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KAM ZA 
VÁNOČNÍM 
KOUZLEM?
TRHY, VÝSTAVY, 

BETLÉMY 
I VÁNOČNÍ VLAK

ČEŠI NA CROCODILE TROPHY, 
JEDNOM Z NEJTĚŽŠÍCH ZÁVODŮ SVĚTA

MICHAL SOUKUP: 
DLUŽÍME MOSTU 

VELKOU 
EXPOZICI

ROZHOVOR S NOVÝM 
ŘEDITELEM MOSTECKÉHO 

MUZEA 



ZABALTE SE
DO NOVÉ KOLEKCE
Čekají na vás hřejivé zážitky!
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Vážení a milí čtenáři,

 koho z nás by napadlo, že více jak 26 

let od takzvané sametové revoluce bu-

dou mnozí Evropané v obavách a s roz-

paky hledět do nejbližší budoucnosti. 

Všechno to, co bylo dřív tak jasně naplá-

nováno – vypadalo nadějně. No a teď? 

Naše úporně budované systémy začínají 

selhávat i v tak zásadních věcech, jakými 

jsou – třeba – ochrana hranic. Nevíme si 

rady s politickými hochštaplery, neumí-

me se sjednotit v názoru na uprchlickou 

krizi. Občané jsou vražděni v klubech, 

redakcích, na zastávkách autobusu i ve 

vzdušném prostoru. Válčíme čím dál tím 

víc a intenzivněji s teroristy, ale výsledky 

jsou stále stejně tristní. Lidé znechuceni 

terorem, násilím, nenávistí, informačním 

chaosem a přebujelými pravidly prcha-

jí do svých virtuálních či faktických mi-

krosvětů a přitom bez studu a svědomí 

překročí člověka stiženého infarktem na 

chodníku. Mládež při anketním dotazo-

vání České televize na výročí 17. listo-

padu s vážnou tváří tvrdí, že to je datum 

narození Žilky, myslí však Jana Žižky. 

Xenofobové a fašisté si zabírají památné 

prostory a na takovém Albertově studenti 

museli zůstat v postranní uličce, za kor-

donem policistů a kvičícího davu, ado-

rujícího prezidenta, který stál na jednom 

pódiu s panoptikální hnědnoucí subkul-

turou.

Na opačném pólu narůstajícího spole-

čenského rozkladu je naděje. Ta spočívá 

v našich blízkých a nejbližších. Potřebu-

jeme lidi, které důvěrně známe, o jejichž 

slovech a činech nepochybujeme. Je to 

jedna z mála zbývajících konstant, na níž 

se lze s důvěrou spolehnout. Spolehli-

vost a důvěra má nyní vysokou hodnotu 

a zvlášť, když jsou národy ohlupovány tu 

zleva, tu zprava, tu shůry, tu zespodu, 

z východu či západu. Tonoucí potřebují 

stéblo – kvůli naději. Stejně jako uprch-

líci, tak i my toužíme po lepším životě.

Namísto naslouchání demagogům 

a strašitelům, místo slepé víry ve spikle-

necké teorie bychom mohli či měli využít 

vánoční svátky k uvědomění si oné pod-

staty lidství, kterou tvoří svědomí a soli-

darita. Obranou proti strachu je používat 

zdravý rozum a alespoň snaha každého 

z nás žít tak, abychom se za sebe ne-

museli stydět.

Nádherné a klidné dny přeje 

redakce Pohledů AMB.

Lubomír Šlapka, 

ředitel vydavatelství Pohledy AMB

Foto na obálce: JIŘÍ KŘÍŽ, ARCHIV CROCODILE TROPHY
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PŘES 700 KILOMETRŮ NA KOLE AUSTRALSKOU PŘÍRODOU, DEVĚT DNÍ ZA SEBOU BEZ PŘESTÁVKY, 

PŘEVÝŠENÍ VÍCE NEŽ 14 KILOMETRŮ – TO JE CROCODILE TROPHY, JEDEN Z NEJTĚŽŠÍCH 

CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ SVĚTA. TROUFNE SI NA NĚJ MÁLOKDO, NATOŽ ABY DOJEL NA TŘETÍM 

MÍSTĚ! A KDYŽ JEŠTĚ PŘIDÁM, ŽE ZÁVODNÍK, KTERÝ V ŘÍJNU TENTO ETAPOVÝ ZÁVOD NA DRUHÉ 

STRANĚ ZEMĚKOULE ABSOLVOVAL, KRÁTCE PŘEDTÍM OSLAVIL ŠEDESÁTINY, MOŽNÁ PŘESTANETE 

PŘÁTELŮM PYŠNĚ VYPRÁVĚT O SVÉM HRDINSKÉM PŘEJEZDU ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ!

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV CROCODILE TROPHY (REGINASTANGER.COM), TOMÁŠ TRUNSCHKA

V ŠEDESÁTI NA 
STUPNI VÍTĚZŮ 
JEDNOHO 
Z NEJTĚŽŠÍCH 
ZÁVODŮ SVĚTA V cíli jednoho z nejtěžších závodů světa, 

vlevo Jaroslav Hrubý, vpravo Jiří Kříž.



Na podzim jste slavil kulatiny. Byl to dárek 
k narozeninám?
Byl, ale věděl jsem o něm už od jara. Kolega 
Jirka Kříž, který už má podobných dobrodruž-
ných akcí za sebou víc, mi nabídl jako dárek, 
že pojedeme do Austrálie. On už Crocodile 
Trophy absolvoval a chtěl si to zopakovat. Ani 
jsem o tom moc nepřemýšlel a souhlasil, ale 
pak jsem se trochu zalekl. 

To vcelku chápu, že jste se zalekl. To asi 
není úplně běžné, že takové závody absol-
vují šedesátníci?
V této věkové kategorii jsem byl opravdu sám, 
není to úplně standardní. Pořadatelé vyhlásili 
i kategorii nad 60, ale byl bych v ní sám, takže 
jsem jel s padesátníky, přičemž deset let už 
je někdy při závodech opravdu znát. Ale zá-
vodu se účastní směsice různých lidí s různou 
výkonností. Jen pár lidí je v elitní skupině. Ně-
kdo to jede jako dobrodružství a jeho cílem je 
hlavně dojet, dokonce s námi trasu absolvoval 
i jednonohý! Nechápu, že to zvládl, ale byl ne-
skutečně dobře připravený, takže nejezdil ani 
poslední.

A s čím jste jel závod vy? Ve své kategorii 
jste byl na medailové pozici. Mělo to pro 
vás nějaký význam nebo byste si ten závod 
užil i z posledního místa?
Já jsem soutěživý typ, takže je pro mě výsle-
dek důležitý, i když jsem vůbec nevěděl, jaká 
bude konkurence. Po dlouhé době jsem měl 
motivaci a celou sezónu jsem se opravdu tvr-
dě připravoval, shodil jsem deset kilo, což je 
na kole hrozně znát. Jezdím s menšími pře-
stávkami víc jak 45 let a poslední léta je to 
podobné – když přijedu u nás na nějaké zá-
vody, dají se skoro vyhlásit výsledky dopředu. 

Tady to ale bylo otevřené a to mě motivovalo. 
Potěšilo mě, že i mladší zůstali za mnou (v cel-
kovém pořadí dojel Jaroslav Hrubý 37. včetně 
elitní kategorie – pozn. red.). Mezi Čechy-
-amatéry jsem dopadl nejlépe. 

Hrozně mě překvapilo, že na startovní listi-
ně bylo takové množství Čechů. To je závod 
na druhé straně zeměkoule v Česku tak po-
pulární?
Jeden z prvních ročníků jel Jan Kopka, cyk-
lista, který se zaměřuje na extrémní závody, 

a ten Crocodile Trophy udělal velkou propa-
gaci. Hlavním důvodem ale je, že pořadatelé 
jsou Rakušané. Když do Evropy přišla před 
přibližně 20 lety horská kola, jejich snem bylo 
vytvořit něco jako Tour de France horských 
kol, původně ve Vietnamu, což se ale kvůli 
špatnému zázemí ukázalo jako nerealizova-
telné. Tak se závod přesunul do Austrálie. Za 
20 let se trať hodně změnila, dříve se jezdilo 
napříč kontinentem, ale dnes se jezdí v pří-
rodních parcích na menším území, takže ne-
musí pořadatelé každý den stěhovat celé zá-
zemí na obrovském území. Trasa australskou 
buší a pralesem určitě víc osloví Evropana 
než Australana. Stejní pořadatelé organizují 
i čtyřetapový závod Alpen Tour v Rakousku, 
takže profíci si mohou v Evropě vyjet startov-
né, které je poměrně drahé.

Dá se Crocodile Trophy srovnat s jinými zá-
vody, které jste jel?
Píše se, že je nejtěžší. Obtížnost vidím hlavně 
v tom, že se jede devět dní za sebou bez pře-
stávky. Takový závod jsem nikdy nejel. Třeba 
Závod míru byl delší, ale byly v něm přestávky, 
a Bohemie, největší závod v Čechách, měla 
pět nebo šest etap. Jednou jsem byl v Itálii na 
Iron Bike, kde byl závod náročnější, pokud 
jde o převýšení. Tam už bylo jedno, jestli jedu 

čtyřkou nebo jdu pěšky. Sedmdesátikilomet-
rová etapa tak trvala třeba osm hodin. 

Měli jste při závodech nějaké fanoušky a di-
váky?
Dokonce přišli hned na start s vlajkami čeští 
fanoušci, kteří žijí v Cairns. Nevím, že by tam 
měl někdo tolik fanoušků jako my, Češi. Če-
kali nás i v cíli. Bohužel cíl byl jinde – na plá-
ži v Port Douglas, takže jsme s nimi nemohli 
moc oslavovat po závodě. 
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Chcete se do Austrálie vrátit?
Byl to takový splněný, i když neplánovaný, sen, 
ale tak dlouhé cestování pro mě není. Strávili 
jsme přes třicet hodin na cestě. Nejsem moc 
zvyklý na letadlo, takže raději zůstanu v Evro-
pě. Navíc takový závod není levná záležitost, 
i když jsem startovné dostal jako dárek.

Vraťme se tedy do Mostu. Jste označován 
jako ‚guru mostecké cyklistiky‘. Když se 
ohlédnete za těmi lety strávenými s cyklis-
tikou, kde jste dosáhl největších úspěchů? 
Jako závodník? Trenér? Podnikatel? Pořada-
tel?
Střídalo se to. V mládí jsem chtěl být nejlepší 
na kole, sice jsem nikdy nebyl v absolutní čes-
ké špičce, ale závodění pro mě bylo silným 
motorem. Zkoušel jsem i trénovat, což mě 
také jeden čas bavilo – trénoval jsem třeba 
mladého Ivana Hlinku. Ale když jsem zjistil, 
že jsem stále na kole lepší než moji svěřenci, 
řekl jsem si, že asi nebudu nejlepší trenér. Po 
revoluci jsem se pustil do podnikání, které se 
pořád rozšiřovalo a dnes máme velký obchod 
a servis kol, takže ježdění šlo trochu stranou. 
Extrém Bike Most, jehož tradici jsme založili, 
rozhodně považuji za velký úspěch, obzvlášť 
v kraji, kde není moc sportovců. Dnes máme 
kolem tisícovky závodníků, ale trvalo to dlou-
ho, vlastně patnáct let. 
Všechno, co dělám, bych chtěl dělat nejlíp, 
jsem prostě prestižní typ. Jestli to je teď v ob-
chodě nebo pořádání závodů, nevím. Když 
chystám maratón, trochu šidím obchod i tré-
nink, protože stále závodím.

Protože se cyklistice věnujete celý život, 
můžete dobře sledovat trendy. V posled-
ních přibližně 15 letech zažívá naprosto ne-
vídaný boom rekreační cyklistika, na kole 
dnes jezdí skoro každý. Vypadá to, že jste 
tedy s cykloobchodem vsadil na správnou 
kartu.
Ano, v tom boomu rekreačního ježdění máte 
pravdu. Já mám ale pořád srdce pro závodní 
cyklistiku, takže jsem rád, že se nám podařilo 
vychovat pár opravdu výborných jezdců jako 
byl Tomáš Trunschka a Marek Nebesář, kteří 
i ve světě něco dokázali. Ale teď se nám to už 
nedaří. Jakmile mladí kluci dnes zjistí, co to 
obnáší a kolik kilometrů musí najezdit, když 
chtějí být dobří, jdou od toho. Našli jsme pár 
talentů, ale skončili brzo.

Já se ale přesto vrátím k rekreační cyklisti-
ce. Proč myslíte, že je to právě cyklistika, 
která se stala tak oblíbeným sportem, do-
slova fenoménem?
Určitě na tom má podíl vznik horských kol, 
která cyklistiku posunula jinam, tedy do pří-
rody. Jezdit v dnešním silničním provozu je 
už nebezpečné. Na horském kole toho stihnu 
víc než pěšky a jsem navíc pořád v přírodě. 
Velký kus práce pro propagaci cyklistiky udě-
laly masové akce jako je Kolo pro život, která 
nemá v Evropě obdoby. Každý týden přijede 
tisíc lidí na závody, je to sice trochu cirkus, ale 
na profesionální úrovni, závod není náročný 

a může ho jet prakticky každý a přitom s ním 
absolvuje trať třeba mistr Evropy, mohou si 
v cíli popovídat. Lidi baví soutěžit, vidím to 
i na Extrém Biku. Původně jsme Hobby jízdu 
maratónu vůbec neměřili, měl to být jen výlet, 
ale lidé to chtěli.

Jak cyklistiku ovlivní boom elektrokol. Teď 
už opravdu může jezdit každý...
V západní Evropě se už prý prodá více kol 
elektrických než klasických. Některým lidem 
to hodně posune možnosti, i když je těžké 

přesvědčit zákazníky, že elektrokolo není 
pro líné. Srovnají se síly různě trénovaných 
lidí v rodině, rozšíří se možnosti, kam vyrazit, 
nemusíte se omezovat jen na rovinky, tedy 
většinou silnice. Kdo chce dnes vyjet z Mos-
tu ven na kole a nechce to brát přes kopec, 
musí se prodírat strašným silničním provozem 
na výpadovkách. V Mostě neexistuje žádný 
rozumný výjezd pro cyklisty, což je špatně. 
Na to by se město mělo zaměřit. Značky po 
městě jsou fajn, hlavně pro děti, ale tohle je 
rozhodně potřebnější.
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Vlajkonošem výpravy Ústeckého 
kraje bude Robert Reichel

POTVRZENO! VLAJKONOŠEM ÚSTECKÉHO KRAJE NA HRÁCH VII. ZIMNÍ 

OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V TÝDNU 

OD 17. DO 22. LEDNA 2016, SE STAL ZLATÝ HOCH Z NAGANA 1998 

HOKEJISTA ROBERT REICHEL.  

