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Vážení a milí čtenáři,

Mám-li se striktně držet defi nice úvodníku, 

tedy vyjádření zabývající se důležitou aktuální 

otázkou a tlumočící kolektivní, ofi ciální sta-

novisko redakce, případně vydavatele, a zá-

roveň neklást otázky, nýbrž vytyčit jak a co 

dělat a vyvozovat závěry, odhalovat souvis-

losti a ukazovat příčiny – dostávám sám sebe 

do složité situace, neboť naplnit vše výše 

popsané je na tak malém prostoru skoro ne-

možné. Nicméně se o to pokusím a posuďte 

prosím sami, jak se dílo podařilo či nikoli.

Českem v poslední době otřáslo několik 

hrůzných, tragicky končících ataků psychicky 

narušených jedinců na jednotlivce i skupi-

ny obyvatelstva. Naproti tomu Parlament ČR 

schválil zvýšení rychlosti na 150 km v hodině 

a někteří poslanci vášnivě tleskali, objímali 

se a oslavovali. Papež František varoval svět 

před hrozícím konfl iktem. Časopis Forbes 

aktualizoval seznam nejbohatších lidí světa, 

kteří více či méně vlastní 99 % majetku na 

zeměkouli. Pak že kuponová privatizace byla 

špatná. Na Ukrajině je deset tisíc ruských vo-

jáků – na dovolené. Ani Evropská unie, ani 

ekonomicky nejvyspělejší země světa – sdru-

žené v G7, nedokáží Putinovi rozmluvit, že 

obsadit svrchovaný stát se prostě nedělá. 

Ale sankce také nic neřeší. Exodus uprchlíků 

ze zemí, kterým jsme v rámci humanitární-

ho bombardování pozabíjeli vůdce, začíná 

ohrožovat Evropu. Britský ministerský předse-

da Cameron má řešení – Anglie vystoupí z EU. 

Prezident Zeman, spolu se svým mluvčím Ov-

čáčkem, intenzivně spílají Peroutkovu článku 

Hitler je gentleman. Je to pohodlné a matoucí. 

Mezilidské vztahy se ochlazují a o to více vřou 

vztahy mezinárodní – podivné časy.

Souvislosti a podobnosti předchozích vět 

rozhodně nejsou názorem – ani ofi ciálním 

stanoviskem naší redakce, přesto mají co 

dočinění s našimi životy, s naší existencí – 

stejně jako s tou vaší. Za mnohými zly, těmi 

domácími i světovými – stojí chamtivost a ta 

paralyzuje empatii. Lidé bez schopnosti vcí-

tit se do jiných lidí, jsou schopni bez mrknutí 

oka zničit vlastní druh jenom proto, že mohou 

a že chtějí. A přitom východisko existuje – jen 

přemýšlet.

Letní dny naplněné empatií, sounáležitostí, 

optimismem a střízlivými Pohledy, přeje za 

redakci

Lubomír Šlapka, ředitel vydavatelství Pohledy 

AMB

Foto na obálce: ARCHIV SIMONY BAUMRTOVÉ
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NENÍ VŮBEC NÁHODA, ŽE SIMONU BAUMRTOVOU OBLÉKLI PŘI FOCENÍ CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE 

PRO FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ NA ROK 2016 JAKO VODNÍ VÍLU. MLADÁ ŽENA Z CHOMUTOVA TOTIŽ 

VE VODĚ TRÁVÍ CELÉ HODINY. A MÁ S TÍM ÚSPĚCH. DRŽÍ HNED NĚKOLIK ČESKÝCH PLAVECKÝCH 

REKORDŮ, ZA POSLEDNÍCH OSM LET ZÍSKALA 43 TITULŮ MISTRYNĚ ČR V PLAVÁNÍ MEZI DOSPĚLÝMI 

A DOMA MÁ I ZLATOU MEDAILI Z MISTROVSTVÍ EVROPY. K FOCENÍ VÍL MÁ NAVÍC JEŠTĚ JEDEN 

PŘEDPOKLAD. JEJÍ PŮVABNÁ TVÁŘ, BLOND VLASY A ŠTÍHLÁ POSTAVA V PLAVKÁCH OKOUZLILY 

SPORTOVNÍ FANOUŠKY NATOLIK, ŽE ZVÍTĚZILA V HLASOVÁNÍ SERVERU LIDOVKY.CZ O TITUL 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ SPORTOVKYNĚ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV SIMONY BAUMRTOVÉ

Vodní víla
z Chomutova

Překvapilo mě, že ač jste tak úspěšnou 
plavkyní, jsou to trochu úspěchy z nouze. 
Vy jste se původně věnovala hlavně gym-
nastice, ne? Proč zvítězilo plavání a nestýs-
ká se vám po gymnastice?
Bylo to hlavně kvůli mým zdravotním problé-
mům se zády, navíc jsem souběžně s gym-
nastikou i plavala. Moje plavecká postava se 
nedala tak snadno skrýt, což se ne vždy úplně 
líbilo rozhodčím na gymnastice. A koneckon-
ců jsem v plavání měla větší úspěchy.



Nenapadlo vás v té souvislosti věnovat se 
třeba synchronizovanému plavání - to vlast-
ně spojuje oba sporty dohromady? Nebo 
vás spíš lákají měřitelné sportovní výkony?
To druhé je pravda. Se zkušenostmi s gym-
nastikou jsem chtěla dělat něco měřitelného, 
kdy jdete do závodu a výsledek je otevřený, 
ne jako ve sportech, kde výkon hodnotí roz-
hodčí, kdy je výsledek téměř daný. Synchro-
nizované plavání bohužel v Chomutově není, 
ale jsem ráda, že jsem skončila u plavání.

A na druhou stranu - nelákají vás takové ty 
extrémní výzvy, jako je přeplavání kanálu 
La Manche a podobně?
To vůbec ne, jsem ráda tam, kde jsem, to zna-
mená v bezpečí bazénu. Z moře mám trochu 
strach. Navíc to nejsou pro mě prioritní mety, 
kterých bych chtěla v životě dosáhnout. Mám 
jiné cíle :-)

S výsledky na loňském mistrovství Evropy 
jste úplně spokojená nebyla, v létě vás čeká 
mistrovství světa. Jak se připravujete a jak 
vidíte svou pozici mezi konkurentkami?
Bylo to tak, že jsem byla hodně namlsaná 
ze získaných medailí a na mistrovství Evropy 
jsem si pro jednu jela. Byla jsem asi hodně 
přemotivovaná. Teď vím, že musím jít do zá-
vodu s chladnou hlavou a užít si to. Vždyť je 
to jen sport. Obětuji mu ale hodně času, dě-
lám pro to maximum, takže nevidím důvod, 
proč by se to nemohlo zase prolomit a mně 
se nemělo začít dařit. Letos mě čeká mistrov-
ství světa v Kazani, světová univerziáda v Ko-
reji a ráda bych se pokusila zaplavat olympij-
ský limit.

Vy už jste jednu olympiádu zažila. Jak na 
ni vzpomínáte? A věříte v lepší umístnění 
v Riu?
Byl to nejlepší a největší zážitek v mém živo-
tě. Nemůžu si na nic stěžovat, úžasné jídlo, 
atmosféra, ubytování, závody... všechno. Na 
umístění v Riu zatím nemyslím. Nechám to 
otevřené, stát se může cokoliv, jak jsem si teď 
zkusila poslední dobou, ale dělám vše pro to, 
abych uspěla. Na co to bude stačit, se uvidí 
až na místě.

Cesty na závody, soustředění, tréninky - to 
vše musí být finančně náročné. Kdo vám 
pomáhá?
Mezi mé hlavní partnery patří Severočeské 
doly Chomutov, firma SMP, firma Albixon. 
Bez nich by to nešlo a jsem jim hodně vděč-
ná, stejně jako i všem ostatním partnerům. 

Kromě plavání se ale musíte soustředit také 
na studium, že?
Naštěstí už ne. V květnu jsem studium dokon-
čila, udělala jsem magisterské státnice v obo-
ru fyzioterapie. Ještě mám podanou přihlášku 
na PhD., ale je to pro mě spíše výzva, než že 
bych měla nějaké studijní a akademické am-
bice :-)

Byla jste zvolena nejkrásnější sportovkyní 
Česka. Poradila byste dívkám a ženám pla-
vání na krásnou postavu?
No, myslím si, že je poměrně jedno, kolik 
toho sníte, stačí si hlídat složení stravy. Nepít 
a nejíst moc sladkých věcí, sladké věci nahra-
dit třeba vysokoprocentní čokoládou. A sa-
mozřejmě se k tomu občas pohybovat.

Ovšem voda v bazénu mi nepřijde jako úpl-
ně ideální třeba pro krásnou pleť? Máte na 
to nějaké triky?
Používám hlavně výborné šampony na vlasy 
a tělové mléko, které musím aplikovat po kaž-
dém tréninku, jinak nic zvláštího. Naše kůže si 
už asi na chlór zvykla...

Kolik času vlastně ve vodě strávíte?
Většinou plavu osmkrát až desetkrát týdně, 

v přepočtu na hodiny to je 12 až 16 hodin ve 
vodě a k tomu tak 3 až 4 hodiny na suchu 
v posilovně nebo tělocvičně, to vše pravidel-
ně každý týden. Tréninkové dávky se samo-
zřejmě snižují s blížícími se důležitými závody 
jako je olympiáda nebo mistrovství Evropy či 
světa.

