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob z přírodních materiálů, výstava
proutěných výrobků, práce řezbáře a paličkářky, ochutnávky vánočního pečiva. Pro děti je
připravena spousta činností spojených s vánoční dobou. Otevřeno od 10.00 do 17.00 hodin.

VELKÝ HORNICKÝ PRŮVOD
22. 12. - Annaberg-Buchholz (SRN) - každoroční hornický průvod, který čítá více než 1 000
osob v krojích z celého Saska a z dalších hornických regionů Německa. Poté, co průvod projde
městem, shromáždí se všichni hudebníci hornických spolků před siluetou kostela Sv. Anny
a společně zahrají velký hornický koncert. Od
13.30 hodin.
ŽIVÝ BETLÉM
24. 12. - zámek Červený hrádek u Jirkova –
štědrodenní setkání v parku zámku s průvodem
a klaněním Ježíškovi v živém Betlému, první
průvod vychází v 11.00 hodin, poslední v 15.00
hodin, občerstvení (foto: město Jirkov).

SILVESTR NA NÁMĚSTÍ
31. 12. - První náměstí Most – odpolední silvestrovská oslava s hudebními skupinami 3D, Flash
joy a Kroky Michala Davida, soutěžemi, programem Muzea strašidel, zakončená ohňostrojem,
od 16.00 do 19.00 hodin.
80. VÝROČÍ KATASTROFY NA DOLE
NELSON
4. 1. 2014 – Osek – od 10.00 hodin Nelsonský
memoriál - soutěž mladých hasičů u pomníku obětí katastrofy na Dole Nelson, 14.00 hodin - zahájení výstavy „Historie Dolu Nelson“
v Informačním turistickém centru Osek, 16.30
hodin - pietní akt u pomníku obětí katastrofy,
17.15 hodin - pochod od pomníku na Klášterní
náměstí.
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
do 2. 3. 2014 – zámek Moritzburg (SRN) – výstava, věnovaná jedné z nejznámějších „zimních“ pohádek Tři oříšky pro Popelku, která se
natáčela v česko-německé produkci na zámku
Moritzburg, otevřeno úterý – neděle 10.00 –
18.00 hodin (poslední vstup v 17.00), mimořádně 23. 12. od 9.00 do 13.00 hodin. (foto: Schloesserland Sachsen).