TEXT A FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Důležitou úlohu nést vlajku Ústeckého kraje 
nakonec dostal litvínovský rodák a mimo jiné 
držitel zlaté medaile z olympiády v Naganu 
Robert Reichel zvaný Albi. Pro trenéra litví-
novské juniorky to bude nová zkušenost, která 
ho ovšem těší. „Je to pro mě čest. Olympiáda 
je výjimečnou událostí nejen pro náš region, 
ale i celorepublikově, a proto jsem neváhal 
a úlohu vlajkonoše přijal,“ řekl Reichel poté, 
co se tuto novinku dozvěděl. Krajské výpravy 
sportovců, včetně té z Ústeckého kraje v čele 
se zlatým olympionikem, se představí během 

slavnostního zahajovacího ceremoniálu, který 
odstartuje v neděli 17. ledna v 15.00 hodin na 
chomutovském zimním stadionu. 

Nasazení Reichla na pozici vlajkonoše kvituje 
i samotný hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. „Pro kraj je důležité, aby v čele 
skupiny sportovců na slavnostním zahájení 
stál někdo, kdo ve sportu hodně dosáhl a má 
jméno nejen v naší vlasti, ale také ve světě. 
Robert Reichel je tou správnou volbou a mys-
lím si, že pro mnoho mladých sportovců bude 

Reichel hnacím motorem pro jejich budoucí 
úspěchy,“ dodal hejtman Oldřich Bubeníček.    
Zatím posledním vlajkonošem delegace Ús-
teckého kraje, a to na letošní letní olympiá-
dě dětí a mládeže v Plzni, byl Zdeněk Pecka. 
Držitel dvou bronzových medailí, z olympiá-
dy v roce 1976 v Montrealu a v roce 1980 
v Moskvě. Zdeněk Pecka je český veslař, 
reprezentant Československa, olympionik 
a v neposlední řadě i manžel běžkyně na ly-
žích Květy Jeriové.        (PI)
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Primátor, který 
zachraňuje synagogu
a fotí akty
PŘED DVĚMA LETY SE VYDAL NA EXEKUČNÍ DRAŽBU A KOUPIL NA NÍ SYNAGOGU V ŽATCI. POMALU 

JI NAVRACÍ K ŽIVOTU A PŘETVÁŘÍ NA KULTURNÍ CENTRUM. ZÁROVEŇ FOTÍ. CESTOVATELSKÉ 

REPORTÁŽE I AKTY. A KROMĚ TOHO JE TŘIAČTYŘICETILETÝ DANIEL ČERNÝ TAKÉ PRIMÁTOREM 

V CHOMUTOVĚ. „TROCHU MĚ MRZÍ, ŽE JSEM OD POČÁTKU PRÁCE NA RADNICI VŠE NEFILMOVAL. 

PRO DIVÁKY BY BYLO VELICE ZAJÍMAVÉ VIDĚT, CO VŠE MŮŽE FUNKCE PRIMÁTORA OBNÁŠET, 

S ČÍM VŠÍM SE MUSÍ POTÝKAT,“ USMÍVÁ SE. JESTLI BY ŠLO O KOMEDII, AKČNÍ HONIČKU NEBO 

DRAMATICKÝ THRILLER, SI ALE RADĚJI NECHÁVÁ PRO SEBE.

TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO: ARCHÍV DANIELA ČERNÉHO

Máte jako primátor čas udělat si třeba pěk-
nou sérii fotek?
Několik vzácných chvil jsem si tento rok na 
focení našel. Účastnil jsem se i dvou výstav 
a vydal jsem opět autorský kalendář.

Prý vaši oponenti použili to, že fotíte akty, 
v předvolební kampani proti vám? To ještě 
dneska někomu přijde kontroverzní?
Česká společnost je v této oblasti velice libe-
rální. Ta antikampaň byla úsměvná a těm, kteří 
se jí snažili rozpoutat vůbec nedošlo, jak jsou 
směšní. Na podzim minulého roku jsme zdo-
kumentovali, jak se nakupují hlasy v romském 
klubu ve prospěch jedné z dosud vládnou-
cích stran. Jako vítězové voleb jsme podali 

návrh na neplatnost voleb, protože ta politic-
ko-podnikatelská partička porušila zásadním 
způsobem zákon. Při opakovaných volbách 
se za každou cenu snažili odpoutat pozor-
nost od toho, že vykazují mafiánské praktiky 
a pokoušeli se náš úspěch poškodit. Výsledek 
byl takový, že jsme získali o osm procent hla-
sů více než při volbách v řádném termínu.

Jak se vlastně stane z fotografa, člověka, 
který zachrání synagogu, komunální politik?
V první řadě nemůžeme o mně mluvit jen 
jako o fotografovi, jsem profesí hlavně technik 
a fotografie byla pro mě vždy únikem od čistě 
pragmatické práce a shodou okolností jsem 
s ní dosáhl jisté úrovně a úspěchů. Takže bych 

o sobě mluvil spíš jako o občanovi, kterému 
není lhostejné jeho rodné město a je součástí 
společenství podobně smýšlejících aktivních 
Chomutováků, kteří chtějí obnovit samu pod-
statu slova samospráva, kdy si obyvatelé obce 
mají své obecní záležitosti spravovat ku pro-
spěchu všech. 

Musel jste se kvůli tomu něčeho ze svých 
zálib vzdát?
Mám výrazně méně času na všechny své pře-
dešlé aktivity, ale žádného z koníčků jsem se  
nevzdal.

Můžete třeba něco z nich využít při práci 
primátora?



Daniel Černý
- 43 let, Chomutov
-  vystudoval průmyslové inženýrství a ma-

nagement na Západočeské univerzitě 
v Plzni

-  od studií pracuje v jedné firmě, kde 
prošel přes technické profese až na sou-
časnou pozici obchodního ředitele

-  věnuje se umělecké fotografii - fotí pře-
devším akty a cestopisné snímky

-  snaží se o znovuoživení historických 
center - postupně zakoupil několik ne-
využitých či zanedbaných budov v kraji 
(chomutovský obchodní dům Labuť, 
historický objekt v Kadani, žateckou 
synagogu), které se snaží opravit a vrátit 
jim smysluplné využití (v objektech už 
fungují předškolní zařízení, chráně-
né dílny, ateliéry, obecně prospěšné 
společnosti, sociální firmy a občanská 
sdružení)

-  od roku 2011 je zastupitelem v Chomu-
tově, letos v březnu se stal po opakova-
ných volbách i tamním primátorem 

Při práci dočasného správce města musíte vy-
užít všechny své zkušenosti a znalosti.

Myslíte, že by bylo možné prostřednictvím 
focení udělat nějakou uměleckou reflexi 
vaší současné práce?
Chodím po městě a fotím v podstatě stále - tu 
chybějící dlažební kostky, tu černou skládku, 
zanedbaný městský majetek. Říkám si, jak to, 
že si toho nevšímají naši úředníci? Ale umě-
lecký projekt to určitě není.

Stíháte se nyní starat i o žateckou synago-
gu?
Jistě. Nejsem na to sám. Mám správce, měs-
to Žatec je aktivitám v synagoze nakloněno  
a pomáhá i řada dobrovolníků. V létě jsme 
několik týdnů vyklízeli zasypané části sklepů 
v rabínském domě. Je to ohromně vzrušující 
odkrývat místa, kde se v minulosti mohlo na-
cházet místo rituálních koupelí, mikve.

A jak nyní synagoga funguje?
Synagoga vždy sloužila jako veřejné místo 
a mým cílem je, aby byla veřejnosti k dispozi-
ci. Poskytl jsem jeden klíč městu Žatec a ten 
je k dispozici na infocentru a druhý klíč jsem 
půjčil společnosti Rodáků a přátel města Ža-
tec. Jinak přes léto jsem sehnal mladíka, který 

synagogu otvíral šest dní v týdnu. Je v ní stálá 
expozice Židé na Žatecku a tento rok pro-
běhla ještě druhá doprovodná výstava a také 
třeba festival nezávislých filmů, který pořádají 
kluci a holky z Pirátské strany.

Jak jste se vlastně k žatecké synagoze do-
stal?
Vyrazil jsem v roce 2013 na exekuční dražbu, 
která byla vyhlášena na předešlého majitele, 
kazašskou firmu, která po mnoho let na syna-
goze nic nedělala, a jako jediný zájemce jsem 
ji koupil za vyvolávací cenu.    

Proč synagoga v Žatci, copak nemáte 
v Chomutově dost míst k zachraňování?
Kdyby fašisti nevypálili chomutovskou syna-
gogu, komunisté nesrovnali se zemí velkou 
část starého města nebo kdyby jeden náš ex-
starosta nezbořil pivovar a nepostavil tam ná-
kupní centrum, tak bychom zde měli mnoho 
objektů, které by stály za záchranu. Ale i když 

Chomutov velmi architektonicky a morálně 
utrpěl, je tu pořád co obdivovat, udržovat či 
rozvíjet. To se přeci jenom realizuje lépe z po-
zice primátora.

Projevuje se vaše primátorství při žádání 
o dotace na další opravy synagogy v Žatce? 
Jste oproti ostatním ve výhodě nebo vás víc 
sledují a koukají vám na prsty?
Zatím veškeré opravy financuji z vlastních 
prostředků a drobných darů. Podal jsem žá-
dost o dotaci z Norských fondů, ale z toho-
to titulu byly podpořeny projekty jiné. Bylo 
by mi hodně proti srsti, kdyby někdo projekt 
synagogy protežoval jen pro to, že jsem mo-
mentálně politicky aktivní.

Nelákalo by vás pojmout primátorství jako 
happening?
Já primátorství jako happening ale beru, jinak 
bych si nemohl zachovat duševní zdraví.
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Stará papírna 
chytá druhý den

V BÝVALÉ KARTONÁŽCE MORITZE LÜDERSDORFA, POZDĚJI ZNÁMÉ JAKO PAPÍRNY SEPAP V ŽATCI, 

SE ZAČÁTKEM PROSINCE OTEVŘELA NOVÁ EXPOZICE MÍSTNÍHO MUZEA. PO CHMELAŘSKÉM MUZEU 

A CHRÁMU CHMELE A PIVA SE TAK PODAŘILO NAJÍT SMYSLUPLNÉ VYUŽITÍ PRO DALŠÍ OPUŠTĚNOU 

TOVÁRNU. PRŮMYSLOVÉMU CHARAKTERU ROZSÁHLÉ BUDOVY ODPOVÍDÁ I ZAMĚŘENÍ VÝSTAVY 

– VĚNUJE SE ZANIKLÉMU PRŮMYSLU NA ŽATECKU. VĚTŠÍ ČÁST AREÁLU ALE BUDE SLOUŽIT JAKO 

NOVÝ MUZEJNÍ DEPOZITÁŘ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ, REPRODUKCE: ARCHÍV REGIONÁLNÍHO MUZEA K. A. POLÁNKA V ŽATCI

Největší kartonážka mocnářství
Továrna na papír stojí na žateckém Horním 
předměstí už téměř 140 let. Postavit ji nechal 
podnikatel Moritz Lüdersdorf poté, co koupil 
starší kartonážku v historickém jádru města, 
která však zřejmě nedostačovala jeho zámě-
rům. I tento podnik Lüdersdorf postupně roz-
šiřoval, až se na konci 19. století stal největší 
továrnou na karton v Rakousku-Uhersku. Vy-
ráběly se v ní hlavně krabičky na léky, klenoty 
či cukrovinky. Papírna měla i vlastní tiskárnu, 
ke které na počátku 20. století přibyla i tiskár-
na knih. Kromě továrních budov si nechala 
rodina  Lüdersdorfova postavit poblíž závodu 
i neorenesanční vilu (najdete ji chátrající na 
parkovišti supermarketu). Moritz Lüdersdorf 
spolufinancoval stavbu žateckého evangelic-
kého kostela a roku 1913 byl jmenován ob-
chodním radou. Jeho syn vedl závod až do 

roku 1945, kdy byla továrna na základě Be-
nešových dekretů znárodněna. Výroba však 
pokračovala a používala mateřskou značku 
SEPAP. Po privatizaci však v roce 2002 pro-
voz končí a na více než deset let se jediným 
pracovním ruchem v areálu stala výstavba su-
permarketu.

Čtyři patra regálů
Naštěstí se podařilo sehnat evropské dotace 
a v roce 2014 začala rekonstrukce horní části 
starých papíren. Areál je nyní připraven po-
jmout veškeré sbírky žateckého muzea. „Vět-
šina budovy nebude běžně veřejně přístupná 
a bude sloužit depozitářům. V současné době 
máme sbírky uloženy na čtyřech různých mís-
tech. Konečně bude vše uloženo tak, jak má, 
v dobrých klimatických podmínkách. Prostory 
počítají s rezervou, takže předpokládám, že tak 

na dalších 50 let má muzeum o prostory po-
staráno,“  prozradila na dni otevřených dveří 
ředitelka Regionálního muzea K. A. Polánka 
v Žatci PhDr. Radmila Holodňáková. Muzeum 
totiž ještě před vernisáží pozvalo zájemce, aby 
nahlédli do čerstvě zrekonstruovaných pro-
stor. Kromě nekonečných řad regálů pojme 
papírna i muzejní knihovnu, studovny a kon-
zervátorské dílny. Veřejnosti pak bude sloužit 
velký sál. „Využijeme ho jednak jako expozici, 
druhá část je pak skutečně multifunkční, tak-
že v něm budeme pořádat přednášky, besedy, 
workshopy, školní projektové vyučování. Máme 
domluveno, že školy si zde budou pořádat svo-
je programy,“ dodala ředitelka.

Nová expozice i kniha muzea
„Expozice ve staré papírně bude dlouhodobá 
a jde o nově zpracované téma, kterému jsme 



se věnujeme v Žatci poprvé. Sleduje historii 
průmyslu od úplných počátků až po začátek 
nového tisíciletí,“ osvětlila ředitelka muzea 
Radmila Holodňáková. 
„Mnohé z těchto podniků patřily ve své době 
k těm nejslavnějším. Žatecká kartonážka či 
Dreherovův pivovar vyvážely své výrobky do 
celého světa. Výbornou pověst měl i žatecký 
akciový cukrovar,“ zdůrazňuje kurátorka vý-
stavy PhDr. Milada Krausová, Ph.D. 
Jediné, čemu se expozice nebude příliš věno-
vat, je to, co proslavilo Žatec nejvíc – chmel. 
„Chmelařství jsme téměř vynechali, protože je 
dobře podchycené v jiných muzeích v Žatci. 
Tato expozice představuje jak podniky, které 
skončily třeba nedávno, tak i firmy, o nichž už 
dnes Žatečané ani nevědí,“ dodala ředitelka. 
S průmyslovým boomem v Žatci pak souvisí 
i právě pokřtěná kniha historičky Milady Krau-

sové, která mapuje osudy neprávem pozapo-
menutých místních architektů přelomu 19. 
a 20. století. Důraz totiž kniha, vydaná žatec-
kým muzeem, klade právě na architekty, kteří 
se podíleli na podobě Žatce jako průmyslové-
ho a chmelařského centra. 