Příští rok se objevíte na kalendáři pro Fond 
ohrožených dětí. Jak jste si užívala focení? 
Dostáváte po získání titulu nejkrásnější 
sportovkyně nabídky tohoto druhu?
Bylo to úžasné, hlavně proto, že i s takovou 
pro mne maličkostí mohu pomoct, což je su-
per. Ale myslím, že tento titul na to moc vliv 
nemá.
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KOSTEL ŠIMONA A JUDY V LENEŠICÍCH SE V POSLEDNÍCH DESETILETÍCH PŘÍLIŠ NEODLIŠOVAL 

OD MNOHA DALŠÍCH CÍRKEVNÍCH STAVEB, KTERÉ SICE MĚLY TO ŠTĚSTÍ, ŽE SE DOCHOVALY 

PŘES PROPAST VĚKŮ, ALE ZÁROVEŇ JIM LIDÉ S VÝJIMKOU HRSTKY ODBORNÍKŮ NEVĚNOVALI 

PŘÍLIŠNOU POZORNOST. JEDNOLODNÍ KOSTEL S VĚŽÍ, PRÝ ROMÁNSKOU, V ZANEDBANÉM STAVU, 

S OPRÝSKANOU OMÍTKOU A NEUDRŽOVANOU STŘECHOU – TAKOVÝCH JE V SEVEROZÁPADNÍCH 

ČECHÁCH VÍCE A JEJICH EXISTENCE JE JAKSI SAMOZŘEJMÁ. ŽE TATO SAMOZŘEJMOST JE 

OPRAVDU JEN ZDÁNLIVÁ, SE V PŘÍPADĚ LENEŠIC UKÁZALO 3. ČERVENCE ROKU 2008, KDY SE 

NÁHLE A BEZ VAROVÁNÍ ZŘÍTILA VĚŽ A ZÁPADNÍ ČÁST KOSTELA. KATASTROFA SE NAŠTĚSTÍ 

OBEŠLA BEZ ZRANĚNÍ, ALE ŠRÁM NA TVÁŘI HISTORICKÉHO CENTRA LENEŠIC BYL PŘÍLIŠ KRUTÝ 

A HLUBOKÝ, ABY JEJ MÍSTNÍ OBYVATELÉ PŘEŠLI POUHÝM POKRČENÍM RAMEN.

TEXT: JAN MAREŠ
FOTO: LADISLAV BÁBA

Věž, kostel a lidé
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Torzo kostela s hromadou suti a zlámaných 
trámů poskytovalo žalostný pohled. V tomto 
případě se naštěstí potvrdilo staré přísloví, 
podle něhož všechno zlé je k něčemu dob-
ré: zmrzačený kostel vyvolal neobvyklou vlnu 
solidarity, zájmu, ale hlavně vznik Lenešické-
ho okrašlovacího spolku v září téhož roku. 
Skupina místních se rozhodla kostel zachránit 
a vrátit mu jeho původní podobu. Započala 
tak zdánlivě sisyfovský úkol, v jehož splnění 
by v prvních letech věřil jen málokdo.

Má to vůbec cenu?
Základní otázka zněla: proč vůbec obnovo-
vat církevní stavbu v obci, pro niž dnes víra 
nehraje větší roli? A pokud má k obnově 
dojít, jakým způsobem a z jakých prostřed-
ků? Odpovědi nejsou zdaleka samozřejmé, 
ovšem nejpádnějším argumentem pro je 
právě snaha místních si tyto otázky vůbec 

klást a kladně je zodpovídat. Nasnadě je ar-
gument duchovní, neboť kostel je obvyklou 
součástí kulturního prostoru evropských síd-
lišť a symbolem víry místních obyvatel, kteří 
na něj z vlastních prostředků po staletí při-
spívali a vkládali do něj své naděje, prožívali 
zde nejslavnostnější okamžiky svých životů 
a jejich životy zde také symbolicky končily. 
Historická argumentace hovoří o velmi cenné 
památce, neboť kostel v jádru pochází ze 13. 
století a byl postaven původně v románském 
slohu, navíc velmi kvalitní stavební hutí, která 
pracovala pro bohatý klášter benediktinských 
mnichů v nedalekých Postoloprtech. Důležitá 
je také funkce kostela jako dominanty obce, 
jeho obrys je součástí mentální krajiny zdej-
ších obyvatel a zásadním orientačním bodem 
bez ohledu na víru. Všechny tyto argumenty 
stály u zrodu zmíněného Lenešického okraš-
lovacího spolku, který navzdory staromódně 
znějícímu názvu postupuje při obnově kos-

tela a dalších veřejných staveb v obci velmi 
moderním způsobem. Předsedou spolku je 
Zdeněk Plaček, nadšený lokální patriot, který 
v žertu optimisticky prý už pět let odhaduje, 
že rekonstrukce bude hotova do pěti let. 

Kostel jako historický svědek
Bohatá historie kostela začíná hluboko ve 
12. století, ovšem v písemných pramenech 
se objevuje později. Lenešice byly již v té 
době jednou z největších vsí v regionu a ná-
ležely nejprve doksanskému a později posto-
loprtskému klášteru. Unikátním dokladem 
z doby, kdy Lenešice a okolní vsi patřily pod 
pravomoc mocného benediktinského opata 
z Postoloprt, je epigrafická památka přesně 
datující stavbu kostelní věže. Vysoko na je-
jím průčelí byl původně umístěn velký kámen
s  latinským nápisem, vytesaným v román-
ské majuskule, podle něhož byla věž vysta-
věna v roce 1262 za postoloprtského opata
Bertolda a lenešického faráře Křišťana. Sta-
vebně historický průzkum ukázal na velmi 
kvalitní kamenickou práci dávných řemeslní-
ků, kteří pracovali pro klášterní stavební huť. 
Románská fáze stavby dala vzniknout mimo-
řádně výstavnému kostelu s věží v západním 
průčelí a velkou apsidou, který byl později 
pouze částečně upravován podle proměn do-
bového vkusu. V roce 1420, kdy postoloprt-
ský klášter podlehl náporu lounských a žatec-
kých husitů, byl vypálen také lenešický kostel, 
ale kamenná stavba přetrvala bez větší úho-
ny. Archeologický průzkum odhalil v podvěží 
doklady této bouřlivé doby – železnou šipku 
z kuše a keramickou nádobku sloužící jako 
úkryt pro cennosti, svědky prozíravosti du-
chovního správce a zároveň marného odporu 
proti husitským radikálům. Při obnově v 15. 
století byla zvýšena věž, zazděna románská 
okna v lodi a postavena vysoká gotická stře-
cha. Mladší úpravy se omezily na udržovací 
práce a poslední velká úprava z počátku 19. 
století dala kostelu klasicistní ráz. Probourání 
vstupního portálu v podvěží ovšem narušilo 
statiku románské věže, která se začala na-
klánět. Svou roli sehrálo také měkké podloží 
a vzlínající vlhkost, neboť nedaleko kostela 
býval rybník. Po roce 1989 došlo k částečné 
rekonstrukci kostela a na rok 2008 bylo pláno-
váno statické zajištění věže. Ironií osudu bylo 
pro nepřízeň počasí přesunuto z jara na léto, 
ovšem zhroucení stavby začátkem července 
znamenalo konec všech nadějí na opravu. 

Zimní beznaděj, letní euforie
Dnes, po sedmi letech od katastrofy, je situa-
ce úplně jiná. Věž je obnovena do výše korun-
ní římsy kostelní lodi, a to částečně s použitím 
původního materiálu, zároveň probíhá restau-

Unikátní epigrafická památka 

z roku 1262 naštěstí přežila pád 

věže jen s malými oděrkami. Po 

dostavbě bude na původním mís-

tě fasády zazděna přesná kopie, 

originál se stane ozdobou věžní-

ho interiéru. Překlad nápisu: Léta 

Páně 1262 byla postavena tato 

věž za pana Bertolda, opata Apo-

štolské Brány (klášter v Postolo-

prtech), a zdejšího faráře jménem 

Křišťana.
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rování mobiliáře, interiér lodi zdobí opravený 
oltář Šimona a Judy, restaurují se obrazy kří-
žové cesty… Za tím vším se skrývá mimořád-
ná aktivita a obětavost členů zdejšího okraš-
lovacího spolku, podle jehož předsedy se 
dosud pro záchranu kostela podařilo sehnat 
a proinvestovat asi 6 milionů korun. Zdrojem 
financí jsou zejména dary a veřejné sbírky, vý-
borná je spolupráce s obecním úřadem v Le-
nešicích, spolek se ale stal z donucení také 
odborníkem na dotace a granty všeho druhu. 
Církev, ministerstvo kultury, krajský úřad, zde 
všude se pravidelně uchází o podporu. Pouze 
čerpání z unijních fondů zůstává stranou, po-
dle Z. Plačka především proto, že je adminis-
trativně náročné a zpětné proplácení nákladů 
je pro nevýdělečný spolek nepřekonatelnou 
komplikací. Z toho u pana předsedy vznika-
jí dva protichůdné emoční stavy – beznaděj 
a nechuť v zimě, kdy podává žádosti, a eu-
forie v létě, kdy podle jeho slov „papíry pře-

růstají v cihly“. Důležité je, že donkichotský 
záměr vzali za svůj především místní obyva-
telé, dobročinné akce bývají hojně navštíve-
né a plní se také kasička pro dobrovolné pří-
spěvky. Po dokončení oprav by měl kostel být 
celý znovu vysvěcen a měla by se mu vrátit 
historická funkce živého srdce obce, kde se 
setkávají lidé nejen při bohoslužbách, ale také 
třeba na koncertech a při kulturních událos-
tech vůbec.
Aktivity spolku se úměrně k jeho „okrašlova-
címu“ názvu neomezují pouze na kostel. Za 
sedm let existence se podařilo opravit napří-
klad také zvonici, u níž se každoročně koná 
připomínková slavnost k poctě Jana Husa, re-
staurováním prošla kaplička Jana Nepomuc-
kého s barokní sochou a v plánu je mnoho 
dalších aktivit. Pohled na dosavadní úspěchy 
a optimistický přístup Z. Plačka jsou přísli-
bem, že o lenešickém kostele a okrašlovacím 
spolku ještě uslyšíme. 
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OSLAVY VÝROČÍ OHŘE VYVRCHOLÍ
V ČERVNU NA KADAŇSKÉM NÁBŘEŽÍ
NEJVĚTŠÍ UDÁLOSTÍ LETOŠNÍCH OSLAV 1210 LET OD PRVNÍ 

PÍSEMNÉ ZMÍNKY O ŘECE OHŘI BUDE ČERVNOVÁ SLAVNOST NA 

NÁBŘEŽÍ MAXIPSA FÍKA V KADANI. V SOBOTU 27. ČERVNA ČEKÁ 

NÁVŠTĚVNÍKY BOHATÝ ODPOLEDNÍ PROGRAM, KTERÝ SPOJUJE 

JEDNO TÉMA – VODA. SÉRIE CELOROČNÍCH AKCÍ ZAČALA 

V DUBNU SVĚCENÍM PRAMENE OHŘE V NĚMECKÝCH SMRČINÁCH 

A SKONČÍ V ŘÍJNU V LITOMĚŘICÍCH U VESLAŘSKÉHO KLUBU.

TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ

Odpolední slavnost v Kadani se bude ode-
hrávat na nábřeží v okolí hotelu Split a také 
v AmFíku. Velkou atrakcí bude spouštění voru 
na řeku a jeho plavení. Během odpoledne si 
budou moci návštěvníci také prohlédnout 
práci síťařů a uvidí ukázky zpracování ryb. Do 
Kadaně krátce po druhé hodině dorazí povoz 
se solí po Staré solné stezce a předá městu 
práva k prodeji soli, vpodvečer se pak ob-
chodníci se solí dočkají nemilého překvapení 
– přepadení šermíři.
Vodou z řeky Ohře pokřtí Destinační agen-
tura Dolní Poohří knihu bájí a pověstí, které 
se vážou k Ohři. Jejím autorem je kadaňský 
historik Petr Hlaváček a ilustracemi ji doplnil 
Antonín Grafnetter. Návštěvníkům se poprvé 
představí putovní výstava Řeka Ohře v pro-
měnách času.
Děti se během dne mohou těšit hned na dvě 
pohádky v AmFíku. „Celé slavnosti se točí 
kolem vody, takže i pohádky – ta první bude 
O zlaté rybce a druhá O vodníkovi,“ říká ře-
ditelka Destinanční agentury Dolní Poohří 
Libuše Novotná Pokorná. O další dětský pro-
gram se na hřišti nad Splitem postará občan-
ské sdružení Radka a DDM Šuplík z Kadaně, 
děti se mohou vyfotit s vodními postavička-
mi. Návštěvníci budou moci zavítat do dvou 
tvůrčích dílen – Mikrokosmos, kde se budou 
vytvářet koláže z bonbónů, a program Na 
světelné vlně, který nabídne netradiční tvorbu 
se světlem. Na hlavním pódiu program dopl-
ní hudba, kouzelník a šermíři.  Program vyvr-
cholí večer světovou premiérou původního 
baletu Martina Šíla o víle Egerii v podání žáků 
Základní umělecké školy v Kadani.
„Během dne budeme ve stáncích prezento-
vat regionální produkty z Poohří i Krušných 
hor, k ochutnání bude například pivo, víno, 

žatecké klobásy, sladkosti z Kadaně. Předsta-
ví se také regionální řemeslníci s proutěným 
zbožím, keramikou a šperky,“ doplňuje  Libu-
še Novotná Pokorná. Kromě toho si budou 
moci návštěvníci odnést na památku suvený-
ry s logem oslav. Logo vzešlo ze soutěže a je 
dílem studentky Vyšší odborné školy obalové 
techniky a Střední školy ve Štětí Anny Křížové. 
V prodeji jsou již nyní trička, hrnečky, tužky 
a turistické známky a vizitky. Další školní sou-
těž - výtvarná a literární - s tématem řeky Ohře 
je již v plném proudu a na oslavách 27. června 
se studenti dozví, kdo zvítězil. Povodí Ohře 
připravuje na sobotní odpoledne Den otevře-
ných dveří vodního díla Kadaň.
Na akci vedle pořádající Destinanční agen-
tury Dolní Poohří spolupracuje také Kulturní 
zařízení Kadaň, občanské sdružení Naše Ra-
donicko a Povodí Ohře, záštitu nad ní převzal 
Karlovarský a Ústecký kraj.
Cílem letošních oslav je připomenout význam 
řeky v životě našich předků i v současnos-
ti. V letošním roce uplyne 1210 let od první 
zmínky o Ohři. Pochází ze středověké kroni-
ky, mapující výpravu vojska římského císaře 
Karla Velikého z roku 805. Oslavy putují po 
celém toku řeky, začaly v dubnu u pramenů 
v Německu. Společně s oslavami bude puto-
vat také výstava, která ukáže na mapách a fo-
tografiích historickou a současnou podobu 
řeky a okolí.                                              (PI)



a tak, aby se u nás dobře cítil,“ upozornila 
Löblová z chomutovského Labutiqu.

Chtěly jsme podnikat užitečně
Secondhand, tedy Více než secondhand, jak 
zní oficiální podtitul obchodu Labutiq v Cho-
mutově, se otevřel v listopadu před dvěma lety. 
Dvě kamarádky byly na mateřské dovolené 
a uzrál v nich nápad vytvořit ‚jiné podnikání‘.
„Chtěly jsme, aby nás bavilo a zároveň nám 
umožnilo propojit ho s podporou znevýhod-
něných osob, charitativní činností a envi-
romentální odpovědností. To vše se kloubí 
právě v sociálním podnikání,“ vysvětluje Jana 
Raška Moutelíková, majitelka a spoluzaklada-
telka Labutiqu.
Z opuštěného nároží kdysi legendárního pod-
niku Labuť v centru Chomutova se jim poda-
řilo vybudovat originální obchod, který nemá 
v okolí obdoby. Kromě secondhandu jsou tu 

k mání výrobky chráněných dílen nebo růz-
ných originálních tvůrců, či menších firem, jež 
se v běžných obchodech neobjevují.
Labutiq spolupracuje s místními tvůrci a or-
ganizacemi, secondhandové zboží, které ne-
prodá, míří do místního azylového domu, kde 
dál pomáhá. Funguje tu také takzvaný charity 
shop (doslova charitativní obchod), v němž 
se prodává zboží věnované přímo zákazníky 
a zisk je stoprocentně směřovaný k někomu 
potřebnému.
„V tříměsíčních cyklech se vybrané zboží pro-
dává přímo na konkrétní pomoc konkrétním 
lidem. Nyní jde třeba o příspěvek na koupi 
invalidního vozíku. Už jsme takto pomohli 
třeba se speciálním rehabilitačním pobytem, 
pohybovou terapií, speciální dětskou postýl-
kou či autosedačkou,“ vyjmenovala Löblová.
Obchod Labutiq dává práci deseti lidem, de-
vět z nich je buď se zdravotním postižením 
nebo jde o dlouhodobě nezaměstnané. S roz-

Tam, kde se zákazník cítí dobře
„Myslím, že rozdíl v tom, že jsme oproti kon-
kurenci firmou sociální, není pro zákazníka 
patrný,“ říká Andrea Löblová, jedna ze zakla-
datelek chomutovského secondhandu Labu-
tiq. Podobně vnímají své aktivity i další sociální 
firmy.
„Většina zákazníků ani neví, že když si u nás  
dávají něco dobrého, jsou v sociální firmě. 
Prostě k nám chodí, protože jim u nás chutná. 
Tak to má v gastronomických službách být,“ 
míní Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně 
ústeckého sdružení Fokus Labe, které provo-
zuje kavárny a občerstvení, ale také zahradnic-
tví a šicí dílnu.
Spojuje je ještě další věc – dost puntičkářsky 
dbají na to, aby se u nich lidé cítili příjemně. 
„Zákazníci u nás určitě vnímají prostorné 
a voňavé prostředí i to, jak pečujeme o se-
condhandové zboží, které nabízíme. Vždy 
se snažíme ke každému přistupovat osobně 
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BYZNYS,
KTERÝ
POMÁHÁ

KUPUJEME SI U NICH ORIGINÁLNÍ MÓDNÍ DOPLŇKY, SKVĚLOU 

ČOKOLÁDU ČI SENDVIČ KE SVAČINĚ. JINDY POTKÁME JEJICH 

ZAMĚSTNANCE, JAK UKLÍZÍ NAŠE ULICE. NORMÁLNÍ FUNGUJÍCÍ 

MALÉ FIRMY. OD OSTATNÍCH SE ALE V JEDNÉ ZÁSADNÍ VĚCI LIŠÍ 

– UŽÍVAJÍ PŘÍDOMEK SOCIÁLNÍ. JSOU JINÉ HLAVNĚ V TOM, ŽE 

SVÉ ZISKY SMĚŘUJÍ K SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM NEBO ZDRAVOTNĚ 

HANDICAPOVANÝM, ZAMĚSTNÁVAJÍ JE A DÁVAJÍ JIM ŠANCI NA 

DŮSTOJNÝ ŽIVOT. V ČESKU JICH FUNGUJÍ STOVKY, V KRAJI 

DESÍTKY. 

TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO: ARCHÍV FIREM, KATEŘINA TÁBORSKÁ
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jezdem a fungováním velmi pomáhají evrop-
ské dotace. „V začátku našeho podnikání byly 
zcela klíčové. V daném personálním  obsazení 
a rozsahu služeb bychom bez nich nepřežili,“ 
je přesvědčená Moutelíková.
„Je sice stále co vylepšovat, ale doufám, že 
vracející se zákazníci a jejich rostoucí počet je 
dobrá vizitka. Rozhodně jsme stejně nadšené, 
jako když jsme začínaly,“ dodává s úsměvem.

Čokoládovna jako zážitek pro turisty
S nabídkou toho, co lidé nemají v dané oblasti 
příliš šanci získat jinde, přišel i sociální podnik 
Mana v Krásné Lípě, centru Českého Švý-
carska. Jde o atraktivní čokoládovnu, kde se 
přímo před návštěvníky vyrábějí čokoládové 
bonbóny, pralinky a další laskominy. Práci dává 
deseti lidem.
„Jsme přímo v centru pobytu náročných ná-
vštěvníků, zájemců o krásné prostředí a vý-
borné zážitky. Přibývá lidí, kteří do města za 
zážitky přijíždějí a hledají kvalitu, alternativu, 
zvláštnosti regionu a zábavu. Právě k nám do 
čokoládovny tak turisté rádi zavítají,“ líčí Pav-
lína Šafusová, předsedkyně sociálního druž-
stva Cedrovatka, které čokoládovnu Mana 
provozuje. „Mohou u nás sledovat, jak vzniká 
čokoládový bonbón, plněná pralinka nebo 
třeba čokoládová plaketa. Mohou se dopo-
drobna seznámit s čokoládou, ochutnávat, 
vybírat, nakupovat a čokoládu si užít všemi 
smysly,“ říká.
Čokoládovna Mana, jako sociální podnik, 
byla logickým vyústěním práce v sociálních 
službách, které poskytuje komunitní centrum 
CEDR. Pracovat s lidmi s postižením a hledat 
pro to financování je totiž velmi náročné.
„Sociální služby samy o sobě neobsahují 
podnikání, a podnikání zase nemá prvky so-
ciální. Propojením obojího vznikají zajímavé 
možnosti, které jsou pro nás výzvou,“ vysvět-
luje Šafusová. „Hledali jsme další způsob, jak 
podpořit naše klienty a přinést další finance 

pro naši práci v sociální oblasti,“ připomněl 
Miroslav Řebíček, který se v družstvu  zabývá 
strategií a rozvojem.
Získat zákazníky pro čokoládovnu je podle 
nich obdobné jako pro jiný podnik, který fun-
guje bez přídomku sociální. Mana se zatím 
rozvíjí velice solidně. Našla si odbyt v prodej-
nách v regionu a snaží se uspět i mimo něj. 
Používá kvalitní kakaové boby z různých částí 
světa - Tanzanie, Venezuely či  Papuy-Nové 
Guiney. Zpracovává se tu i čokoláda z takzva-
né fairtrade produkce, čili tak, aby se kupovala 
přímo od výrobců a místních farmářů za férové 
ceny odpovídající jejich práci.
Mana sama, na rozdíl od většiny sociálních 
podniků, není závislá na různých grantech 
a dotacích. Úspěšně se ucházela o získání 
menších darů od nadací a firem, které jí  po-
mohly při rozvoji podniku, a na zaměstnance 
se zdravotním postižením získává refundaci 
části mzdy od úřadu práce – ta se ale hradí až 
zpětně po třech měsících. 