Žatec průmyslový
„Podniky převážně německých a židovských 
podnikatelů se předávaly z generace na gene-
raci, jména některých z majitelů ještě přetrvá-
vají v historickém povědomí místních, byť už 
třeba nevědí, co si s nimi přesně spojit. Nová 
expozice tak připomene podnikatele Lüders-
dorfa (kartonážka), Becherta (výroba šroubů), 
Mendla a Mustada (drátovna), Telatka (drátov-
na), Siebera (piana) či Schuldese (zemědělské 
stroje) i kontroverzního A. Kaisera (cihelna), 
který se stal v osudovém roce 1938 žateckým 

starostou. Zmíněna bude i celá řada dalších 
menších rodinných firem z nejrůznějších oborů 
jako nábytek, zpracování smrkové smoly, výro-
ba bot, knoflíků, likérů a lihovin,“ vyjmenovává 
kurátorka výstavy.
„Dozvíte se, kdo vyráběl slavnou Chmelovou 
hořkou, nebo proč se žatecký Dreherův pi-
vovar soudil z plzeňským Prazdrojem. Zjistí-
te, proč bratři Schuldesové zkoušeli vytápět 
pole a jaké další technické pokusy prováděli 
ve městě s elektřinou. Opomenuty nezůstaly 
ani pozapomenuté ženy - podnikatelky, např. 
paní Emilia Dwořak či Kitty Wünschek-Dreher, 
vnučka slavného A. Drehera staršího. Místní 
si připomenou, z jakých kořenů vyrostla kdy-
si známá žatecká Šroubárna či Mitop (výroba 
plsti), nebo kde byla první proslulá žatecká 
konzervárna, předcházející Frutě,“ láká na no-
vou expozici Milana Krausová.
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Michal Soukup: Dlužíme 
Mostu velkou expozici
TŘI ČTVRTĚ ROKU UŽ MÁ MOSTECKÉ MUZEUM NOVÉHO ŘEDITELE, KTERÝ SE POKOUŠÍ ROZHÝBAT 

ZAŽITÉ POŘÁDKY A VNÉST DO HISTORICKÉ BUDOVY SVĚŽÍ VÍTR. O TOM, PROČ JSOU BRITOVÉ 

HRDÍ NA SVÉ MUZEUM, O NEJSLAVNĚJŠÍM ARCHEOLOGOVI SVĚTA A VÝSTAVĚ, KTERÁ MÁ ZMĚNIT 

POHLED ČECHŮ NA MOST I SUDETY, JSEM SI POVÍDALA S MICHALEM SOUKUPEM. 

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ, EVA HLADKÁ (OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ) 

Když jsme spolu mluvili poprvé krátce po va-
šem nástupu do funkce, říkal jste, že chcete 
muzeum více otevřít veřejnost. Zpřístupnili 
jste na podzim nové výstavy, uspořádali tře-
ba Den archeologie či velmi úspěšný miku-
lášský program, kam dorazilo více než 2700 
lidí... Zdá se tedy, že cesta otevírání se je 
úspěšně nastartovaná...
Vyzkoušeli jsme si to a do budoucna bychom 
chtěli, aby se tu každý víkend něco odehrá-
valo. Ne vždy velké akce, ty by měly být tak 
čtyřikrát, pětkrát do roka, ale třeba nejrůznější 
workshopy. Na příští rok máme domluvenou 
například výrobu ručního papíru nebo staré 
fotografické techniky. Zopakujeme úspěš-
ný fler jarmark či den archeologie, novinkou 
bude připomenutí keltského svátku Beltine. 
Menší akce budeme zaměřovat na různé sku-

piny lidí s různými zájmy. Aby muzeum bylo 
opravdu pro každého.

Jak dnes vypadá typický návštěvník muzea?
Řada lidí dnes do muzea chodí, jak se říká, 
„kulturně využít“ volný čas. Někdy i pro pocit, 
že sami pro sebe nebo své děti něco dělají. 
Přicházejí také proto, že je to součástí životní-
ho stylu, který se nespokojí jen s tím, co nabízí 
televize. My na to musíme reagovat - zvýše-
nou propagací i vyšší četností akcí pro veřej-
nost, což ovšem znamená, že musíme ubrat 
malinko času péči o sbírky a sbírání – kvůli 
kterým muzea vznikla především.

Máte nějaký profesní vzor? Muzeum, které 
obdivujete? 
Britské muzeum - jedno z nejstarších na svě-

tě, které má zároveň největší sbírky na světě, 
ale hlavně - je to britské rodinné stříbro. Vstup 
do stálých expozic je tam od samého počátku 
zdarma. Každý Brit, který přijede do Londýna, 
si může jít prohlédnout expozice v britském 
muzeu, neboť jeho sbírky pomyslně patří kaž-
dému Britovi. S tím je spojena jejich hrdost na 
muzeum i silný tlak veřejnosti, aby se prostřed-
ky na jeho činnost vždy našly. I u nás vznikala 
muzea na podobných základech, jako příklad 
může sloužit teplické muzeum, které bylo zalo-
ženo významnými osobnostmi a podnikateli té 
doby. Ti pak do muzejního spolku sháněli nové 
členy, kteří by finančně přispívali, ale také sku-
povali nejrůznější sbírky a předměty. Zkrátka to 
byli movití Tepličané, kteří se rozhodli, že něco 
ze svého bohatství společnosti vrátí a dělali to 
prostřednictvím muzea. Po druhé světové válce 



se situace postupně změnila a muzea jako ve-
řejné instituce jsou dnes dědictvím socialismu 
– z hlediska struktury, financování, řízení.

Dnes se přece také sponzoruje všechno od 
mateřské školy po fotbalový zápas... doká-
žou muzea získat sponzory?
Mecenáši jsou už i u nás, ale zatím se tato sku-
pina teprve vytváří. Dnešní bohatí Češi obvykle 
nenavazují na dlouhou rodinnou tradici, která 
naše předky v minulosti dovedla třeba k zaklá-
dání muzeí – prakticky všichni získali bohatství 
až v posledních 20-25 letech. Muzejnictví si 
za to ale do jisté míry může samo, protože ne 
vždy dostatečně a  srozumitelně komunikuje 
s veřejností. Bohužel výraz „muzeum“ ještě 
stále u řady lidí vyvolává představu potemně-
lých a zaprášených místností, s těžkými závěsy 
na oknech a nepřátelskou atmosférou.

Každé dobrodružství, pokud se provádí dosta-
tečně dlouho, se stane rutinou. Ale ten první 
zážitek, kdy jsme tam měli 90 ostrých dělo-
střeleckých granátů, na jejichž odpal jsme če-
kali zalezlí za obrovskou hromadou hlíny dale-
ko od místa nálezu, kdy pod námi pomyslně 
při výbuchu podjela zem – no, máte pravdu, 
to bylo napínavé. Když jsme to ale zažili po-
třetí, počtvrté, už nám to přišlo normální... Ov-
šem daly by se tam výborně pořádat kampaně 
k náboru nových studentů archeologie.

Objeví se výsledky výzkumů z Radčic v mos-
teckém muzeum? Krabice už se vám tu hro-
madí....
Už dnes jsou některé nálezy z výzkumu druhé 
světové války, který má opravdu velké ohla-
sy, k vidění na výstavě věnované 70. výročí 

Mgr. Michal Soukup
ředitel Oblastního muzea v Mostě

• rodák z Plzně
•  vystudoval pravěkou a středověkou archeologii, jako druhý obor studoval etnologii
•  necelých deset let pracoval postupně v archeologických odděleních muzeí v Pardubi-

cích a Teplicích
•  pod vedením Petra Čecha se věnoval výzkumné práci v pobočce Archeologického 

ústavu Akademie věd v Žatci
•  podílel se mimo jiné na archeologických výzkumech v teplickém zámku, kde byly 

odkryty pozůstatky románského kláštera královny Judity, či objevu zaniklé středověké 
vesnice Kirchlice poblíž Krupky, naposledy se podílel na unikátním archeologickém 
průzkumu druhé světové války a také na výzkumu dosud největšího známého raně 
středověkého pohřebiště na Mostecku u Mariánských Radčic 

•  ředitelem mosteckého muzea se stal v únoru 2015

Kdo viděl americký film Noc v muzeu, ví, že 
v noci je to ještě horší :-)
No, nevím, jestli tento film zrovna populari-
zoval muzea správným způsobem. Muzeum 
se tam v noci stává dějištěm akčního filmu, 
což je dosti v rozporu s realitou. Ale nejsme 
v tom sami, třeba knihovníci taky musí být na 
rozpacích ze seriálu Knihovníci, kde jsou líče-
ni jako karatisté, kteří minimálně jednou týd-
ně zachraňují svět. To musí být pro každého 
profesionálního knihovníka stejně silný zážitek 
jako pro nás archeology Indiana Jones.

… nejslavnější archeolog světa. Ten ale 
zpropagoval váš obor - archeologii - poměr-
ně mohutně...
Ano, až tak, že spousta mých spolužáků na 
vysoké očekávala od této profese ohromné 

dobrodružství a byli poněkud zklamáni, když 
zjistili, že celá archeologie je o neustálém me-
morování tisíců předmětů různých typů, těžké 
práci v terénu, která vyžaduje bystrý zrak a ob-
sáhlé analytické znalosti, a také nikdy nekončí-
cí úředničině... Navíc Indiana Jones by na poli 
profesionální archeologie neuspěl. Když třeba 
ve filmu Indiana Jones a třetí křížová výprava 
rozbíjí rakve v benátských katakombách - tak je 
to skutečně z metodického hlediska naprosto 
nepřijatelný postup (se smíchem – pozn. red.).

Před příchodem do ředitelského křesla 
v mosteckém muzeu jste se ale podílel s Pe-
trem Čechem (rozhovor v čísle PODZIM 
2015) na archeologickém výzkumu v Ma-
riánských Radčicích. Neříkejte, že to nebylo 
dobrodružné?



konce války na Mostecku. Do budoucna tady 
vznikne celá stálá expozice věnovaná tomuto 
období.

Chcete věnovat celou expozici letům 1938-
1948, tedy poměrně krátkému časovému 
úseku v historii Mostecka. Bylo toto obdo-
bí tak významné, že stojí za to mu dát tolik 
prostoru?
Nakonec jsme dospěli k závěru, že budeme 
muset začít už rokem 1918. To, co se zde dělo 
ve válečných letech, má své příčiny a ty ne-
můžeme pominout. Proč tak krátké období? 
V tomto období postihla Mostecko úplně nej-
výraznější historická změna v dějinách. Do-
konce ani morové rány v 17. století nezpůsobi-
ly takovou demografickou změnu jako odsun 
německého obyvatelstva po válce a předtím 
odsun českého obyvatelstva v roce 1938. 
K tomu navíc připočtěte budování nejmoder-
nějšího chemického závodu na území tehdejší 
říše, který byl nejbombardovanějším místem 
celé republiky a kde bylo několik desítek tisíc 
zajatců a pracovníků z celé Evropy, a díky ně-
muž také prudce vzrostla lomová těžba uhlí, 
což urychlilo další zásadní změny v krajině. To-
lik změn naskládaných vedle sebe - to nemá 
obdoby. Druhý důvod je, že zbytek republiky 
má o našem kraji dost zkreslené a dodejme 
taky negativní představy. Neprávem.

Stále jsme pro zbytek republiky ty divné 
problematické Sudety...
Ano a naším úkolem je tuto křivdu narovnat. 
Mluvit o tom, co se tady dělo. Severozápad-
ní Čechy, společně se středem Čech - to jsou 
dvě oblasti, kde vznikl český stát, což si má-
lokdo uvědomuje. Vzpomeňme na pověst 
o Libuši a Přemyslovi. V zásadě může být smy-
šlená, ale sdělení je jasné – sňatek Přemysla 
a Libuše je výrazem spojením dvou velkých 
kmenových oblastí, které společně vytvořily 
zárodek českého státu. Je trochu macešské, 
jak na toto staré sídelní území ve světle udá-
lostí 20. století pohlíží třeba lidé z Prahy. Mů-
žeme to napravit a začít tím, co ještě někteří 

pamětníci znají – tedy událostmi za 2. světové 
války a po ní, událostmi, s nimiž se dosud ten-
to kraj nevyrovnal. Pro nás je to úkol číslo dvě.

A jaký je tedy úkol číslo jedna?
Expozice dějin města Mostu. To je dluh, který 
muzeum dosud nesmazalo. Geologická a pří-
rodovědná expozice zůstane, i když ji chce-
me přepracovat. Čtvrtý celek by pak měl být 
zaměřen na celé Mostecko, zaniklé i existující 
obce. I v tomto směru máme velké rezervy – 
v bádání i prezentaci. 

Pro Most bylo 21. století naprosto fatální 
a zlomové. Nejen období válečné a pováleč-
né, o němž mluvíte, ale i 70. léta a likvidace 
Mostu. To si neseme jistě do 21. století...
Začnu trochu zeširoka. V Mostě se vypráví 
zkazka, že Edward Kelley, když spadl z mos-
teckých hradeb a zlámal si nohy, proklel město 
a prorokoval mu, že bude smeteno z povrchu 
zemského. To, že se tak skutečně později sta-
lo, je, myslím, jen shoda několik náhod. Ale - 
dnes má Kelley na Hněvíně sochu, i když to 
byl v podstatě jeden z největších podvodníků 
své doby a tehdejší Mostečané jej zrovna ne-
milovali. Dnes je z něj slavná a do jisté míry 
i uctívaná osobnost. Abych pravdu řekl, budu 
se s tím jako historik muset nějak vyrovnat... 
(s úsměvem – pozn. red.) 

Chcete říct, že ve vlastní historii poněkud 
tápeme a chytáme se nepodstatných oka-
mžiků?
A zbytečně. Most bylo nejvýznamnější stře-
dověké město v celé Podkrušnohorské pánvi. 
A taky jedno z nejbohatších, mělo významné 
politické kontakty v Sasku i Praze, ne nadar-
mo se zdejšímu hradu říkalo Landeswarte 
– zemská stráž. Pan doktor Sládek – historik 
– označil likvidaci města, myslím, velmi trefně 
jako „dosud plně nepojmenovaný zločin na 
kulturním dědictví této země“. Starší generace 
nedokáže mluvit o Mostě bez emocí a bez po-
citu velké ztráty. Nenahradíme ho, ale musíme 
o něm hovořit. Most přišel o velkou část své 

historie, ale stále je to významné sídlo, které 
má své kouzlo, jen jiné, než dříve. I když řada 
mladých lidí z Mostu utíká, tak tu vedle toho 
máme novou generaci patriotů, kteří starý 
Most nepamatují, a přesto pomyslně prohla-
šují „Jsem Mostečan, kdo je víc!“. To je pro 
budoucnost dobrá vyhlídka.

Jakou roli v tomto obnoveném patriotismu 
může mít muzeum?
Náš hlavní úkol je, abychom s využitím všeho, 
co se podařilo zachránit, na starý Most vzpo-
mínali. Ale zároveň nemůžeme pominout, že 
je tu množství památek moderní architektury, 
které jsou už dnes považovány za mimořádné. 
Řada odborníků se například trápí představou, 
že by mohl zaniknout kulturní dům Repre. My 
rozhodně máme v plánu expozici o Mostu do-
táhnout až do současnosti. Nechceme podávat 
Most jako mrtvé město, ale jako historicky nej-
významnější město podkrušnohorské pánve. 
Když Mostečané v našem muzeu lépe poznají 
minulost svého města, začnou více chránit to, 
co dnes představuje nový Most. Chceme jim 
dodat impuls, aby nad tím přemýšleli.

Kdy podle vás prožíval Most nejšťastnější 
období?
V posledních desetiletích 19. století a na po-
čátku 20. století určitě Most prožíval nebýva-
lou konjunkturu. Byl majitelem ohromného 
množství nemovitého majetku, bylo to jedno 
z nejbohatších měst v zemi. Nejen že se tu 
začalo těžit uhlí, ale Most i dobře hospodařil, 
spravoval velké majetky v Krušných horách, 
které postupně odkupoval od 16. století. Těžil 
ze své strategické polohy mezi Saskem a Če-
chy, byl tu rozvinutý obchod a průmysl, město 
se přestavovalo, budovaly se celé nové ulice, 
do toho vstoupil přelom století se svými pest-
rými uměleckými slohy...  Během jednoho lid-
ského života tady mohl člověk vidět mimořád-
ný pokrok. Když bych chtěl žít v Mostě a vidět 
opravdu silný ‚tah na branku“, vybral bych si 
asi tuto dobu. 
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Produkty i zážitky 
z Poohří získaly certifikaci 
KDO HLEDÁ SUVENÝR NEBO UNIKÁTNÍ ZÁŽITEK Z REGIONU OKOLO ŘEKY OHŘE, MŮŽE SE OD 

LETOŠNÍHO ROKU ORIENTOVAT PODLE MODROBÍLÉHO LOGA „POOHŘÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT
®
“. 

NA KONCI ŘÍJNA PROBĚHLO JIŽ DRUHÉ KOLO CERTIFIKACE, KTERÉ KROMĚ VÝROBKŮ ZAHRNOVALO 

I ZÁŽITKY Z DOLNÍHO POOHŘÍ.

TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ

První kolo certifikace pod novou značkou „Po-
ohří regionální produkt®“ proběhlo v polovině 
června. Území podél toku Ohře se tak zařadilo 
mezi další turistické regiony, které pod jednot-
nou značkou propagují originální produkty, 
služby a zážitky ze svých regionů. Devítičlenná 
komise na základě bodování přiznala značku 
moštům z Lounské moštárny a likérům, desti-
látům a pálenkám z Koštic. Hned třikrát uspěl 
Pivovar z Kynšperku nad Ohří, ať už se zážit-
kem – komentovanými degustačními prohlíd-
kami, se službou  - Šenkovnou U Zajíce, nebo 
výrobkem – pivem Kynšperský zajíc.  

V druhém říjnovém kole pak komise certifi-
kovala i zážitky – jedinečné vaření kdoulové 
marmelády ve mlýně v Brlohu na Lounsku, 
možnost stát se na víkend ovčákem na statku 
Oblík u Loun či trojlístek památek na Podbo-
řansku – vitrážové muzeum v kostele svatého 
Jiljí, vochlickou rozhlednu a stezku Zářivka 
v Libyni. Značku „Poohří regionální produkt®“ 
si nyní mohou na své výrobky umístit také au-
toři vitráží manželé Kantovi z Lubence a pivo-
var Chalupník z Perštejna.

POOHŘÍ | REGIONÁLNÍ ZNAČKY | 15

„Posuzuje se jedinečnost a kvalita produktů 
a nabídek a samozřejmě místo původu. Mezi 
hodnoticí kritéria patří i nízký dopad na životní 
prostředí,“ říká k hodnocení ředitelka Desti-
nační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná 
Pokorná. „Na svých výrobcích, prodejnách 
a provozovnách mohou nyní držitelé používat 
logo Poohří regionální produkt® s modrobílými 
vlnkami, symbolizujícími plynoucí řeku i kraj 
podél ní,“ doplňuje.

Destinační agentura Dolní Poohří, která je 
administrátorem značky v Poohří na území 
od Karlových Varů až k Českému středoho-
ří, předpokládá, že další výzvu vypíše na jaře 
2016. „Do budoucna chceme území rozšířit až 
na Chebsko, aby jedna značka pokryla celý tok 
řeky,“ dodává ředitelka agentury. Pozornost 
bude nyní agentura věnovat propagaci této 
značky a jednotlivých produktů - představí je 
například v lednu na veletrhu cestovního ru-
chu v Drážďanech a v únoru v Praze.

Slavnostní předání certifikátů se uskutečnilo 
v prosinci na křtu knihy o kandidátech na se-

znam památek UNESCO v Galerii Sladovna 
v Žatci. Knihu nazvanou ‚Ústecký kraj na ces-
tě ke světovému dědictví‘ vydal odbor kultury  
Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci slav 
15. výročí kraje. Seznamuje čtenáře se čtyřmi 
unikátními lokalitami Ústeckého kraje, které 
usilují o zápis na seznam Světového dědictví 
UNESCO.

Žatecká Galerie, kde křest proběhl, slouži-
la do 70. let 18. století jako obecní sladovna 
a patří také k  jednomu ze čtyři kandidátů 
Ústeckého kraje, přesněji ke komplexu chme-
lařských technických památek města Žatce. 
Na seznamu míst, která by si zasloužila být za-
psána mezi nejvýznamnějšími světovými pa-
mátkami, je také terezínský pevnostní systém, 
vystavěný na konci 18. století a Česko-saské 
Švýcarsko. Zatím nejdelší cestu k nominaci 
urazila Hornická kulturní krajina Krušnohoří, 
kde společně o zápis usiluje česká i německá 
strana. Kniha obsahuje nejen zajímavé texty 
o těchto lokalitách, ale i celou řadu profesio-
nálních fotografií, které dokládají jedinečnost 
míst. 
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Zřícenina jako 
srdeční záležitost 
DLOUHÁ LÉTA BYL ŠUMBURK ZAROSTLÝ TAK, ŽE JEN MÍSTNÍ VĚDĚLI, ŽE NA VRCHU ŠUMNÁ NAD 

KLÁŠTERCEM NAD OHŘÍ SE TYČÍ ZŘÍCENINA STŘEDOVĚKÉHO HRADU. DNES SI HO MUSÍ VŠIMNOUT 

KAŽDÝ, KDO DO MĚSTA ZAVÍTÁ NEBO JEN PROJÍŽDÍ SMĚREM NA KARLOVY VARY. JEHO KOUZLO 

UČAROVALO MIROSLAVU DUBOVI ZE SOKOLOVSKA NATOLIK, ŽE KVŮLI NĚMU ZALOŽIL OBČANSKÉ 

SDRUŽENÍ ZACHRÁNCI PAMÁTEK ČESKÉ REPUBLIKY. CÍL JE JASNÝ – ŠUMBURK BUDE ZNOVU ŽÍT! 

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ZACHRÁNCI PAMÁTEK ČESKÉ REPUBLIKY



Láska na první pohled
„Vždy říkám, že jsem si nevybral já jej, ale on 
mne,“ odpovídá na otázku, proč právě Šum-
burk Miroslav Dub, zakladatel občanského 
sdružení, jehož cílem je zastavit chátrání hra-
du. Na Šumburk poprvé zavítal v roce 2012. 
Jakmile vystoupal mezi zbytky opevnění, měl 
prý jasno. „Zříceniny a obzvlášť hradní, mne 
nějakým způsobem fascinují, s přítelkyní máme 
rádi výlety do přírody a vždy, když se v dané 
lokalitě nějaká zřícenina nachází, nenecháme 
si ujít příležitost k návštěvě. Po návštěvě Šum-
burku mi tento hrad dlouho nešel z hlavy, při-
šla mi hrozná škoda, že se o tak úchvatný kus 
historie nikdo nijak zvlášť nestará. Začal jsem 
se tedy zajímat o to proč, jakým způsobem by 
bylo možné pomoci, telefonoval jsem na nej-
různější úřady a instituce a po několika týdnech 
jsme zakládali občanské sdružení,“ vysvětluje 
svou cestu k hradu. Primárním cílem sdruže-
ní je péče o Šumburk, ale protože památek, 
které by si zasloužily pozornost, je víc, zvolili 
zakládající členové obecný název Zachránci 
památek. Případný úspěch na jednom hradě 
by pak rádi aplikovali i jinde.

Oživit Šumburk
S městem Klášterec nad Ohří, které se snaží 
profilovat jako turisticky atraktivní destinace 
nejen zámkem a porcelánovou historií, si ‚za-
chránci‘ padli do oka. „Prvním počinem byla 
údržba prostor, ve spolupráci s městem Kláš-
terec jsme zajistili vyřezání křoví, jeho pálení, 
sekání trávy a podobně,“ říká Miroslav Dub 

k počáteční fázi údržby. „Město podepsalo se 
sdružením dohodu o spolupráci, neboť tako-
vou aktivitu rozhodně vítá. Budeme se snažit 
pomoci sdružení s financováním jejich projek-
tů,“ vysvětluje kurátorka klášterecké galerie 
Kryt Vlasta Fišrová a dodává, že už před ně-
kolika lety město nechalo vykácet náletové 
dřeviny v prostoru zříceniny. Díky tomu se 
z vrcholu naskýtá krásný výhled do údolí řeky 
Ohře, na Krušné i Doupovské hory. 

Letos radnice pomohla s instalací nové in-
formační tabule, která láká turisty k hradu. 
„Město Klášterec nad Ohří vytvořilo z odbor-
ných podkladů zajímavý obsah včetně mapky 
a vizualizace původní podoby hradu a zajistili 
jsme výrobu tabule, která je umístěna na začát-
ku přístupové cesty k hradu,“ říká mluvčí kláš-
terecké radnice Radka Hodicová. Stojan pak 
vyrobili a na místo připevnili členové sdružení.

„Zatím provizorně jsme opravili přístupovou 
lávku k hradu a vystavěli odpočinkový altán 
v půli lesní cesty, kde si mohou návštěvníci při 
výstupu odpočinout,“ pokračuje ve výčtu prací 
předseda sdružení. 

Členem za 19 Kč
„V dohledné době máme v plánu větší rekon-
strukci lávky přes hradní příkop, stavbu dru-
hého altánu přímo u objektu zříceniny a po 
konzultaci s Národním památkovým ústavem 
účinnější kultivaci prostor,“ představuje plány 
do budoucna. Zlepšit by se mělo také znače-

ní cesty na vrchol Šumné. „Součástí našeho 
projektu Živý Šumburk, který jsme předložili 
městu, jsou také akce pro veřejnost. K tomu 
je ale nutné mít zajištěné základní zázemí. 
Rádi bychom zde dělali setkání s přednáškami 
o historii hradu. Je to ovšem výhled na několik 
let,“ dodává Miroslav Dub. Naráží přitom na 
problém s financováním. Zatím většinu údrž-
by platili sami členové, kterých ale přibývá jen 
pomalu. „Je to trochu začarovaný kruh. Chce-
te-li získat dostatek členů, potřebujete svou 
činnost zpropagovat, ale když vás nikdo nezná 
a nic jste nedokázali, nebude zájem o to vás 
propagovat,“ povzdechl si předseda. Prvním 
cílem proto bylo ukázat, že to sdružení zkrát-
ka myslí vážně a ukázat výsledky. Tedy vlast-
ními silami se pustit do práce tam, kde vlastní 
síly ještě stačí, a připravovat větší projekty, na 
jejichž financování již budou potřeba dotace. 
„Druhý cíl je vybudovat si jméno, tedy stavět 
na profesionálním přístupu, mít jasný cíl, spo-
lupracovat s potřebnými orgány a na vše mít 
řádné povolení. A pak už jen stačí vytrvat ve 
svém snažení,“ dodává odhodlaně.
Jak moc to sdružení tedy myslí vážně, se 
dnes může cestou na hrad přesvědčit každý. 
A koho myšlenka na záchranu památek inspi-
ruje, může se ke sdružení přidat. Vítáni jsou 
jak šikovní pracanti, tak i přispěvatelé. Šancí 
je třeba symbolické členství, kterým je možné 
přispět na nákup materiálu – za pouhých 19 
korun měsíčně!

HRAD ŠUMBURK
Hrad na vrcholu Šumné nad Kláštercem 
nad Ohří založil někdy po roce 1430 
Vilém ze Šumburka poté, co sousední 
sídlo rodu v Perštejně přešlo na jeho 
bratrance Aleše. Svůj nový hrad pán na-
zval podle německého rodového sídla 
Schönburg. Dalšími držiteli hradu byl Vi-
lém z Illburka a později Fictumové, ma-
jitelé kláštereckého panství, kteří hrad 
přestavěli. V polovině 16. století však 
hrad vyhořel a zřejmě už dál nesloužil 
panstvu coby sídlo a začal chátrat. 

Hrad bývá někdy nazýván i Šumnou – 
říká se tak kopci i osadě s poplužním 
dvorem, která stávala na jeho úpatí. 
Ve středověku tudy vedla trasa, která 
propojovala Žatecko a Chebsko. Osada 
byla opuštěna v 80. letech minulého 
století a dnes po ní zbyly jen pozůstatky 
hospodářského dvora. Od ní je možný 
přístup k hradu po lesní cestě a dále 
po žluté k vrcholu. Další cesta vede po 
červené od lázní Evženie v Klášterci nad 
Ohří.



Dveře otevíráme mnohým, 
srdce málokomu (gruzínské přísloví)

OPTIMISTA BY ŘEKL, ŽE DVEŘE MÁME PROTO, ABYCHOM MOHLI VSTOUPIT, PESIMISTA, ŽE JEJICH 

ÚKOLEM JE VSTUPU ZABRÁNIT. VZHLEDEM K TOMU, ŽE DNES HLEDÍME – ALESPOŇ U DVEŘÍ 

VSTUPNÍCH – SPÍŠ NA FUNKČNOST NEŽ ESTETIČNOST, ZŘEJMĚ PŘEVÁŽIL PESIMISTICKÝ POHLED 

NA SVĚT. 

TEXT: REDAKCE
FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL, PAVEL MATĚJKA
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Naši předci si dali mnohdy dost práce s nej-
různějším zdobením a ztvárněním vstupů do 
domů. Právě tuto krásu vám představuje série 
našich fotografií.