Dobrá gastronomie – základ úspěchu
Pravděpodobně vůbec největší sociální firmou 
v kraji je Fokus Labe. Provozuje kavárnu Bárka 

v Ústí nad Labem a na tamní univerzitě ještě 
literární kavárnu. Bistro má i v Teplicích, na-
víc v centru Ústí je také občerstvení La Buž. 
K tomu zahradnictví a šicí dílna. V gastronomii, 
která tvoří asi sedmdesát procent jeho aktivit, 
zaměstnává 14 terapeutů a dává práci 90 kli-
entům s duševním onemocněním, nejčastěji 
schizofrenií.
„Gastronomie nás baví. Rádi jíme, dobře 
a zdravě. I proto jsme si asi pro sociální pod-
nikání vybrali právě tuto branži. Snažíme se 
vše dělat poctivě, učit se od mistrů jako jsou 
Zdeněk Pohlreich nebo Roman Vaněk,“ pro-
zradila Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně 
Fokusu Labe. Před čtyřiadvaceti lety stála tato 
klinická psycholožka u jeho vzniku. Před sedmi 
lety otvírala první kavárnu. 
„Deset let jsme hledali, jaké sociální podni-
kání je pro naše klienty nejvhodnější. Gast-
ronomické služby mají obrovský rehabilitač-
ní potenciál – klienti jsou mezi lidmi, musí 
komunikovat, vidí radost zákazníků a práci, 
která má smysl. Pro proces zotavení z těžké 
duševní nemoci má jejich nová pracovní role 
zásadní význam,“ uvedla.
Kromě spokojených klientů, kteří v podnicích 
Fokusu rádi jedí, vidí i další jasný přínos – kli-
enti nemusí podstupovat časté hospitalizace 
a v nemocničním léčení bývají mnohem méně 
než ti, kteří podobně pracovat nemohou.
„Vidíme jasný efekt toho, co děláme, a hlavně 
přesah, který tato práce má. I proto někteří 
moji kolegové odešli ze svého podnikání a tře-
ba ani já jsem nezůstala u klasické psychiat-
rické praxe,“ upozornila předsedkyně Fokusu 
Labe. 
Aby pomohli de-stigmatizovat své klienty, je-
jichž nemoc, schizofrenie, vyvolává u množ-
ství lidí zbytečný strach, chystá nyní Fokus Labe 
koncept přípravy čerstvých svačin do škol. „Je 
to jak nový podnikatelský záměr, tak jasný 
krok představující sociální rozměr toho, co 
děláme. Tak zkrátka musí sociální firma uva-
žovat,“ uzavírá Krbcová Mašínová.
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Eskymák 
se neříká
NA ROZUMNÉ VYSVĚTLENÍ, PROČ SE GRÓNSKU ŘÍKÁ DÁNSKY GRØNLAND NEBO-LI ZELENÁ ZEMĚ, 

JSEM PŘI PROHLÍŽENÍ FOTEK, KTERÉ PŘIVEZLI TŘI MOSTEČTÍ CESTOVATELÉ, PROSTĚ NEPŘIŠLA. 

BÍLÁ BARVA SE TU STŘÍDÁ JEN S MODRÝM NEBEM A SMARAGDOVÝMI ODSTÍNY MOŘE. NENÍ 

DIVU, ŽE SI MÍSTNÍ KOMPENZUJÍ NEDOSTATEK BAREV STAVĚNÍM PESTROBAREVNÝCH DOMKŮ. 

PRÝ TO BYL JEN TRIK – ERIK RUDÝ, KTERÝ PŘED VÍCE NEŽ TISÍCOVKOU LET GRÓNSKO OBJEVIL, 

CHTĚL NALÁKAT NA SEVER NOVÉ OSADNÍKY, A TAK BÁSNIL O ZELENÉ ZEMI. V DOBÁCH TELEVIZE 

A INTERNETU SAMOZŘEJMĚ VŠICHNI VĚDÍ, JAK TO V GRÓNSKU OPRAVDU VYPADÁ. A PRÁVĚ SNÍH, 

LED A BÍLÉ DOBRODRUŽSTVÍ TAM NALÁKALY TROJICI CESTOVATELŮ Z MOSTU – MARTINA KRUPKU, 

MARTINA STUDECKÉHO A MÍRU KUŽELKU. POSLEDNÍ DVA JMENOVANÍ MI VYPRÁVĚLI, JAK TO ZEBE 

NA SANÍCH, PROČ JE ESKYMÁK NADÁVKA A JAK SE ŽIJE LIDEM 400 KILOMETRŮ NA SEVER OD 

POLÁRNÍHO KRUHU. 

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: MARTIN STUDECKÝ, MÍRA KUŽELKA 



ještě z vlny pižmoňů. Je to hnědá vlna, která 
patří k těm nejhřejivějším.

Nakonec jste zakotvili v Ilulissatu, městě 
asi 400 kilometrů nad polárním kruhem, 
které je proslulé nejproduktivnějším ledov-
cem na severní polokouli, který se stále vy-
souvá do moře. Takže jste se na něj určitě 
byli podívat.
M.S.: Celý ledovcový fjord je asi 40 kilometrů 
dlouhý a sedm kilometrů široký a Ilulissat ob-
klopují ledovce o výšce až osmdesáti metrů. 
Co je ale podstatné, desetinásobek této výšky 
je ještě pod vodou. Najali jsme si malou dře-
věnou rybářskou loď, abychom je viděli zblíz-
ka. K těm úplně velkým se jet nedá, protože 
kdyby se utrhly, loď by okamžitě zničily. Tudíž 
jsme dopluli k ledovcům asi 4 metry vysokým, 
tedy co je vidět nad hladinou. I ty se ale mo-
hou přetáčet – odborně se tomu říká telení. 
Zůstali jsme jen chvilku stát a když jsme chtě-
li odjet, ledovce nás z druhé strany uvěznily 
a nemohli jsme ven.
M.K.: Bylo pozdní odpoledne a ledovce 
k sobě začaly přimrzat. Je to sice malá krusta, 
ale přesto jsme si zkusili, jak funguje ledobo-
rec – pojížděním tam a zpátky jsme museli 
led prorážet.
M.S.: Měli jsme z toho pořád srandu – ha, ha, 
zamrzneme tady. Ale jen do doby, než jsme 
se podívali na Eskymáka, který nás vezl, tedy 
vlastně má se říkat Inuitu, abychom neuráželi. 
Celou dobu s námi žertoval, ale teď najednou 

nasadil vyděšený výraz... Slyšíš křupání a ne-
víš, jestli je to loď nebo led, červený nátěr lodi 
se začal objevovat na ledovcích...

Proč Eskymáka uráží, že je Eskymák?
M.K.: V jejich jazyce to znamená něco jako 
„požírač syrového masa“. A ačkoliv všichni 
syrové maso jedí, tak je to uráží. Trochu jako 
z Jiránkova vtipu o Jírovi z Maršova, co žere 
chrousty. Tedy správně jsou to Inuité, původní 
obyvatelé, kteří tam žijí již tisíce let.
M.S: Jsou to asiatické typy, snad pocházející 
původně ze Sibiře, z Čukotky.

Seznámili jste s Inuity?
M.K.: Nejsou moc komunikativní, ale nám se 
podařilo dostat se do jedné rodiny. Seznámili 
jsme se s Italem, který má v Ilulissatu turistic-
kou agenturu, a šli jsme v sobotu do bytu jeho 
zaměstnance. Udělali nám tzv. kafe mik, což 
je takové jejich posezení s kávou a zákuskem. 
Zajímala mě spousta věcí, takže jsem se po-
řád ptal a ptal.
M.S.: Překvapilo nás třeba, jak mají doma tep-
lo. Čekali jsme, že domorodci v drsné zemi 
budou mít doma maximálně 15 stupňů, ale 
v bytě bylo přetopeno. Celou dobu jsme pře-
mýšleli, jakou používají izolaci, uvažovali jsme 
o chlupech pižmoně, které se tam používají 
na oděvy, nebo o slámě, ale odpověď naše-
ho hostilete byla zklamáním: Rockwoll. Naše 
romantické představy jsou často daleko od 
reality.

Proč tak „studená“ dovolená?
M.K.: Jednou mi takhle přišla SMSka od na-
šeho kamaráda Jindry Pecha, s nímž jsme už 
byli rýžovat zlato ve Finsku: „Co takhle polarni 
zar v Gronsku? Chtel bych to vidět. Co vy na 
to?“ Trvalo asi sedm minut, než se sešly naše 
SMSky, že do toho jdeme. Snažíme se jednou 
za čas vypadnout z pracovního kola, ale když 
jedeme někam, kde jsme na dostřel, kde je 
internet a signál, pořád jsme spoutaní prací. 
Když odjedeš někam, kde nic nefunguje, ko-
nečně mozek vypne. Takhle jsme byli třeba 
v horách Kamerunu.
M.S.: Celou cestu plánoval a připravoval Jin-
dra, který měl v Grónsku kontakty, jenže tři 
neděle před odletem náhle zemřel. Tak zbylo 
všechno na Mírovi.

Jak se dá vlastně do tak exotické destinace 
dostat?
M.K.: Cesta zabere dva dny. Letí se přes Ko-
daň. Z Kodaně létá jednou denně velké leta-
dlo grónských aerolinek na bývalou americ-
kou vojenskou základnu v Kangerlussuaq, 
která leží na západní straně Grónska. Odtud 
pak létají malá letadla asi pro třicet lidí do jed-
notlivých měst v Grónsku, Je to takové místní 
MHD. Jiné spojení než letadlem, vrtulníkem 
nebo lodí mezi městy není. Pro nás je ještě lé-
tání svátek, jsme nervózní, natěšení..., ale pro 
ně je to autobus. Zajímavé bylo, že grónské 
ženy, jakmile se usadily v letadle, vyndaly ple-
tení a začaly plést – svetr, šály, nebo kdo ví co 



M.K.: Fascinující je také, že v Ilulissatu žije asi 
čtyři a půl tisíce lidí, kteří vlastní tři tisíce aut. 
Strašně rádi řídí. Na tom není nic zvláštního, 
ale zkus si představit, že bydlíš v Oseku a sil-
nice s posledním domem končí, dále není nic 
a ty můžeš jezdit maximálně z jednoho konce 
města na druhý. Byl problém přejít ulici, pro-
tože všichni jezdí všude autem a když jdou do 
obchodu, nechají navíc nastartovaný motor.
M.S.: Nicméně o životní prostředí se starají. 
Viděli jsme několik spaloven odpadů, ale žád-
né černé dýmy.

Netouží místní opustit tu nehostinnou 
zemi a prchnout do Evropy – když jsou čle-
ny Evropské unie?
M.K.: Myslel jsem si to, ale není to tak. Mladí 
lidé v Grónsku zůstávají, zřejmě by v Evropě 
také těžko hledali uplatnění. Ve městě přitom 
mají dostatek zázemí. Jen v Ilulissatu je devět 
mateřských školek. Dánsko zemi podporuje, 
takže i přes velké vzdálenosti jsou tam ceny 
v obchodech stejné jako v Evropě.
M.K.: Na druhou stranu je Grónsko obrov-
ským zdrojem přírodního bohatství. V letadle 
jsem třeba objevil náborový leták, kterým 
lákají pracovníky do těžebních společností. 
Všude v Grónsku se něco těží - uhlí, zlato, 
nikl, zinek, olovo, stříbro, diamanty... Jsou to 
ale naleziště stovky kilometrů od civilizace, 
vrtulník tě tam vysadí, nějaku dobu tam pra-
cuješ a zase se vrátíš zpátky. Teprve z letadla 
si člověk uvědomí ty ohromné vzdálenosti.

S vaším smyslem pro humor, jste se jistě 
těšili, jak se „v zemi věčného ledu a sněhu 
zkoulujete“...
M.K.: Těšili, ale nekoulovali.
M.S.: Tam není vůbec sníh na stavění sněhu-

láků! Vlastně ho tam ani moc není, jen pár 
centimetrů a pořád ho vítr odfoukává. Je to 
samý led a kámen. V celém Grónsku není je-
diný strom. Ale krajina je zajímavá – jen led, 
kameny a moře a modré nebe, protože jsme 
měli štěstí na počasí.

Ale zimy jste si jistě užili dost...
M.S.: Byla tam obrovská zima. Měl jsem boty 
do mínus třiceti, Míra do mínus čtyřiceti, ale 
stejně nám byla zima. Nejvíc jsme asi promrzli 
na psím spřežením. Na tělo jsme dostali úžas-
né tulení obleky, ale mrznul mi nos a nohy. 
Pořád jsem se snažil s nimi hýbat, ale pak už 
jsem ani nevěděl, jestli se ještě pohybují nebo 
ne. 

Takže jste si vyzkoušeli nejprve ledoborec 
a potom psí spřežení?
M.K.:  Specialitou jejich psích spřeženích je, 
že jsou psi postaveni do vějíře a každý pes 
táhne své lano, nikoliv v řadě, jako se to dělá 
v Kanadě nebo Evropě. Nejsou to ale žádní 
musheři, to je spíš evropská záležitost. Jeli 
jsme s rybářem.
M.S.: Jednou do kopce mi bylo psů líto, tak-
že jsem seskočil, abych jim ulevil. To jsem ale 
neměl dělat. Utekli mi a já se sápal a funěl do 
kopce v tom patnáctikilovém obleku za nimi. 
Během chvíle mi zamrzli vousy, nos a myslel 
jsem, že mi mráz roztrhá plíce. To jsem cítil 
zimu i vevnitř.

Zažili jste tedy pocit, že jste na konci světa?
M.S.: Tenhle pocit jsme určitě zažili na saních, 
kdy jedeš a kolem prostě vůbec nic.
M.K.: Nicméně i tam se nám stalo, že jsme 
najednou potkali mladé Nory s batohy, kteří 
šli někam do vnitrozemí, kde je jen pustina. 

Máš pocit, že jsi dobyvatel, už to mu věříš, 
a najednou potkáš lidi s batohem...
M.K.: Musíš mít zkrátka fantazii, ale jinak je 
Ilullissat turistické centrum. Divočina začíná 
o sto kilometrů dál.

Takže už i v Grónsku je to stejné jako nám 
v minulém čísle časopisu vyprávěli cestova-
telé o Patagonii – že už je celý svět protkán 
turistickými agenturami?
M.S.: Mysleli jsme si, že turistický ruch je tam 
prioritou a jakmile přijedeme, budou se před-
hánět, kdo nás sveze na saních. Ale není to 
tak. Nejvíc vydělávají lovem ryb pod ledem. 
Jedou se psy daleko od vesnice, kde vysekají 
díru a loví ryby na dlouhých lanech s háčky 
a pomocí klasického dřevěného rumpálu je 
vytahují. Nejbližší takové místo je pět hodin 
cesty od městečka.
M.K.: Dá se takto lovit jen v určitém obdo-
bí a my jsme se do něj zrovna trefili. Ilulissat 
je normálně plný psů a kousek za domy mají 
jakési parkoviště – velkou plochu, kde jsou 
všichni tažní psi ubytovaní, jsou jich tam stov-
ky. Ale teď byli všichni chlapi pryč, všichni psi 
pryč, vesnice prázdná. Byli na lovu.
M.K: Původně jsme měli objednaný výlet 
dvoudenní i s přespáním a ukázkou tohoto 
lovu. Ale přestože pronájem saní na dva dny 
vyšel asi na patnáct tisíc korun na člověka, ne-
vyplatilo se jim to, šli lovit ryby.

A jak to vlastně dopadlo s tou polární září, 
kterou vám sliboval kamarád Jindra?
M.K.: Sice malá, ale nakonec byla. 
M.S.: Pokud se chcete podívat na pár záběrů 
z naší výpravy z Grónska, tak zadejte ve vy-
hledávači youtube.cz Grónsko 2015. 

Grónsko
Největší Ostrov na světě, na němž ale žije jen asi 55 tisíc obyvatel. Leží mezi Atlantikem a Severním ledovým oceánem a je geograficky součástí 
Ameriky, nicméně politicky patří k Evropě a je součástí Dánska. Většinu plochy zabírá led. Podle historiků byl zalidněn poprvé asi před pěti tisíci 
lety Inuity z Asie, později přichází také američtí Indiáni. Kolem roku 1000 dorazili na ostrov osadníci z Islandu v čele Erikem Rudým. Grónsko 
proslavil polární badatel Knud Rasmussen, který na počátku minulého století jako první překonal se psím spřežením cestu z jednoho konce 
Grónska na druhý. V zemi se hovoří grónštinou a dánštinou, ve znaku má země ledního medvěda.



HLEDAJÍ SE
PRODUCENTI Z POOHŘÍ!

JEŠTĚ LETOS BY SE

NA DVEŘÍCH HOTELŮ

ČI RESTAURACÍ NEBO

NA VISAČKÁCH VÝROBCŮ 

MĚLO OBJEVIT MODRÉ 

LOGO „POOHŘÍ REGIONÁLNÍ 

PRODUKT®“. REGION PODÉL 

ŘEKY OHŘE SE PŘIPOJIL

K TURISTICKÝM OBLASTEM, 

KTERÉ PROPAGUJÍ KVALITNÍ

A ORIGINÁLNÍ VÝROBKY

A SLUŽBY ZE SVÉHO KRAJE. 

ADMINISTRACI ZNAČKY 

SI VZALA NA STAROST 

DESTINAČNÍ AGENTURA

DOLNÍ POOHŘÍ, KTERÁ 

VYPSALA PRVNÍ VÝZVU

PO POTENCIÁLNÍ ZÁJEMCE.

TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA
DOLNÍ POOHŘÍ

„Agentura se stala členem Asociace regionál-
ních značek a logo naší značky Poohří už je 
hotové. Modrobílé linky jsou symbolem vody 
i klidně plynoucí krajiny kolem ní,“ říká ředitel-
ka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše 
Novotná Pokorná. Značka Poohří regionální 
produkt® se ale nebude omezovat jen na dol-
ní část toku v Ústeckém kraji, ale zasahuje i do 
kraje Karlovarského. „Budeme certifikovat vý-
robky od území Dolního Poohří až ke Karlovým 
Varům s tím, že postupně chceme působnost 
rozšířit až na Chebsko, abychom obsáhli celou 
Ohři,“ vysvětluje Novotná Pokorná.
K certifikaci a přidělení značky se mohou při-
hlásit nejen výrobci, ale i poskytovatelé služeb 
jako jsou hoteliéři a restauratéři. „Certifikovat 
budeme i zážitky, tedy hlásit se mohou také 
pořadatelé různých atrakcí nebo akcí. Víme, že 
zájem mají například pořadatelé jedinečných 
Slavností cibule,“ podotýká ředitelka agentu-
ry. Právě originalita a jedinečnost, společně 
s místem původu jsou hlavními kritérii pro 
přidělení značky. Posuzuje se ale také napří-
klad dopad na životní prostředí. O úspěchu 
rozhoduje počet bodů, které získá od deví-
tičlenné komise, v níž nechybí třeba historik, 

odborník na reklamu a marketing či cestovní 
ruch. Podmínky jsou uvedeny na webu www.
dolnipoohri.eu. Destinační agentura, na kte-
rou se mohou případní zájemci obracet s do-
tazy, předpokládá, že bude vypisovat dvě 
výzvy ročně.
„Smyslem těchto regionálních značek je na-
pomáhat ztotožnění lidí s regionem, ať už jde 
o turisty, kterým nabídneme originální suvenýr, 
nebo místní, kteří tak mohou být hrdí na místo, 
kde žijí,“ vysvětluje  Libuše Novotná Pokorná. 
Ti, kdo úspěšně projdou certifikací, mohou 
logo používat na svých výrobcích nebo pro-
vozovnách. Významnější ale je propagace 
a podpora, kterou jak destinanční agentury, 
tak Ústecký kraj značkám věnují. Držitelé 
značky jsou například zváni na různé veřejné 
akce, kde mohou své výrobky a služby nabí-
zet. „Budeme vydávat jejich seznam a propa-
govat je v infocentrech nebo na webu, kraj už 
podruhé letos vydává katalog řemesel. Novou 
značku Poohří regionální produkt® chceme 
představit v září na Dni Ústeckého kraje v Ústí 
nad Labem,“ doplňuje ředitelka Destinační 
agentury.           (PI)
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ČESKÉ ŠVÝCARSKO 
NABÍZÍ NOVÉ ZÁŽITKY 
I VÝROBKY
V KRÁSNÉ LÍPĚ PROBĚHLO NA JAŘE JIŽ OSMÉ KOLO CERTIFIKACE REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ A MEZI 

VÝROBKY SE ZNAČKOU „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO REGIONÁLNÍ PRODUKT“ TAK NYNÍ NOVĚ PATŘÍ 

TEXTILNÍ DEKORACE Z ČESKÉHO ŠVÝCARSKA VYRÁBĚNÁ V SRBSKÉ KAMENICI. JIŽ PO DRUHÉ BYLY 

TAKÉ CERTIFIKOVÁNY I ZÁŽITKY. NOVĚ PŘIBYLY DĚTSKÉ PROHLÍDKY NA DĚČÍNSKÉM ZÁMKU

A PROHLÍDKY S ČERNÝM RYTÍŘEM Z CYKLU „OTEVŘTE 13. KOMNATU“ TAKTÉŽ NA ZÁMKU DĚČÍN, 

NEBO POCHODY SKALNÍMI HRÁDKY LABSKÝCH PÍSKOVCŮ, JEJICHŽ 33. ROČNÍK LETOS OPĚT 

ORGANIZUJE KLUB ČESKÝCH TURISTŮ KRÁSNÁ LÍPA.

TEXT: DANA ŠTEFÁČKOVÁ A REDAKCE POHLEDY AMB

FOTO: ARCHÍV ZÁMEK DĚČÍN



České Švýcarsko o.p.s. je již od roku 2010 ko-
ordinátorem regionální značky „ČESKOSASKÉ 
ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. Značka 
patří do Asociace regionálních značek a je 
udělována nejen v Českém Švýcarsku a na 
Šluknovsku, ale také na území Saského Švýcar-
ska. V regionu je již certifikováno 29 produktů 
a 7 zážitků. 

Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekono-
miky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Znač-
ka garantuje původ výrobku v regionu, kvalitu 
a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se 
výrobkům, které mají v regionu dlouholetou 
tradici (nože z Mikova, čokolády z děčínské 
firmy Jordan & Timaeus), nebo jsou převážně 
z místních surovin (dřevěné spony od pana 
Kříže, včelí med od pana Kuby z Brtníků, moš-
ty ze Saska apod.). Posuzuje se i podíl ruční 
práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výji-
mečné vlastnosti produktu. Výrobcům znač-
ka umožňuje větší propagaci jejich výrobků 
a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje, 
například na regionálních trzích. Základním 
nástrojem propagace jsou společné webové 
stránky všech certifikovaných produktů www.
regionalni-znacky.cz. Koordinátor značky dále 
propaguje certifikované výrobce na svých ak-
cích, webových stránkách a vydáváním propa-
gačních materiálů a katalogů. Většinu výrobků 
lze zakoupit také na informačních střediscích 
v Českém Švýcarsku i ve Šluknovském výběž-
ku.

Nově certifikovanými výrobky a zážitky jsou:

TEXTILNÍ DEKORACE Z ČESKÉHO 
ŠVÝCARSKA
Vlk, rys nebo kulíšek, ale i další zvířata z re-
gionu v podobě polštářků, kapsářů nebo jen 
dárečku pro děti vyrábí paní Lucie Říhová ze 
Srbské Kamenice z ponožek a různých druhů 
látky. Tyto drobné suvenýry z regionu mohou 
udělat radost nejen dětem, ale i dospělým. 

Paní Říhová by ze svého koníčku během ma-
teřské dovolené ráda udělala stálé zaměstnání 
a k tomu by jí značka Českosaské Švýcarsko 
mohla pomoci.

DĚTSKÉ PROHLÍDKY ANEB ZA
TAJEMSTVÍM ZÁMECKÝCH DĚTÍ
Program se odehrává v běžné prohlídkové tra-
se a je určen především rodinám s dětmi. Vy-
užívá své vlastní speciální rekvizity, které mají 
zapojit co nejvíce smyslů. Malí návštěvníci ne-
jen poslouchají a dívají se, ale některé předmě-
ty si mohou sami osahat, vyzkoušet a dokonce 
i ochutnat. Celou prohlídkou se jako červená 
nit line zajímavé pátrání po skrytých indiciích 
a vzkazech, které po sobě zanechaly zámec-
ké děti. A co malé návštěvníky čeká na kon-
ci? Tajemství, které se všichni dozví až během 
prohlídky.
Program je určen pro děti ve věku 4–12 let. 
Prohlídky probíhají o jarních nebo letních 
prázdninách v 11:15 a 14:45 hodin nebo v ji-
ných termínech po předchozím objednání.
Na žádném jiném zámku na Děčínsku není 
možné takovou prohlídku s dětmi absolvovat. 
Zámek Děčín navíc poskytuje i další možnosti 
trávení volného času, zajišťuje turistům infor-
mace a lze zde zakoupit i regionální výrobky.

PROHLÍDKA S ČERNÝM RYTÍŘEM
Tato prohlídka probíhá na Zámku Děčín a je 
součástí projektu „Otevřte 13. komnatu“. Zá-
mek Děčín je jedním z deseti objektů v České 
republice, které můžete v rámci tohoto projek-
tu navštívit. Tajemným průvodcem je Černý 
rytíř, který je postavou založenou na skutečně 
existující osobě lstivého a vypočítavého pána 
z dob husitských – Zikmunda z Vartenberka. 
Ve středověkých prostorech na návštěvníky 
čeká interaktivní prohlídka s řadou překážek 

a úkolů, které musejí vyřešit. Projekt chce do 
českých hradů a zámků vnést „svěží závan 
zábavné hry“ a nabídnout „zábavu, tajemno 
a rovnocenné partnerství mezi průvodcem 
a návštěvníkem“, tvrdí organizátoři ze spo-
lečnosti Zlatý pruh Polabí, která 13. komnatu 
připravila.
Prohlídky probíhají od dubna o sobotách, ne-
dělích a svátcích v 10:30, 14:00 a 15:30 hodin.

POCHODY SKALNÍMI HRÁDKY 
LABSKÝCH PÍSKOVCŮ
Tradiční akce pořádaná KČT Krásná Lípa v ma-
lebné krajině pískovcových skal Národního 
parku České Švýcarsko a CHKO Labské pís-
kovce vždy počátkem srpna. Letos proběhne 
již 33. ročník těchto mezinárodních dálkových 
pochodů.
Pro účastníky pochodů je vždy připravena bo-
hatá nabídka tras, která skýtá výběr od deseti 
do sta kilometrů. Pořadatelé nezapomínají 
ani na cykloturisty. Akce se účastní nejen lidé 
z blízkého okolí, ale hojně i němečtí a slovenští 
turisté.
Název pochodů je odvozen od řady skalních 
hrádků, které na svých trasách turisté během 
pochodu navštíví: hrádek Krásný Buk, Brtnický 
hrádek, Falkenštejn a Kyjovský hrádek. Nejsou 
to ale jen hrádky, které na trasách účastníci po-
tkávají, jsou to i rozhledny Dymník a Vlčí Hora. 
Akci navštěvuje každoročně několik stovek lidí.

Certifikaci „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regio-
nální produkt®“ v minulosti na německé stra-
ně získaly třeba kouřící mužíčci z Altendorfu, 
dekorace z labského pískovce z Dorf Wehlen.  
Na české straně značku používá pivo Falken-
štejn z Krásné Lípy, kozí sýry z Dolní Poustev-
ny, dřevěné hřebeny z Varnsdorfu či přírodní 
mýdla z Arnoltic. Mezi certifikované zážitky 
patří Nožířské slavnosti v Mikulášovicích, Lore-
tánské slavnosti v Rumburku.