Je s podivem, jak málo se dveře v historii mě-
nily. Na nic lepšího už jsme zkrátka nepřišli. 
„Již nejstarší pevná zakrytí vstupních otvorů 
vyzkoušela, že nejvhodnějším řešením bude 
jedno nebo více křídel otvíraných do strany. 
Otázkou pak byla pouze jejich konstrukce 
a způsob zavěšení, otáčení a uzavření. Nej-
starší dveře byly svlakové s trámovou točnicí 
na jedné straně. Velmi brzy se již ale prosadily 
vnější kovové závěsy otáčející se na kovových 
hácích upevněných v ostění dveří,“ píše ve 

svém článku Michal Panáček z Národního pa-
mátkového ústavu.

Podoba dveří kopírovala historické slohy. 
„Často byly barokní a klasicistní dveře opatřo-
vány fládrováním, falešným naznačením ideál-
ní struktury dřeva, nebo barevnými celoplošný-
mi krycími nátěry. Historické slohy v závěru 19. 
století opět přinesly pestrou škálu plastických 
výzdob dveří většinou s použitím principů an-
tické řádové architektury. Nástup umírněnos-
ti a moderny naopak nastolily jednoduchou 
střídmost ve členění dveří, jejich zapuštěných 
závěsů i klik a zámků,“ vysvětluje dále Michal 
Panáček, podle nějž jsou dveře a vrata ozdo-
bou památkových objektů a stojí za ochranu. 



Jaroslav Sikora: 
Autobusy s turisty 
už zase jezdí
BYL TO HEKTICKÝ ROK, STEJNĚ JAKO TY PŘEDCHOZÍ – ŘÍKÁ S ÚSMĚVEM PŘED KONCEM 

ROKU 2015 STAROSTA MARIÁNSKÝCH RADČIC NA MOSTECKU JAROSLAV SIKORA (SDRUŽENÍ 

ZA SVOBODNÉ VOLBY MARIÁNSKÉ RADČICE). NA OBEC S NECELOU PĚTISTOVKOU OBYVATEL 

SE PŘITOM LETOS SOUSTŘEDILO DOST POZORNOSTI. PROSLAVILY JI JEDNAK UNIKÁTNÍ 

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY ZE STŘEDOVĚKU I DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, ALE DO MÉDIÍ SE DOSTALA 

I DÍKY NEUSTÁLE PŘETŘÁSANÝM LIMITŮM TĚŽBY UHLÍ.

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ
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Když se za odcházejícím rokem 2015 ohléd-
nete – co se v obci stalo důležitého?
Podařilo se nám opravit nejstarší dům v obci, 
kulturní památku s číslem popisným jedna. 
Říká se jí stará fara, i když vlastně jako fara 
zřejmě nikdy nesloužila. Máme hotovou vněj-
ší rekonstrukci – okna, fasádu, střechu. Nyní 
bude následovat oprava interiérů.

Dům přímo naproti klášternímu areálu 
opravdu svítí novotou. Jaké s ním máte plá-
ny?
Původně se uvažovalo o vybudování bytů, ale 
to nám nepřišlo u kulturní památky jako moc 
vhodné, takže zastupitelstvo rozhodlo, že se 
tam přestěhuje obecní úřad. Jednak součas-
ná budova bývalé školy je pro nás příliš velká 
a energeticky náročná, a jednak můžeme tím 
tento památkově chráněný objekt smysluplně 
využít, aby byl zároveň veřejně přístupný. Sa-
mozřejmě budeme tím pádem muset řešit, co 
s bývalým úřadem. Nejsem si jist, že se nám 
ho podaří prodat. Ptali jsme se lidí a nějaké 
nápady už mají – třeba domov seniorů nebo 
kulturní či komunitní zařízení.

Největší památkou v obci je však jedno-
značně poutní areál. Jak pokračuje jeho ob-
nova? A také spolupráce s farností?
Bude to znít možná sobecky, ale považuji za 
velké štěstí, že areál není obce. Spolyká obrov-
ské množství peněz... Patří farnosti Panny Ma-



na schválených opatřeních doly nepracovaly 
nebo je schválně zdržovaly. Stromy měly být 
dnes o půl metru vyšší, ale bohužel nejsou 
– občas je někdo vykope, občas je okoušou 
srnky, proti tomu je těžké se bránit. Ještě před 
říjnovým rozhodnutím o prolomení limitů 
jsme měli schůzku, během níž se občané měli 
možnost vyjádřit, protože se zdálo, že praš-
nost a hluk v obci se zvyšují. Zvolili jsme proto 
obecní komisi, která má na starosti komunikaci 
s doly, předávání požadavků obce, hlídání ter-
mínů. Před další těžbou se bude zpracovávat 
nová dokumentace včetně posouzení vlivu na 
životní prostředí a v ní si můžeme a budeme 
nárokovat opatření na ochranu obce.

Do médií jste se ale dostali letos ještě kvůli 
jedné věci, a sice odhalení největšího raně 
středověkého pohřebiště. Součástí tohoto 
výzkumu je i hledání potomků lidí z těchto 

hrobů. S jakým ohlasem se to v Radčicích 
setkalo? 
Zrovna letos se zájem upřel spíš na archeolo-
gický výzkum druhé světové války, což nález 
středověkého pohřebiště trochu přebilo. Vál-
ka je pro lidi trochu atraktivnější téma. Přeci 
jen lidí s dlouhodobějšími kořeny tu moc není. 
Milovníků válečné historie je tu rozhodně 
víc. Každopádně my to vítáme a snažíme se 
archeologům pomáhat, zrovna na pouti měli 
stánek, v němž ukazovali některé nálezy.

Viděla jsem na vašich internetových strán-
kách pořadník žádostí o byty, který je dost 
dlouhý. Z toho soudím, že zájem o bydlení 
v Mariánských Radčicích je. Co sem podle 
vás nové obyvatele láká?
Žádosti stále přibývají a je zajímavé, že mi-
nimálně polovina ze žadatelů o nájemní byt 

tady nebydlí ani tu nemá žádné kořeny. Pokud 
jde o nové rodinné domy, i v tomto případě 
jsme měli pořadníky, ale bohužel nyní žádné 
volné pozemky k dispozici nemáme. Myslím, 
že hlavní devizou Radčic je klid. Nemáme pro-
blémy s nepřizpůsobivými občany jako okolní 
obce na Mostecku a to je dostatečné lákadlo. 
Domnívám se, lidé tolik neřeší blízkost šachty, 
žijeme odjakživa v hornické krajině, v Radči-
cích všichni pamatují Kohinoor, tři čtvrtiny ves-
nice tam pracovaly, takže mají k dolům úplně 
jiný vztah než třeba lidé z jiných krajů.

Základem každé obce je spolkový a komu-
nitní život a aktivní lidé, kteří ji někam po-
souvají. Máte tu takové?
Bez nich bychom se neobešli. Polovinu kultur-
ních akcí dělá obec, druhou aktivní svaz žen. 
Podpora je vzájemná, to je pro nás hodně dů-
ležité. 

Vy jste letos zakázali provozování herních 
automatů na území Mariánských Radčic. 
Obec z nich získávala ročně 120 tisíc korun, 
takže převážil ‚společenský zájem‘ nad fi-
nancemi? Nedopadne to tak, že vy přijdete 
o peníze, ale gambleři si stejně zajedou hrát 
do jiné obce?
Zákaz vlastně vznikl na popud lidí, kteří na 
automatech sami hrají, což mě strašně překva-
pilo. Přišla petice občanů s přibližně 60 pod-
pisy a byli na ní podepsaní lidé, kteří s gam-
blerství zápasili. Zkrátka po pár pivech pro ně 
začal být automat v hospodě neodolatelným 
lákadlem. Nakonec jsme zjistili, že automaty 
nikomu ve vsi nechybí a neslyšel jsem, že by 
někdo musel za svou vášní dojíždět. Dnes se 
v hospodě hrají šipky nebo fotbal a všichni 
jsou spokojení.           (PI)

rie Bolestné a naše vztahy jsou velmi pěkné. 
My se snažíme poutní areál finančně pod-
porovat a naopak farnost nám ho půjčuje 
k našim kulturním akcím jako je třeba Fesťá-
ček v Ráči či poutě, které už mají velký ohlas 
v celém kraji, stejně jako naše vánoční pro-
gramy v kostele. Pan farář je velmi šikovný, 
takže se mu daří získávat peníze z různých 
dotací a na areálu je to vidět.

Radčické poutě byly vyhlášené a chodili na 
ně lidé z celých Čech. Má ještě dnes areál 
potenciál stát se turistickým lákadlem, aby 
sem opravdu přijížděli turisté, poutníci ve 
velkém...
Musím vás vyvést z omylu. Autobusy s ná-
vštěvníky se tady opravdu střídají, pan farář 
sem dokáže návštěvníky přitáhnout, hlavně 
z Německa. O areál je tedy stále zájem.

Dokáže to obec či místní lidé nějak využít?
Myslím, že ano. Hlavním lákadlem jsou kul-
turní akce – máme jich 36 za rok a spousta 
z nich se odehrává právě v poutním areálu. 
Kdo navštíví třeba Vánoce v kostele, vrací se 
a na ně se nabalují další lidé.  Začínali jsme 
s několika návštěvníky a dnes je to poměr-
ně hektická akce, stejně tak pouť. Pan farář 
vybudoval hostinské pokoje, přímo v areálu 
je restaurace. A nyní se bude otevírat další 
restauraci přímo naproti kostelu. Sice po-
stupně, ale poutní areál Mariánské Radčice 
opravdu prodává. 

Rok 2015 byl rokem, kdy se horečně jed-
nalo o limitech těžby uhlí. Na severu se 
střídaly ministerské návštěvy, noviny byly 
plné polemik. V říjnu se konečně rozhodlo 
a limity dolu Bílina, které se vás týkají, se 
posunou. Už víte, jak to na obec dopadne?
Už v roce 2008 se limity na dole Bílina pro-
lomily a k naší obci by se těžba měla přiblížit 
kolem roku 2030 na nějakých 500 metrů, 
takže s tím my už počítáme dlouho. Sou-
časné úpravy znamenají, že se těžba přiblíží 
z více stran. Je ale potřeba říct, že od roku 
2008 všechna zastupitelstva, co tady byla, 
prolomení limitů těžby podporovala. A ani 
z řad občanů, kteří informace měli, jsme 
nezaznamenali žádné výzvy, abychom proti 
těžbě bojovali. Samozřejmě budeme trvat na 
nějakých ochranných opatřeních, aby šachta 
mohla fungovat, ale obec byla chráněná.

Daří se vám s doly vyjednávat a prosadit 
si své?
Komunikace se Severočeskými doly Cho-
mutov je na opravdu dobré úrovni a vychá-
zí nám vstříc. Některá ochranná opatření 
už sice měla být hotová a táhnou se více, 
než bychom chtěli, ale není to tak, že by 
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Okolo světa 
s hrabětem Lažanským

JAK VYPADALA CESTA KOLEM 

SVĚTA NA PALUBĚ LUXUSNÍHO 

ZAOCEÁNSKÉHO PARNÍKU 

V ROCE 1929, ZACHYCUJE 

NOVÁ VÝSTAVA V SÍDLE 

NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO 

ÚSTAVU V ÚSTÍ NAD LABEM, 

V KRÁSNOBŘEZENSKÉM 

ZÁMKU. VYDEJTE SE 

S BOHATÝM SVOBODNÝM 

ŠLECHTICEM LAŽANSKÝM 

A JEHO FOTOAPARÁTEM 

NA PLAVBU ZA EXOTIKOU 

A DOBRODRUŽSTVÍM NA 

ZÁMOŘSKÉ LODI RESOLUT.

TEXT: DANIEL VÁGNER 
REPRODUKCE: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV V ÚSTÍ NAD LABEM

Výlet bohatého jedináčka
Prokop, jediný potomek hraběte Vladimíra 
Lažanského a Mechtildy, rozené Waldburg-
-Zeil-Trauchburg, přišel na svět v roce 1904 
jako dlouho očekávaný dědic. Matka zemře-
la, když byl ještě chlapcem, a stárnoucí otec 
synka poněkud rozmazloval. V roce 1925 se 
po smrti starého Lažanského stal Prokop dědi-
cem rozsáhlého majetku, před studiem dával 
přednost sportu a vedl v Praze bujarý život 

v kruhu tamní smetánky. Kromě sportu a lovu 
se mladý hrabě věnoval také cestování a rád 
amatérsky fotografoval. Snímky dochované 
v albech i jednotlivě ze zámku Chyše zachy-
cují jevy odpovídající Prokopovu naturelu. Na 
momentkách hrabě Lažanský zachycoval své 
přátele, lovecké trofeje a zajímavá místa, která 
navštívil. Cesta kolem světa, kterou mladý pět-
advacetiletý Prokop Lažanský podnikl v roce 
1929, spadá do období mládeneckého života, 

kdy si naplno užíval svobody a svého jmění. 
Z této cesty, kterou výstava připomíná, si hra-
bě kromě velkého množství vlastních záběrů 
přivezl i snímky z produkce palubního profesi-
onálního fotografa, zaměstnance společnosti 
HAPAG, který fotografoval převážně památky 
a následně fotografie distribuoval cestujícím 
přímo na lodi. 



O lodi jménem Resolute
Rejdařská společnost HAPAG (Hamburg-Amerikanischen Pac-
ketfahrt Actien Gesselschaft) provozující zaoceánské linkové 
plavby nabízela také od roku 1927 turistické plavby kolem světa, 
na nichž se plavili především bohatí Američané a Evropané tou-
žící po troše exotiky, poznání a dobrodružství, ovšem s nejvyš-
ším možným komfortem, na jaký byli zvyklí ze svých rezidencí 
a hotelů. To vše našli na palubě luxusního zaoceánského parníku 
Resolute.

Historie lodi Resolute není bez zajímavosti. Tuto velkou zámoř-
skou loď se třemi komíny a lodními šrouby s hrubým výtlakem 
téměř 20 tisíc tun postavily loděnice AG Weser v severoněmec-
kých Brémách původně pro hamburské rejdařství v roce 1914 
pod jménem William O’swald. Tento parník nabízel 1000 kajut 
pro pasažéry ve třech třídách a 850 míst pro cestující v mezipa-
lubích. Během první světové války parník přešel pod vlajku ho-
landské královské lodní společnosti a do počátku dvacátých let 
se plavil pod jménem Brabantia na lince mezi Amsterodamem 
a přístavy na Rio de la Plata v Jižní Americe. V roce 1922 koupila 
loď americká přepravní společnost United American Lines (UAL) 
v korporaci s hamburskou společností HAPAG. V této době byla 
pod novým jménem Resolute loď nasazována hlavně na trase 
Hamburg – New York. Od roku 1923 se plavila celá flotila UAL 
pod panamskou vlajkou, aby společnost unikla prohibičním záko-
nům a umožnila tak na palubách svých lodí konzumaci alkoholu. 
V roce 1926 se Hapag osamostatnila od UAL a odkoupila část 
lodí, kromě parníků Cleveland a Reliance také Resolute, jež se 
pak pod vlajkou Hapagu plavila na lince Hamburg – Southamp-
ton – Cherbourg – New York. Jako vysloužilou loď prodala Ha-
pag v roce 1935 parník Resolute Italům, jimž sloužil pod jménem 
Lombardia jako zásobovací loď v tzv. habešské válce během 
okupace Etiopie. V roce 1943 loď zasáhli střelou spojenci během 
náletu na Neapol a potopili ji. Po válce byl vrak vyzvednut a se-
šrotován.