Seznam všech zážitků a výrobků na jdete na 
www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-svycarsko.     
              (PI)
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Vojtěch Tesař:
Hledání zapomenutého 
hrdiny
V LITVÍNOVĚ, MEZIBOŘÍ A OKOLÍ KAŽDÝ VÍ, KUDY VEDE TESAŘOVA CESTA. AŽ DO NEDÁVNA BY 

SE ALE DALI SPOČÍTAT NA PRSTECH JEDNÉ RUKY LIDÉ, KTEŘÍ TUŠILI, PROČ SE TAK JMENUJE 

A HLAVNĚ PO KOM. PÁTRÁNÍ PO OSUDECH LESNÍHO INŽENÝRA VOJTĚCHA TESAŘE TRVALO ČTYŘI 

ROKY. DÍKY TOMU A DÍKY NĚKOLIKA ZAPÁLENÝM LITVÍNOVANŮM SE SEDMDESÁT LET PO VÁLCE 

DOČKAL POMNÍKU JEDEN Z ÚČASTNÍKŮ PRAŽSKÉHO KVĚTNOVÉHO POVSTÁNÍ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ A SOUKROMÝ ARCHÍV

Vše začalo při jednom setkání Přátel historie 
Litvínovska poté, co kronikář města uveřejnil 
v místních novinách výzvu ke čtenářům, aby 
pomohli zjistit víc o osobnosti, po níž je cesta 
pojmenována. „Vy nevíte, kdo byl Tesař?“ ze-
ptala se překvapeně Jiřina Bergmanová, žena, 
která prožila druhou světovou válku, stále 
aktivní členka Českého svazu bojovníků za 
svobodu i sdružení Přátelé historie Litvínov-
ska, vdova po lesním inženýrovi. A pustila se 
do pátrání. Pomohla Zorka Žabová, manželka 
dalšího lesního inženýra Rudolfa Žaby, který 
působil v Krušných horách. Díky ní získali Lit-
vínovštví nejen první vodítka, ale také histo-

rické fotografie. „Ruda nastoupil na své první 
místo do Horního Litvínova, kde byl ředitelem 
Ing. Vojtěch Tesař. Po vyhlášení mobilizace na 
podzim 1938 odjel Ruda plnit vojenské povin-
nost na Slovensko, a když se vracel, byl Litví-
nov již zabraný a tam mu zůstaly osobní věci 
a všechno oblečení, které nikdy neviděl. Bydlel 
v zámku. Ruda pak pracoval ve výzkumném 
ústavu v Praze a na ministerstvu zemědělství 
a lesnictví se opět setkal s Ing. Tesařem, který 
měl i důležitou funkci v odboji. V den revoluce 
5. května 1945 odešel Ruda po výzvě rozhlasu 
na setkání s Ing. Tesařem... Večer 8. 5. 1945 na-
šel Ruda na smetišti za technikou v Dejvicích 

od Němců zastřeleného do hlavy mezi ostatní-
mi i pana radu Tesaře. Takže my, místo rados-
ti, že je konec války a utrpení, jsme se starali 
o ženu i dvě holčičky a pohřeb pana rady Te-
saře,“ napsala ve svém dopise Zorka Žabová. 
Odhalení pomníku se však nedočkala, zemře-
la vloni na podzim.
„Byl zastřelen SSmanem v posledních chvílích 
války, kdy už se podepisovala kapitulace Něm-
ců. Ztratit život v boji za svobodu je velká čest, 
na to se nesmí zapomínat,“ připomněla při 
odhalení pomníku Jiřina Bergmanová, která 
stála u zrodu myšlenky připomenout památ-
ku hrdiny pomníkem.
„S další stopou nám pomohl naopak mladý 
muž – Jan Setvák (aktivní člen klubu Přátel his-
torie Litvínovska, věnuje se také moldavské 
železnici – pozn.red.). V Dejvicích objevil pa-
mětní desku u vchodu do stavební fakulty, kde 
visí jména zastřelených v květnu 1945, a také 
našel rodinnou hrobku v Krči. V Dejvicích nám 
potom pomohla místní kronikářka, která do-
dala historické zarámování toho dojemného 
příběhu,“ vysvětlil litvínovský kronikář Václav 
Novotný. Podle svědectví, které se v Dejvi-
cích dochovala, byl Vojtěch Tesař uvězněný 
od začátku povstání v budově dejvické tech-
niky a společně s Pavlem Oppou na rozkaz 
velitele SS zastřelen.
A jak to bylo se samotnou Tesařovou cestou? 
„Ing. Žaba slíbil Vojtěchu Tesařovi, že se do Lit-
vínova po válce vrátí a bude pokračovat v prá-
ci v Krušných horách. To splnil a do Litvínova 
se vrátil v létě 1945. Pod jeho vedením pak byla 
lesní cesta mezi Litvínovem a Mezibořím po-
jmenována po Tesařovi,“ doplnila Jiřina Berg-
manová.

1935 až 1936. V kanceláři lesního závodu  Ing. Vojtěch Tesař 
vpravo nahoře, vlevo fešák Ing. Rudolf Žaba.



Ing. Vojtěch Tesař byl totiž také podporova-
telem Klubu českých turistů. „Za něho získala 
Krušnohorská župa nájem vrcholu Stropníku 
a povolení nové cesty, již hodlá pojmenovati 
jménem choti pana presidenta, mimo to vy-
mohl povolení k vyznačkování několika jiných 
německým turistům. Připustil též k projedná-
vání podnět Krušnohorské župy udržovati část 
lesa na vrcholu hory Loučné v nedotčeném 
stavu na způsob pralesa, čímž Krušné hory zís-
kají přitažlivou pamětihodnost,“ píše se v ča-
sopise turistů z roku 1937. Za jeho působení 
došlo k vyznačení mnoha tras v Krušných ho-
rách i povolení stanování. Zásluhu má také na 
vybudování „procházkové cesty při vodní sto-
ce z Flájí k vodopádu v Českém Jiřetíně“, jak 
se tehdy jmenovala trasa podél historického 
plavebního kanálu.

„Panu lesnímu radovi Ing. Josefu Tesařovi volá-
me na rozloučenou turistické „Hore zdar v Pra-
ze!“ napsal na rozloučenou Karel Lím, před-
seda Krušnohorské župy KČST v Duchcově 
a jeden z nejslavnějších turistů v tomto kraji. 
„Karel Lím (1875–1958) byl velmi kritický. Jeho 
veřejná pochvala měla proto svoji váhu,“ dopl-
nil historické informace Václav Novotný, litví-
novský kronikář.
Osobnost Vojtěcha Tesaře, který zemřel 
ve věku 48 let, nyní všem připomíná socha, 
umístněná v Tylově ulici, na začátku cesty, 
spojující Litvínov s Mezibořím. Kromě sochy 
Pavla Lakomého tam stojí také informační ce-
dule, která rozplétá příběh lesního inženýra 
Tesaře. „Státní podnik zároveň v místě opravil 
více než šestikilometrovou lesní cestu vedoucí 
od městské části Stavařov přes obec Mezibo-

ří až do Šumenského údolí. Na stezce budou 
instalovány také dvě tabule s informacemi 
o tomto významném litvínovském lesníkovi,“ 
doplnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.
Díky sdružení Přátelé historie Litvínovska 
se v posledních letech daří znovuodhalovat 
historické souvislosti města. „Všichni říka-
li ‚U Bílého sloupu‘, nikdo ale nevěděl, co to 
znamená. Dnes tam stojí historický milník. Ni-
kdo neznal jméno Czedik, dnes máme gloriet 
s krásnou vyhlídkou. Všichni chodili Tesařovou 
cestou, ale nevěděli, proč se tak jmenuje. Dnes 
jsme to napravili,“ vyjmenoval při odhalení 
pomníku Josef Pošta z klubu Přátelé historie 
Litvínovska.

Na fotografii Jiřina Bergmanová a zástupce Lesů ČR 
Pavel Rus při odhalení sochy.

1937. Zaměstnanci lesní správy Horní Litvínov,
uprostřed Ing. Vojtěch Tesař.
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VŠFS nabízí možnost
studovat kriminalistiku
i v regionu
NOVÝ ATRAKTIVNÍ OBOR KRIMINALISTICKO 

PRÁVNÍ SPECIALIZACE OTEVÍRÁ VYSOKÁ 

ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ I VE STUDIJNÍM 

STŘEDISKU V MOSTĚ. OD AKADEMICKÉHO 

ROKU 2015/2016 TAK MAJÍ ŠANCI PŘIHLÁSIT 

SE KE STUDIU I UCHAZEČI ZE ZÁPADNÍCH 

A SEVERNÍCH ČECH.

TEXT A FOTO: VŠFS

Univerzita otevírá dvě formy studia – prezenční, ta je vhodná především 
pro čerstvé absolventy středních škol, a forma kombinovaná, kterou 
využívají převážně zaměstnaní lidé, kteří chtějí změnit oblast působení 
nebo si doplňují kvalifikaci potřebnou pro výkon povolání. S ohledem na 
termín udělení akreditace je přijímací řízení do tohoto oboru pro příští 
akademický rok v počátcích, a proto je pravděpodobnost přijetí těch, 
kteří podají v krátké době přihlášku, vysoká.

Proč studovat studijní obor Kriminalisticko právní 
specializace?
Na to, proč by si budoucí studenti měli vybrat právě Kriminalisticko 
právní specializaci, jsme se zeptali prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc., 
odborného garanta studijního oboru a ředitele Ústavu kriminalistiky 



a forenzních disciplín Vysoké školy finanční 
a správní. „Připravili jsme atraktivní, zajímavý 
a jedinečný obor s rozsáhlou a podrobnou 
strukturou studia kriminalistiky a forenzních 
disciplín,“ říká přední český kriminalista a fo-
renzní biomechanik. Studium je připraveno 
tak, že kromě teoretických základů budou 
studenti mít možnost studovat konkrétní pří-
padové studie, naučí se kriminalistické me-
tody vyhledávání a zajišťování stop na místě 
činu, základní metody výslechu, rekognice, 
rekonstrukce a osvojí si metody vyšetřová-
ní konkrétních trestných činů. Při studiu se 
studenti seznámí se základními teoretickými 
pojmy v kriminalistice a jejich konkrétním 
významem v kriminalistické praxi. Naučí se 
aplikovat teoretické poznatky o kriminalistic-
kých stopách a kriminalistické identifikaci do 
kriminalistické praxe. Studium jim přinese vy-
mezení nejfrekventovanějších kriminalisticko 
technických a kriminalisticko taktických me-
tod, jejich zevrubné vysvětlení a zdůraznění 
jejich významu v kriminalistické praxi. Stu-
denti budou umět zmíněné metody aplikovat 
na konkrétní kriminalistické případy.   „Koho 
zajímá kriminalistika a forenzní vědy - přijď-
te studovat na špičkovou školu, kde přednáší 
nejlepší pedagogové v ČR. Zejména nejlepší 
kriminalisté – pedagogové,“ dodává profesor 
Straus.