Za pět měsíců kolem světa
Turistické plavby kolem světa pro bohaté prominenty byly speci-
alitou společnosti HAPAG. Resolute takovýchto cest absolvovala 
v letech 1927–1935 osm, vždy pod vedením zkušeného kapitána 
Friedricha Ferdinanda Heinricha Kruseho (1874–1945), jenž svou 
první cestu kolem světa podnikl na můstku parníku Cleveland již 
v roce 1909 jako první důstojník.

Cesta zpravidla začínala v lednu a končila v květnu v New Yorku 
a během cca 138 dnů plavby nabízela návštěvu 37 přístavů, 59 
měst v 25 zemích. V roce 1929 vyplula 7. ledna z přístavu v No-
vém Yorku se zastávkami v přístavech Funchal na ostrově Made-
ira, na Gibraltaru, v Palmě na Mallorce, v Monte Carlu, v italské 
Neapoli a v řeckých Athénách. Po opuštění Evropy parník kotvil 
v přístavech na Blízkém východě v palestinské Haifě (dnes Izra-
el), v Egyptě v Port Saidu a při proplouvání Suezským průplavem 
v Suezu. Dále loď plula do přístavu Džibuti v tehdejším francouz-
ském Somálsku. Z Afriky pokračovala trasa přes indickou Bombaj 
do přístavu Colombo na Cejlonu (dnes Šrí Lanka) a odtud opět 
do indického přístavního města Madrás (dnes Čennaj). Z indic-
kých přístavů zamířila Resolute do malajsijských kotvišť na ostro-
vě Penangu, do měst Malakka a thajského Pattaya a zpět do ma-
lajského Singapuru. Ze Singapuru pokračovala cesta do přístavů 
Batávie (dnešní Jakarty) a Semarangu na indonéském ostrově 
Jáva a do přístavů Buleleng  a Padangbai na ostrově Bali. Další 
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zastávkou byly Filipíny, kde parník kotvil v Zamboanze a v Manile. Z Filipín 
plula Resolute podél čínské pevniny a stavěla v Hongkongu, pak kotvila 
v Ťi-Lungu (též Keelung) na Tchajvanu, následovala zastávka v čínské Šan-
ghaji, v Qinhuangdao a v korejském městě Chemulpo. Z Koreje plul parník 
vstříc japonským přístavům, postupně navštívil Nagasaki, Beppu, Miyaji-
mu, Kóbe a Jokohamu. Z Japonska plula loď na havajské souostroví, kde 
kotvila v Honolulu a v přístavu Hilo, odkud se vydala k americkým břehům 
do San Francisca a Los Angeles. Pak zamířila do Panamského průplavu, 
kde stavěla ve městech Balboa a Colón. Po odplutí z Panamy zastavila již 
jen v kubánské Havaně a konečně 28. května 1929 vplula do cílového pří-
stavu v Novém Yorku.

Společnost pro hraběte
Spolu s Prokopem Lažanským se na cestě kolem světa plavilo 399 dalších 
prominentních osob převážně z Ameriky, Kuby, Francie, Německa a Švý-
carska, o jejichž potřeby a bezpečnou a zdárnou plavbu se starala přibliž-
ně padesátičlenná posádka. Nedá se tedy říci, že by byla loď s kapacitou 
2000 cestujících na této plavbě přelidněná. Prokop Lažanský se nalodil 
v některém z evropských přístavů (snad v Monaku nebo v Neapoli). Do 
seznamu cestujících se zároveň s Prokopem zapsal Johann Herring, rovněž 
s československým občanstvím. Je jisté, že třicetisedmiletý továrník Johann 
Herring von Frankensdorf (1891–1971), potomek bohatých brněnských 
a vídeňských továrníků, bankéřů, velkoobchodníků a mecenášů (mimo 
jiné majitelů tužkárny Koh-i-noor), byl vhodným společníkem pro mladého 
šlechtice na výpravě do cizích zemí. Pro Herringa navíc byla tato cesta 
jakýmsi rozloučením s mládeneckým životem, neboť se rok na to, v lednu 
1930, oženil s německou princeznou Elisabethou zu Schaumburg-Lippe.

Cena zájezdu pro jednu osobu se pohybovala kolem 2 000 dolarů, při-
čemž kurz koruny v roce 1929 byl 33 korun 75 haléřů k 1 americkému 
dolaru. To činí 67 500 korun, které za tento výlet hrabě Lažanský vydal. Pro 
srovnání měsíční mzda dělníka v té době činila kolem 510 až 590 korun. 
Speciální výlety například automobilem se ovšem platily zvlášť, cena zájez-
du pak byla mnohem vyšší.

Když se na palubě tančí...
Na každý den zájezdu byl připraven nějaký program, aby cestující za-
hnali případnou nudu a měli možnost konverzovat, např.: v 10:30 turnaj 
v bowlingu; v 15:00 dámský vyšívací klub v zimní zahradě; 15:30 střelba 
na pohyblivý terč z paluby; 16:00 německý vyšívací klub v Růžovém sa-
lonku; 21:00 tanec; 21:15 černobílý bál v zimní zahradě. K těmto zábavám 
cestujícím hrál lodní orchestr swingové melodie. Kromě toho v místech 
kotvení měli možnost cestující využít naplánované výlety do okolí přísta-
vů a dalších blízkých měst pomocí různých dopravních prostředků, rikšou 
počínaje a vlakem konče. Například po zakotvení v Singapuru 15. března 
1929 čekal na turisty výlet na ostrov Honora, pak návrat do Raffles hotelu, 
kde se občerstvili, ve zbylém čase se projížděli v rikšách po městě. Ame-
ričtí občané cestující na Resolute využili příležitosti a poslali ze Singapuru 
blahopřejný kabelogram nově zvolenému prezidentovi Spojených států 
amerických Herbertovi Hooverovi (1874–1964). Netušili, že během jeho 
funkčního období vypukne Velká hospodářská krize, která zasáhne tisíce 
lidí. V březnu roku 1929 však byl svět nahlížený z paluby luxusního parníku 
ještě v pořádku.

Jak to vypadalo při vylodění v přístavu si zapsal do deníku Pepe Chipulina, 
obyvatel Gibraltaru, kde 17. ledna 1929 spustila Resolute kotvy. „Resolute 
zde dnes zakotvila na cestě kolem světa z New Yorku. Město ožilo, Ame-
ričané se rojili v ulicích a velice nápadně pobíhali všemi směry, kupujíce 
všelijaké zboží hlavně od orientálních prodavačů. Stál jsem dlouho naproti 
poště a nemohl se ubránit úsměvu.“

Cesta kolem světa
fotografie z cest 
hraběte Lažanského z roku 1929

Autoři výstavy:
Petr Hrubý, Antonín Kadlec, Jan Leibl, Marta 
Pavlíková
Otevřeno: ve dnech 8. prosince 2015 
– 24. dubna 2016 v atriu zámku Krásné 
Březno, sídle Národního památkového ústavu 
v Ústí nad Labem.
Otevírací doba: ve všední dny od 10.00 do 
15.30 hodin, poslední vstup hodinu před uza-
vřením, mimořádně také o víkendech 
12. – 13. prosince a 19. – 20. prosince
Vstupné: 20 Kč / snížené 15 Kč



Genius loci 
Hory Svaté Kateřiny 

DO HORSKÉHO MĚSTEČKA HORA SVATÉ KATEŘINY SE DOSTANETE KLIKATOU SILNICÍ Z HORNÍHO 

JIŘETÍNA PŘES NOVOU VES. CESTA POKRAČUJE DÁL K DRAMATICKY SE ROZEVÍRAJÍCÍMU 

HORIZONTU KRUŠNÝCH HOR V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ HRANICE MEZI ČR A SRN. TRASU LEMUJÍ 

LOUKY S PASOUCÍM SE DOBYTKEM, ALE TAKÉ PŘEČERPÁVACÍ STANICE PLYNOVODU A NĚKOLIK 

VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN, KTERÉ PŮSOBÍ PONĚKUD NEPATŘIČNĚ. PŘI JASNÉM POČASÍ JE 

ÚCHVATNÝ POHLED NA ÚDOLNÍ MĚSTA MOST, JIŘETÍN A V POHLEDU NA SEVERNÍ STRANU I NA 

SÍDLA V NĚMECKU. V DÁLCE JE VIDĚT PÁS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ. V ZIMĚ JSOU KOPCE BIČOVÁNY 

VĚTRY A OSTRÝM SNĚHEM, KTERÉMU ODOLÁVAJÍ POUZE LETITÉ JEŘABINY, PLANÉ RŮŽE 

A HOUŽEVNATÝ SMRKOVÝ POROST. LESY JSOU ZDE PLNÉ SRN, LANÍ, LIŠEK A DIVOKÝCH PRASAT.

TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
FOTO: PAVEL MATĚJKA

Dříve královské město Hora Svaté Kateřiny 
je rozděleno na několik částí. Tou hlavní je 
rodinnými domy posetý kateřinský vrch s bu-
dovami bývalého okresního soudu, bytovek, 
hasičárny, horského kina, školy, fary a koste-
la. Naproti tomu ve spodní části Hory Svaté 
Kateřiny jsou vesměs chalupářské stavby, ale 
i domky několika starousedlíků, některé ještě 
původní, hrázděné.

Nejvyšším bodem horní části města je roz-
hledna. Při průjezdu kolem plynové přečerpá-
vací stanice, která je ve směru od Nové Vsi na 
pravé straně silnice, je vlevo vidět dobře zre-
konstruovaná výšková stavba s dřevěným kry-
tým ochozem v plné kamenné kráse. Kousek 
pod rozhlednou, hned u silnice je malá bílá 
kaplička, kolem níž se nalevo táhne příjezdo-
vá cesta nejen k rozhledně samotné, ale také 

dál k šedivě strohému, kdysi evangelickému 
a nyní římskokatolickému kostelíku se zele-
nou bání. Základní osa kostela ve tvaru kříže 
je orientovaná na východ. Naproti kostelu je 
poměrně velký farní areál. Hlavní budova fary 
má v průčelí pískovcový portál vstupních dve-
ří a nad ním sedícího netopýra s lidskou tváří, 
což byl symbol ve středověku hojně použí-
váný k odpuzování zla. Stavba je propojena 
kamennou zdí a spojena do obloukového 
zděného vjezdu na farní nádvoří k hospodář-
ským budovám a k hradbám. Prostranství před 
farou má formu malého, dosti zanedbaného 
náměstí, které je uzavřeno špatně zrekonstru-
ovanou budovou mateřské školky, historickou 
rohovou obytnou budovou, která dříve patři-
la výrobci dřevěných loutek, a pod kostelem 
je ještě drobná, poměrně citlivě opravená 
chaloupka, která dříve patřívala kostelníkovi. 

Za pozornost stojí nedaleká socha piety ze 
17. století, která se zachovala ve vzácně dob-
rém stavu fakticky bez údržby i bez jakékoli 
péče památkářů.

Město Hora Svaté Kateřiny nemá nějakou 
zvlášť výraznou pamětihodnost, ale jako celek 
– takto unikátně zasazené do krušnohorského 
masivu, obklopeno hustými lesy a divokými 
loukami, je to magické místo. Pro člověka, 
který potřebuje nadhled, klid pro rozjímání či 
ujasnění si myšlenek, je procházka či zastave-
ní v této lokalitě vhodným prostředkem. Mno-
zí lidé, kteří na Kateřinu přijeli jen na výlet, 
později shledali toto místo jako svůj domov, 
a to buď pro trvalý pobyt, či jenom přechodný 
ve formě chalupaření a chataření. 

SEVERNÍ ČECHY| KRAJINA | 25



26 | MĚSTA A OBCE | BŘEZNO

Práce skončila, 
Březno slaví

VELKOU TEČKU ZA LETNÍMI INVESTICEMI UDĚLALA V ŘÍJNU OBEC BŘEZNO NA CHOMUTOVSKU. 

POZVALA VŠECHNY SVÉ OBYVATELE, ABY SLAVNOSTNĚ OTEVŘELI NOVÝ REKREAČNÍ AREÁL 

V CENTRU OBCE, KTERÁ SE PYŠNÍ TITULEM VESNICE ROKU. TÍM VŠAK VÝČET LETOŠNÍCH 

INVESTIC NEKONČÍ – PODAŘILO SE TAKÉ OPRAVIT NÁMĚSTÍ, BÝVALOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU, 

KTERÁ MÁ V BUDOUCNU SLOUŽIT JAKO MUZEUM, ČI ZATEPLIT TĚLOCVIČNU A JÍDELNU.

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Čas práce, čas oslav
Investice, jaké tahle obec nepamatuje. A  také 
investice, které zásadně změnily její tvář. Tím 
nejviditelnějším je sportovní a rekreační are-
ál, která vyrostl v bývalém parku poblíž kou-
paliště. Už od července slouží obyvatelům 
i návštěvníkům téměř kilometrová asfaltová 
dráha, dvě multifunkční hřiště s umělým povr-
chem, pódium s tanečním parketem a sociální 
zázemí. „Podle dosavadní návštěvnosti a ohla-
sů občanů můžeme být spokojeni, i když se to 
nemá říkat. Mám radost, že celý areál je hojně 
užíván a opravdu slouží veřejnosti,“ říká staros-
ta obce Zdeněk Valenta.

Jak funguje taneční parket, si mohli obyvatelé 
Března a přilehlých obcí vyzkoušet při říjno-
vém slavnostním otevření areálu. Kromě bo-
hatého programu pro děti s množstvím soutě-
ží a atrakcí totiž nechyběla ani hudba. „Říká se, 
že je čas práce a čas oslav. Teď nastal ten druhý 
čas a máme možnost vychutnat si nejen krásné 
prostředí, ale i společně strávené chvíle. Dnešní 
oslava je i poděkováním za vaši trpělivost bě-
hem výstavby,“ řekla při zahájení místostarost-
ka Zdeňka Buzková.

Sportoviště hlásí stále otevřeno
Novou dráhu využívají jak děti na projížďkách 
na kolečkových bruslích či kolech, tak mamin-
ky s kočárky, ale i babičky na procházkách. 
„Krásně se po tom dá chodit, takže areál vyu-



žívám na procházky. Je to prostě nádhera. Byla 
to dobrá investice,“ řekla časopisu Pohledy 
AMB při slavnostním zahájení provozu jedna 
ze seniorek, paní Anna. A provoz se nezastaví 
ani na sportovištích, která jsou přes den k dis-
pozici škole a odpoledne a o víkendu veřej-
nosti. „Jdeme tou cestou, že nevybíráme žádné 
vstupné a hlavně – sportoviště jsou stále otevře-
ná. To je velký rozdíl oproti městským sportovi-
štím, kde se musí zamykat, chodit pro klíče, ob-
jednávat se... Je úžasné, jak se lidé mezi sebou 
domlouvají, střídají se na hřišti. Zatím nemáme 
jedinou negativní zkušenost. Všem dětem ve 
škole jsme vysvětlili, jak se v areálu chovat, aby 
ho nezničili a sloužil jim co nejdéle,“ vysvětluje 
starosta Valenta. „Už asi měsíc chodíme hrát 
tenis, je to úžasné, že můžeme přijít kdykoliv. 
A dráhu využíváme pro procházky, syn tu jezdí 
na kole,“ potvrdila nám mladá maminka Petra.

Místo návsi náměstí
Sportovní a rekreační areál vznikl za podpory 
Severočeských dolů, a.s. a přišel obec na 14 
milionů korun. Nebyla to však jediná letošní 
investice, která změnila tvář obce. „Součástí 
slavnostního dne je i uvedení do provozu ná-
městí a Kaštanové ulice, které vypadá úplně ji-
nak. Je to zásadní proměna obce – už nemáme 
náves, ale máme náměstí,“ tvrdí Zdeněk Va-
lenta. Rekonstrukce, která se týkala zejména 
povrchů, přišla na 13 milionů korun, z nichž 
10 milionů získala obec z evropských zdrojů.  
Evropské peníze přispěly také na zateplení jí-
delny a školní tělocvičny.

„Máte být právem na co hrdí – máte krásnou 
obec, kde stojí za to žít, do níž se hodně in-
vestuje a hlavně se investuje rozumně.  Jsem 
rád, že Severočeské doly mohou být dobrým 
partnerem obce Března a slibuji, že i v dalších 
letech se budeme snažit jako dobří sousedé 
spolu vycházet a pomáhat rozvoji obce,“ řekl 
při slavnosti zástupce Severočeských dolů, a.s. 
Rudolf Kozák.

Stará škola bude znovu sloužit dětem
„Myšlenka vybudovat v Březně muzeu české 
školy stále žije, ale ještě nějaký čas bude budo-
va sloužit dětem,“ říká starosta obce. Během 
letošního roku se podařilo dokončit vnější 
opravu historické školní budovy a příští rok 
začne vnitřní rekonstrukce. To aby se do ní 
mohly opět na čas vrátit školáci. „Připravujeme 
rekonstrukci naší stávající školy, během níž děti 
přestěhujeme do staré školy. A až se za dva 
roky vrátí, budeme mít prostory připravené pro 
muzeum,“ vysvětluje. Škola byla v Březně po-
stavena v letech 1927 až 1929 a obec by z ní 
ráda vybudovala expozici, věnovanou české-
mu školství na severu Čech.         (PI)



Bude opět 
hořet kostnická 
hranice? 

UŽ V ZÁVĚRU LOŇSKÉHO 

ROKU SE MI V MYSLI 

OBJEVOVALA NEODBYTNÁ 

OTÁZKA. JAK BUDOU 

V ROCE 2015 VYPADAT 

OSLAVY ŠESTISTÉHO 

VÝROČÍ MUČEDNICKÉ 

SMRTI JANA HUSA, JEDNÉ 

Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 

OSOBNOSTÍ NEJEN ČESKÉ, 

ALE I EVROPSKÉ HISTORIE? 

VŽDYŤ I MÉNĚ VÝZNAMNÝM 

OSOBNOSTEM JAKO BYL 

ALBRECHT Z VALDŠTEJNA ČI 

PETR VOK Z ROŽMBERKA 

BYLY ORGANIZOVÁNY 

CELOROČNÍ MONSTRÓZNÍ 

OSLAVY. 

TEXT: IVO PŘICHYSTAL

Navíc již i katolická církev, ač nerada, přizna-
la, že i když byl Hus skutečně nenapravitelný 
a zatvrzelý kacíř, tak ho přece jen nemuseli 
upalovat, vždyť by stačilo ho nechat hnít do-
životně v nějaké smradlavé kobce. Ovšem jak 
se rok 2015 blížil, nedělo se vůbec nic. Ačkoliv 
jsem se po tom pídil a rok 2015 začal, opět 
nic. Teprve v měsíci květnu se nesměle začaly 
objevovat sem tam nějaké zprávy, že snad se 
konečně otevře Husův domek v jeho rodném 
Husinci, ale bez nějakého zbytečného kraválu 
a mediálního humbuku, dále, že pár místních 
nadšenců si uspořádá nějakou oslavu na Kra-
kovci, či Kozím hrádku a v Táboře opráší pár 
artefaktů a uspořádají nějakou výstavu o hu-
sitství. Universita oslaví svého nejvýznamněj-
šího rektora takovou poloilegální výstavou, 
o které informoval dvacetivteřinový šot v te-
levizních novinách, a slavnostním shromáždě-
ním, o kterém také nebylo vhodné se příliš šířit 
a na kterém předseda vlády přednesl naprosto 
nudný bezpohlavní projev. Pražský magistrát 
pak ve výroční den, snad aby se zvýšil turis-

tický ruch, Husovo výročí oslavil historickým 
jarmarkem na Staroměstském náměstí. Státní 
česká televize se také s Husem vypořádala po 
svém. Utopila pravděpodobně několik desítek 
milionů korun ve zpackaném nepovedeném 
filmu obsazeném druhořadými béčkovými 
herci a v několikadílném dokumentu, který byl 
vysílán na druhém programu ve 22.00 hod, co 
kdyby, nedej bože, se na něj někdo chtěl dí-
vat. Ve slavnostní den pak byl uchystán přenos 
z Betlémské kaple, kde pokrytecky nad Huso-
vou smrtí ronili slzy ti, kteří by Husa nejraději 
upálili znova. A náš pan prezident? Poté, co 
jel do Vatikánu olíznout papeži zadek, si na 
výroční den radši vzal dovolenou a  předvá-
děl před televizními kamerami své panděro 
na gumovém člunu snad z obavy, aby mu pan 
Duka náhodou neudělal tyty. I naši historici - 
odborníci, když už se přece jen odhodlali se 
k Husovi vyjádřit, neopomněli zdůraznit, že 
se jedná už o zcela neaktuální a nezáživnou 
historii. Vždyť Hus nebyl žádný revolucionář 
ani kritik poměrů, ale teolog a katolický kněz 

a že ho upálili vlastně z nepochopení a tudíž 
omylem.

Po tom všem jsem si zákonitě musel položit 
otázku, co naší současné společenské věr-
chušce (tj. politikům, novinářům i naší vědec-
ké frontě) na Husovi tolik vadí, že se snaží 
význam jeho osobnosti ignorovat či bagateli-
zovat? Přece proto, že Hus představuje obrov-
ský morální apel týkající se odhodlání bojovat 
za svou pravdu a víru proti pokrytectví, ko-
rupci, kořistnictví, bezpáteřnosti, patolízalství 
a zneužívání politického a ideologického vlivu 
pro svůj vlastní prospěch a chamtivost. Tedy 
vše, čím se naše společenské elity vyznaču-
jí. Navíc z Husa nelze udělat bojovníka proti 
komunistické totalitě ani nadšeného občánka 
vítajícího v Plzni chlebem a solí naše chrab-
ré americké osvoboditele. A proto, pokud by 
Hus dnes žil, tak všechny tyto existence stejně 
jako jim podobné existence na Kostnickém 
koncilu, by opět nenávistně volaly upalte ho!     
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KDYŽ DORAZIL DO REDAKCE 

PŘÍSPĚVEK K VÝROČÍ UPÁLENÍ 

MISTRA JANA HUSA, DONUTILO 

MNE TO ZAMYSLET SE, ZDA 

JSEM SI VŮBEC TOHOTO 

VÝROČÍ VŠIMLA A NĚJAK HO 

PROŽILA. NEBYLO TO ZAS 

TAK SLOŽITÉ PŘEMÝŠLENÍ, 

A TAK VÁM NABÍZÍM POHLED 

PROTIKLADNÝ A VĚŘÍM, ŽE VÁS 

TAKÉ PŘIMĚJE K ZAMYŠLENÍ 

NAD TÍM, JAK VNÍMÁTE TUTO 

HISTORICKOU OSOBNOST 

I DĚNÍ KOLEM JEJÍHO VÝROČÍ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ 

Hus, kam
se podíváš...

Můj dojem je zkrátka opačný – Hus, kam 
se podíváš!  Snad jsem deformována svou 
prací volnočasového a turistického poradce, 
ale akcí, které toto bezesporu celoevropsky 
zásadní výročí připomínaly, bylo mnoho. 
Některá města,  třeba Most, se skutečně ni-
jak nezapojila, což ale jednoznačně vychází 
z jejich historického vývoje, který je postavil 
na opačnou stranu, na stranu husových od-
půrců. Naopak třeba Louny, které společně se 
Slaným a Žatcem patřily k husitským baštám, 
nachystaly celoroční sérii akcí, jejichž seznam 
zabral dvě tiskové strany.

Když jsem se zamýšlela nad svou účastí, mu-
sím tedy bohužel konstatovat, že byla spíš 
pasivní. Věřím ale, že všechny ty zájezdové 
autobusy do Tábora, Husince či Kostnice ne-
odjížděly prázdné. Stejně jako nezůstaly bez 
odezvy škol programy, které pořádalo třeba 
lounské muzeum a které měly přiblížit osob-
nost a myšlenky Jana Husa dětem. Dětským 
očím byla určena i výstava, kterou vymysleli 
v Prachaticích a která seznamovala školáky 

s Husem způsobem jim blízkým – komiksem. 

Třídílný film o Husovi z produkce České tele-
vize jsem shlédla s chutí, ba nadšením diváka, 
který v některých historických souvislostech 
tápe a dlužno dodat, že se za své chabé zna-
losti i trochu stydí. V kontextu letošní televizní 
seriálové tvorby ČT považuji tento projekt se 
současnou českou hereckou špičkou, v čele 
s vynikajícím představitelem hlavní role Ma-
tějem Hádkem, za opravdu nadprůměrný. 
O tom, že čeští intelektuálové na Husa letos 
také nezapomněli, svědčí i množství článků, 
které vyšly (třeba v Lidových novinách) a kte-
ré se nejrůznějším způsobem vyrovnávaly 
s odkazem Husa pro naši současnost. 

Co dělal prezident v onen výroční den oprav-
du netuším, neboť se snažím jeho kroky po-
kud možno nesledovat a přehlížením všech 
vět, obsahujících slova Zeman nebo Ovčáček, 
si zachovávat optimistický pohled na svět. Ale 
tomu, že tento den strávil na gumovém člunu, 
bych vcelku věřila... A abych nebyla jen ne-

souhlasná, dovolím si zopakovat a tak nějak 
podtrhnout tvrzení svého kolegy. Ano, Hus 
nadále “představuje obrovský morální apel 
týkající se odhodlání bojovat za svou pravdu 
a víru proti pokrytectví, korupci, kořistnic-
tví, bezpáteřnosti, patolízalství a zneužívání 
politického a ideologického vlivu pro svůj 
vlastní prospěch a chamtivost.” A věřím, že 
pro hloubavější lidi letošní výročí znamenalo 
dobrý důvod opět se nad tím zamyslet.

Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik sna-
hy pořadatelů našly odezvu u široké veřej-
nosti. Protože nesleduji Blesk, nemám moc 
představu, jak se výročí věnovala nejčtenější 
česká média... Bohužel velké části veřejnos-
ti navíc poněkud splývají hluboce pravdivé 
myšlenky a životní postoje Jana Husa a je-
jich přesah do současnosti s poněkud kon-
troverznějším produktem husitství, které se 
pojilo s válkami a drancováním. Každý si to-
tiž už někdy vyslechl průvodcovo povzdech-
nutí na konci prohlídky: ‚...Hrad byl zničen za 
husitských válek.‘ 
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VÁNOČNÍ SBÍRKA 
pro ženy a matky po deváté

TRADIČNÍ SBÍRKU MATERIÁLNÍ POMOCI POŘÁDÁ I LETOS DIAKONIE ČESKÉ CÍRKVE 

EVANGELICKÉ – STŘEDISKO SOCIÁLNÍ POMOCI V MOSTĚ SPOLEČNĚ S NĚKTERÝMI STŘEDNÍMI 

ŠKOLAMI Z MOSTECKA. ZAPOJIT SE MŮŽE KAŽDÝ. VEDLE OBLEČENÍ NEJVÍCE POMOHOU 

ZEJMÉNA TRVANLIVÉ POTRAVINY, VYBAVENÍ DO DOMÁCNOSTI ČI ŠKOLNÍ POTŘEBY. SBÍRKA 

JE URČENA PŘEDEVŠÍM NA POMOC KLIENTKÁM MOSTECKÉHO AZYLU A JEJICH DĚTEM. 

MATERIÁLNÍ POMOC LZE PŘINÉST PŘÍMO DO MOSTECKÉHO AZYLOVÉHO DOMU PRO ŽENY 

A MATKY V TÍSNI.

TEXT: JAN PANOCHA 
FOTO: PIXABAY.COM 

„Jsme velice rádi, že této iniciativy se chopili 
studenti a pedagogové. Už několik let při or-
ganizaci sbírky spolupracujeme se Střední od-
bornou školou InterDACT Most (Interdact), 
dále s Vyšší odbornou školou ekonomickou, 
sociální a zdravotnickou, Obchodní akade-
mií, Střední pedagogickou školou a Střední 
zdravotnickou školou, Most (VOŠSP). Připo-
jilo se i mostecké Podkrušnohorské gymnázi-
um. Část sbírky tak probíhá přímo v prosto-
rách jednotlivých škol a žáci i pedagogové se 
do nich velmi aktivně zapojují,“ říká Jan Pano-
cha, vedoucí mosteckého azylového domu. 

Letos by organizátoři rádi oslovili také další 
střední školy v Mostě i Litvínově. Tradičně se 
zapojují také spolupracující Farní sbory ČCE 
v Mostě a Chomutově.

Objem vybraných potravin a dalších věcí se 
každoročně zvyšuje. 

„Loňský rok byl rekordní. Jen z Interdactu 
a VOŠSP jsme přivezli dvě plné dodávky, za 
což děkujeme jak studentům a pedagogům, 
tak také vedením obou škol, která pořádání 
sbírky podporují.  My pak můžeme pomoci 

i dalším rodinám v nouzi,“ říká Jan Panocha 
a dodává, že v uplynulých letech to byly pře-
devším rodiny zapojené do programu Sociál-
ní práce.

Sbírky se může zúčastnit také veřejnost. Po-
travinovou a další materiální pomoc je v tako-
vém případě nutné dopravit přímo do Azy-
lového domu v ulici Mikoláše Alše v Mostě 
(vedle dolní budovy gymnázia). Provoz azy-
lového domu je nepřetržitý, je tedy možné 
dorazit kdykoli. 
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Popelka se vrátila na 
svůj zámek Moritzburg 
FILMOVÁ POPELKA S LIBUŠÍ ŠAFRÁNKOVOU A PAVLEM TRÁVNÍČKEM JE NEODMYSLITELNOU 

SOUČÁSTÍ VÁNOC UŽ NĚKOLIKÁTÉ GENERACE. VRÁTIT SE DO MÍST, KDE SE POHÁDKA TŘI OŘÍŠKY 

PRO POPELKU NATÁČELA, MŮŽETE NA ZÁMKU MORITZBURG V SASKU. DO JEHO KOMNAT SE PO 

DVOULETÉ PŘESTÁVCE OPĚT VRÁTILA VÝSTAVA, VĚNOVANÁ TOMUTO POHÁDKOVÉMU PŘÍBĚHU, 

TOLIK OBLÍBENÉMU I V SOUSEDNÍM NĚMECKU.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: SCHLÖSSERLAND SACHSEN, FILMOVÝ ARCHÍV

Nádherné kulisy zámku Moritzbug si vybrali 
v roce 1973 filmaři jako princův zámek a ten 
se stal kultovním místem všech fanoušků této 
pohádky. Od listopadu v jeho komnatách 
opět ožívá přes 40 let starý příběh, natáčený 
v česko-německé koprodukci. Připomenout 
si můžete kostýmy, jednotlivé slavné scény 
i nakouknout do zákulisí natáčení. „Na přepra-
cované výstavě se objevují nové skutečnosti, 
které objasňují pozadí jak oblíbeného filmu, 
tak i pohádky, která se mu stala předlohou. 
Nebáli jsme se žádné námahy, aby pohádka 
opět ožila,“ tvrdí tvůrci výstavy na Moritzbur-
gu. Instalovali do zámku celé místnosti z pří-
běhu a dokonce i stáj pro Popelčina koně.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet roli střihače 
ve virtuální střižně a nahrávacím studiu, samo-
zřejmě s původními scénami a s originální fil-
movou hudbou. Všechny texty k výstavě jsou 

dvojjazyčné, tedy česky a německy a k výsta-
vě vyšel i obsáhlý doprovodný sborník v češ-
tině. Nezapomeňte si vyzvednout také kou-
zelný oříšek, který vám splní přání a který vás 
provede celou expozicí, a na závěr navštívit 
zámeckou kuchyni.

Jak moc je výstava v Německu oblíbená, do-
kládá fakt, že ji v minulých letech navštívilo 
600 tisíc lidí. V zámku má výstava zůstat příš-
tích pět let, aktuálně je přístupná do 28. února 
2016.

Otevřeno: úterý - neděle 10.00 – 17.00 hodin (poslední vstup v 17,00 hodin), Štědrý den, 
Silvestr 9,00 - 12,00 hodin.
Vstupné: 8 EUR pro dospělé, 4 EUR pro děti od 6 do 15 let, rodinná (2 dospělí a 4 děti) 
16 EUR. Vstupenky lze objednat i přes internet (v angličtině a němčině).
Kontakt: Informace v češtině na webu www.schloss-moritzburg.de
Příjezd: Moritzbug leží severně od Drážďan, od hraničního přechodu Petrovice na dálnici 
D8/A17 je to cca 70 km, v Drážďanech pokračujte po A4 směr Berlín, exit 80 nebo 81b.
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Vánoce ve městě hraček
Malé saské městečko Seiffen v předvánočním 
období nebývale ožívá. Dodnes v něm pů-
sobí množství dílen, které vyrábějí populární 
louskáčky, pyramidy či adventní svícny, které 
nemohou chybět v žádné vánočně vyzdobe-
né německé domácnosti. Stačí se jen tak po-
tulovat mezi rozzářenými obchody a nasávat 
atmosféru, kterou doplní glühwein či bratwurst 
ze stánku. Zdejší trhy jsou otevřené do 20. pro-
since každý den. Za návštěvu stojí i Krušnohor-
ské muzeum hraček, v němž se otevřela spe-
ciální velká Vánoční výstava, přístupná až do 
4. února. Každý páteční večer se navíc v mu-
zeu koná koncert.

Prohlídky s cukrovím
Vánočně vyzdobený zámek Červený Hrádek 
u Jirkova láká každou adventní neděli na spe-
ciální prohlídky zámku v doprovodu zámecké-

ho komorníka. Cestou po zámku návštěvníky 
čeká varhanní a klavírní koncert, ochutnávka 
tradičního cukroví a svařeného vína v zámec-
ké vinárně i vánoční zvyky a tradice. Navíc 
vás komorník pustí i do hraběnčiny komnaty. 
Prohlídky se konají vždy v neděli ve 13, 14.30, 
16, 17.30 a 19 hodin, doporučujeme rezervaci 
míst na tel. čísle 474 684 560.

Velký hornický průvod
Vánoční tradice na saské straně Krušných hor 
jdou mnohdy ruku v ruce s tradicemi hornický-
mi. Proto k nim patří také každoroční hornický 
průvod, který čítá více než tisíc členů v krojích 
z celého Německa a který projde 20. prosin-
ce městem Annaberg-Buchholz. Vychází v půl 
druhé odpoledne a poté, co projde městem, 
shromáždí se všichni hudebníci hornických 
spolků před siluetou kostela Sv. Anny a spo-
lečně zahrají velký hornický koncert. Ostatně 
celý adventní programu v Annaberg-Buchholz 
stojí za návštěvu. Zdejší vánoční trh je otevřen 
až do 23. prosince. V kostele svaté Marie, je-
diném kostele v Sasku postaveném cechem 
horníků, si můžete prohlédnout hornický bet-
lém, který se každoročně rozrůstá. Otevřen je 

denně od 10,00 do 17,00 hodin. Ve vánočním 
domě Erzhammer můžete od 9. do 31. ledna 
vidět výstavu Betlémy a vánoční hory.

Kam za vánočním 
kouzlem? 
POKUD PATŘÍTE MEZI TY, KTEŘÍ PROPADAJÍ KOUZLU VÁNOC S NADŠENÍM A CHCETE SI JE 

UŽÍT JINAK NEŽ S PRACHOVKOU NEBO V NÁKUPNÍCH CENTRECH, PROZRADÍME VÁM PÁR TIPŮ. 

VÁNOČNÍCH TRHŮ, VÝSTAV A KONCERTŮ SE ODEHRÁVÁ BEZPOČET A ANI O ŠTĚDRÝ DEN 

NEMUSÍTE ZŮSTÁVAT DOMA. 

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: TOURISMUSVERBAND ERZGEBIRGE E.V., KVIZ JIRKOV, SYLVIO DITTRICH (LANDESHAUPTSTADT DRESDEN),  
LADISLAV BÁBA,  MOLDAVSKÁ HORSKÁ DRÁHA



Nejstarší trh v Německu
Striezelmarkt v Drážďanech je považován za 
nejstarší vánoční trh v celém Německu a Dráž-
ďany samotné se rády propagují titulem ‚hlavní 
město Vánoc‘. Velký vánoční trh, který najdete 
na náměstí Altmarkt, zdobí obří dřevěná kruš-
nohorská pyramida i desítky stylových stánků. 
Je otevřen až do Štědrého dne denně od 10 do 
21 hodin, 24. prosince pak do 14 hodin. Není 
ale ve městě jediný – letošní vánoční Drážďa-
ny nabídnou dalších deset nejrůznějších trhů 
v historickém centru i ve čtvrti Neustadt na 
druhém břehu Labe.

Pekelné sklepy
Chcete-li děti trochu vystrašit než jim Ježíšek 
přinese dárky, vydejte se s nimi do podzemí 
bývalého jezuitského areálu v Chomutově. Ve 
sklepení galerie Lurago Střediska knihovnic-
kých a kulturních služeb řádí do 13. prosince 
čerti z Pekelných sklepů ve Žluticích a Muzea 
čertů v Úštěku. Lucifer je přítomen každé od-
poledne od 13,00 hodin.

Štědrý den v muzeu
Betlémy, které sbírá rodina Poncarova, patří 
neodmyslitelně k vánočním svátkům v Lou-

nech. Sbírku betlémů z celého světa a z nej-
různějších materiálů můžete vidět v Oblastním 
muzeu v Lounech i letos. V prosinci se k této 
výstavě navíc přidává Rostlina vánoční – výsta-
va, která představuje nejen rostliny, ale výrob-
ky z rostlinných materiálů, které patří k vánoč-
ním svátkům. Pokud nechcete strávit čekání 
na Ježíška u televizní obrazovky, můžete do 
lounského muzea vyrazit i na Štědrý den, 24. 
prosince od 9,00 do 16,00 hodin. Vstup je na-
víc zdarma. 

Vánočním vlakem
Ani po skončení vánočních svátků se nemusíte 
nudit. Vyrazit můžete třeba na výlet historic-
kým motorovým vlakem po moldavské dráze 
z Litvínova na Moldavu v Krušných horách. 
Vlak odjíždí v 9,45 hodin a cestou čeká pasa-
žéry celá řada překvapení – v Oseku „pasová 
kontrola“ v expozici moldavské dráhy, zastáv-
ka v Dubí s možností získat turistické razítko 
do pasu, na Moldavě pak program Divadla Ve 
Tři a Klubu vojenské  historie Eichwald a občer-
stvení z vojenské polní kuchyně. Jízdenka jsou 
v předprodeji na nádraží v Litvínově, Mostě 
a Teplicích, dále v infocentrech v Oseku, Dubí 
a Moldavě.



Co? Kdy? Kde?
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
do 31. prosince – Muzeum města Ústí nad La-
bem - Ve znamení návratu nejslavnějšího ústec-
kého rodáka Přemysla Oráče se nese výpravná 
výstava Muzea města Ústí nad Labem s názvem 
Staré pověsti české. Expozice připravená ve spo-
lupráci s Národním muzeem se zaobírá pověst-
mi dob předkřesťanských, které konfrontuje s ar-
cheologickými nálezy. Muzeum je otevřeno od 
úterý do neděle 9.00 – 17.00 hodin mimo státní 
svátky. Foto: Muzeum města Ústí nad Labem.

SVĚT KOSTIČEK
do 10. ledna 2016 – Regionální muzeum K.A. 
Polánka v Žatci, Křížova vila – výstava obsahuje 
přes dva tisíce různých setů stavebnice LEGO 
sběratele Petra Šimra. Otevřeno je od úterý do 
pátku od 9.00 do 17.00 hodin, o víkendu 13.00 
– 17.00 hodin. 
do 19. února 2016 – Zámek Červený Hrádek 
u Jirkova – další sběratelská výstava dioramat 
LEGO: Lego město s kolejišti, přístavy a letišti, 
dále Lego Friends Heartlake město, sbírka Lego 
Star Wars modelů, Lego Movie a další exkluziv-
ní exponáty z řad továrních setů, koutek s her-
nou. Otevřeno od úterý do neděle od 10.00 do 
16.00 hodin. 

SILVESTR NA NÁMĚSTÍ
31. prosince 2015 – 1. náměstí Most – společné 
oslavy konce roku, během nichž se můžete těšit 
na vystoupení skupiny revival Abba či zpěváka 
Petra Kotvalda. Vyvrcholením Silvestra bude 
v 19.00 hodin velkolepý ohňostroj, začátek 
v 17.00 hodin. 

UGANDA V OBRAZECH
do 31. ledna 2016 – Oblastní muzeum v Mos-
tě – výstava fotografií Michala Příhody Ugan-
da v obrazech – Všední den sirotků z Bwindi, 
kterou spolupořádá organizace Bwidi Orphans, 
jež se věnuje adopcím na dálku a podpoře škol 
a rodin v Africe. Po celou dobu výstavy bude 
možno zakoupit výrobky domorodců a pro-
dukty obchůdku Bwindi Coffee, například např. 
kávu, čaj, čokoládu, sušené exotické ovoce, 
kakaové boby a další. Otevřeno: úterý – pátek 
12.00 –18.00 hodin, sobota – neděle 10.00 
–18.00 hodin. Foto: Michal Příhoda.

KLÁŠTERECKÉ RETRO
8. ledna 2016 – Galerie Kryt Klášterec nad Ohří 
- Výstava fotografií z let 1945 až 1989, některé 
z nich zapůjčili občané města. Na výstavě jsou 
k vidění snímky ze života obyvatel města, kde 
pracují, žijí nebo se baví ve společnosti, uvidíte, 
jak se měnila tvář města výstavbou sídlišť, foto-
grafie zachycující sportovní a kulturní dění ve 
městě či záběry přírody. V prodeji také kalendář 
s podtitulem Dříve a dnes, který porovnává his-
torickou a současnou podobu města. Otevřeno 
do konce ledna pondělí - pátek 8.30 – 17.00 ho-
din. Foto: Město Klášterec nad Ohří.

ROZSVIŤ SVOJE SVĚTLO 
8. ledna 2016 - Katova ulička Kadaň – výtvarný 
workshop oděný do tříkrálového kabátce. Ne-
všední technika kreslení světlem. Papír ani tužka 
nebude potřeba, snahou bude využít prostor 
kolem sebe a dokázat, že kresba nemusí být 
pouze plošná! Světlo umožňuje vidět skryté 
věci a ukazuje je v pravé podobě. Od 17.00 ho-
din. Foto: Kulturní zařízení Kadaň.

C.K. MASOPUST
6. února 2016 – Kadaň – rej masek a nespou-
taná zábava. Průvod se Švejkem a muzikanty 
vyrazí z kadaňského hradu k radnici, kde bude 
přehlídka pětatřicátníků. Průvod po svolení rad-
nice bude poklačovat okolo Střelnice k řece 
Ohři, kde utopí Moranu. Další rej pokračuje na 
náměstí, hrají kapely Brass Band, Motovidlo, 
Švejk Šraml, trh ve stylu Rakouska Uherska. Od 
10.00 hodin.

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE
od 17. do 22. ledna 2016 – Ústecký kraj – zim-
ní olympiáda dětí a mládeže z celé České re-
publiky se bude konat na Klínovci (akrobatické 
a sjezdové lyžování, snowboarding), na zimním 
stadionu v Chomutově (lední hokej, závěrečný 
i zahajovací ceremoniál), v městském divadle 
v Chomutově (tanec a šachy), v Litvínově (ho-
kej), v Mostě (krasobruslení, rychlobruslení) 
a golfovém areálu na Cínovci (biatlon a běžec-
ké lyžování). Podrobnosti na odm.olympic.cz.
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6 km od Litvínova

LYŽOVÁNÍ
NEJEN VE DNE

LYŽOVÁNÍ
NEJEN VE DNE

www.kliny.cz