Co naučíme a čím se odlišujeme 
od konkurence?
Tříletý bakalářský studijní obor Kriminalisticko 
právní specializace, zařazený do programu 
Právní specializace, je konstruován jako obor 
s právním základem, poskytující znalosti a vě-
domosti z oblasti trestního práva, krimina-
listiky, kriminologie a forenzních věd. Cílem 
studijního oboru je vysokoškolská příprava 
odborníků pro konkrétní profese právně ad-
ministrativního charakteru, kde je hlavní pra-
covní náplní aplikace nezbytně potřebných 
právních předpisů spolu s využitím poznatků 
oborově příslušných specializovaných oblastí. 
Nosnými předměty ve studijním oboru jsou 
např. Kriminalistika, Forenzní vědy (soudní lé-
kařství, forenzní psychologie, forenzní sexuo-
logie) a Kriminologie. V právních předmětech 
získají studenti velmi dobré základy zejména 
z trestního práva hmotného a procesního. 
Ve výuce budou dále akcentovány předmě-
ty zejména z oblastí vývoje kriminalistických 
metod při zajišťování a vyhodnocování stop 
a vyšetřování trestných činů, jako je například 
kriminalistická technika (daktyloskopie, krimi-
nalistická biologie, trasologie, mechanosko-
pie, kriminalistická balistika, písmoznalectví, 
fonoskopie, zkoumání drog, mikrostopy, kri-
minalistická odorologie atd.), kriminalistická 
taktika (ohledání místa činu, výslech, krimina-
listický experiment, rekognice, rekonstrukce, 
konfrontace atd.) a kriminalistická metodika 
(metodika vyšetřování vražd, metodika vyšet-
řování krádeží atd.). Struktura studia krimina-
listiky a forenzních disciplín je v tomto oboru 
velmi rozsáhlá a podrobná. Na žádné jiné vy-
soké škole v ČR, ať státní nebo veřejné, není 

výuka kriminalistiky připravena v tak rozsáhlé 
a kvalitní formě, jako je právě ve studijním 
oboru akreditovaném na VŠFS.

Uplatnění v praxi? 
Absolvent bakalářského studijního oboru 
Kriminalisticko právní specializace bude při-
praven vykonávat činnost na pozici krimina-
listicko právního specialisty na úrovni střed-
ního a nižšího managementu v organizaci či 
instituci. Dokáže se též uplatnit jako právní 
specialista ve státní správě, kde využije širo-
ké znalosti z práva, kriminalistiky a forenzních 
věd. Všeobecná využitelnost práva v praktic-
kém životě před ním otevírá nejširší možnosti 
zapojení v pracovním procesu, které nemusí 
být nevyhnutelně spojeny jen s organizacemi 
státní správy. Absolventi sice nebudou moci 
vykonávat právně regulovaná, speciální práv-
nická povolání (advokát, notář, soudce a po-
dobně), předpokládá se ovšem jejich uplatně-
ní jak v nejrůznějších oblastech bezpečnostní 
problematiky, tak v soukromých bezpečnost-
ních službách. Studium této specializace je 
vhodné pro policisty, hasiče, strážníky, pra-
covníky bezpečnostních agentur a všechny, 
kteří se zajímají o to, „jak studovat zločin“. 
Studium je zabezpečeno špičkovými pedago-
gy z jednotlivých oborů. 

Další informace o novém oboru a podmín-
kách jeho studia získáte na www.vsfs.cz, nebo 
přímo osobní návštěvou ve studijním středis-
ku VŠFS v ulici Pionýrů 2806. Dotazy můžete 
vznést telefonicky na číslo 476 707 722, nebo 
mailem na most@vsfs.cz. Elektronické přihláš-
ky jsou k dispozici na www.vsfs.cz.



LOUTKOVÁ SCÉNA MĚSTSKÉHO 

DIVADLA V MOSTĚ, POPULÁRNÍ 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ JE 

JEDINÝM PROFESIONÁLNÍM 

DIVADLEM ZAMĚŘENÝM NA 

DĚTI A MLÁDEŽ V ÚSTECKÉM 

KRAJI. V JEHO ČELE NYNÍ STOJÍ 

„MLADÁ KREV“ - HUDEBNÍK 

TOMÁŠ ALFERI (UMĚLECKÝ 

ŠÉF) A REŽISÉR A DRAMATURG 

JIŘÍ ONDRA. MAJÍ ZA SEBOU 

VELMI VYHLEDÁVANOU 

SAXANU, TAJEMNOU CESTU 

DO PRAVĚKU A NA ÚSPĚŠNOU 

PLAVBU SE NEDÁVNO VYDAL 

I SINDIBÁD. NEBOJÍ SE 

EXPERIMENTU A DĚTSKÝ 

DIVÁK JE PRO NĚ PARTNER, 

PRO NĚJŽ A S NÍMŽ CHTĚJÍ 

V POTEMNĚLÉM SÁLE 

VYTVÁŘET JEDINEČNÉ ZÁŽITKY, 

ZA KTERÝMI STOJÍ ZA TO SE 

VRACET.

TEXT: ONDŘEJ ČERNÝ
FOTO: ARCHÍV MĚSTSKÉHO DIVADLA V MOSTĚ 

Ondra & Alferi: 
Děti to umí v divadle 
pořádně rozjet

„Snažíme se, aby se děti pro představení 
nadchly a dospělí nebyli jen nudícím se 
doprovodem. Rádi bychom, aby se di-
váci vraceli do našeho divadla s vidinou 
zážitku, který se odehrává v prostoru, 
kde se nemusí celou dobu nehnutě a na-
škrobeně sedět, mlčet a pasivně sledo-
vat děj,“ říká Jiří Ondra, který je kromě 
Divadla rozmanitostí i vůdčí osobností 
pražského Divadla D 21. „Silnou strán-
kou souboru je jeho muzikálnost, se 
kterou operujeme v každém představení 
a na níž chceme i nadále stavět,“ přidává 
umělecký šéf Tomáš Alferi.

Co pro vás znamená rozmanitost v ná-
zvu divadla?
Alferi: „Rozmanitost stylu, forem, insce-
nátorů, výrazových prostředků. Rozma-
nitost, která je dílem otevřenosti, a která 

Jiří Ondra Tomáš Alferi

by neexistovala, kdyby tomu bylo jinak.“
Ondra: „Já to vnímám jako možnost využití 
různých forem a postupů při tvorbě insce-
nace. A myslím, že naše inscenace opravdu 
rozmanité jsou. Převažují v nich loutky, ale 
některé jsou více hudební, u některých domi-
nuje výtvarná stránka. Ovšem i s rozmanitostí 
se dle mého názoru musí zacházet tak, aby 

nesklouzla k totální roztříštěnosti. A to je 
to, čemu říkáme tvář, koncept divadla, 
chcete-li dramaturgie.“

Můžete ji specifikovat?
Ondra: „My spějeme k autorské linii, kte-
rou si snažíme držet. Často se setkáváme 
s dělením divadla na autorské a různé 
jiné, ale pro mě to postrádá smysl. Mám 
za to, že divadlo, pokud je interpretací 
a hrou a nedělá se jako námezdná otro-
čina, je vždy autorské. Tímto způsobem 
chceme inscenovat kvalitní literaturu pro 
děti a mládež nebo téma či látku, která 
nás nadchne.“

V čele divadla před vámi stáli jeho za-
kladatel, legenda loutkového divadla 
Jiří Středa, po něm uznávaný mim An-
tonín Klepáč. Jak vnímáte jejich práci 
a chcete na ni nějak navázat?
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Alferi: Návaznost chápu v pokračování pře-
vážně loutkového divadla pro děti v kontextu 
soudobé divadelní tvorby - snažíme se reflek-
tovat  současné impulzy a spolupracujeme 
s progresivními inscenátory.
Ondra: „Do Mostu jsem přišel naprosto ne-
zatížený předchozí érou, takže mě ani neo-
vlivňuje nějaký sentiment. Nejradši chodím 
vlastní cestou, což neznamená, že nemám 
svoje inspirace a nerespektuji osobnosti, kte-
ré něco dokázaly. Tradice je někdy sympatic-
ká věc, ale v divadle by se neměla přeceňo-
vat, neboť to je živé a vyvíjí se.“

Kam chcete divadlo směrovat?
Ondra: „K všestrannému rozvoji a nenásilné-
mu formování fantazie, duše a mysli diváků.“ 

Občas mi ale připadá, že o budoucnosti 
představení v Divadle rozmanitostí rozho-
dují někdy až příliš konzervativní učitelky 
z mateřinek a základních škol...
Alferi: „To je fakt. O tom, na která představení 
se půjde, rozhodují pedagogové. V extrémním 
případě oni určí, co se dětem bude a má líbit 
a naopak, i když tomu ve skutečnosti tak není.“
Ondra: „My se nebráníme diskusi s učiteli. 
Pravidelně pořádáme představení určené pro 
pedagogy s následnou debatou. Jsou učitelé, 

se kterými je radost spolupracovat, a většinou 
jsou to ti, kteří též soustavně a rádi pracují se 
svými žáky, představením v divadle to pro ně 
nekončí. Pak jsou ovšem pedagogové, kteří 
tvoří dětem pasivní doprovod, záleží jim na 
tom, aby divadlo nevyvolávalo pokud možno 
žádné otázky, protože by pak museli dětem 
na ty otázky odpovídat, na což nejsou zvyklí 
ani připravení.“

František Hrubín kdysi prohlásil, že hlav-
ním kritériem poezie pro děti je to, že jde 
o kvalitní poezii. To se dá vztáhnout i na 
divadlo pro děti. Lze ale vůbec bourat ste-
reotypy o dětském divadle,  jako například, 
že důležitá je roztomilost, prvoplánovost, 
že děti mají problémy s poetikou, stylizova-
ností... ?
Alferi: „Tyto představy jsou dle mých zkuše-
ností a znalostí hloupé. Jde podle mého o po-
hodlný přežitek a zahnívající konzervatismus. 
Chceme-li dětskou fantazii rozvíjet a provo-
kovat, musíme podle toho i servírovat. Ne 
rovnou na talíři, ale kapku i pod ubrouskem.“
Ondra: „Největší problémy s dětskou imagi-
nací mají dospělí, protože dětská imaginace 
je rozsáhlý a těžce zmapovatelný prostor. 
Nejlepší je do ní zasahovat co nejméně a ne-
chtít po dětech, aby se na divadlo dívaly naši-

ma očima. Moje motivace, proč dělat divadlo 
vůbec, vychází z mého dětství. Vlastně se sna-
žím, když teď opomenu všechno ostatní, aby 
představení nebylo tak nudné a strašné, jako 
80 – 90 % produkcí, které jsem jako dítě v di-
vadle viděl. Ty, které stály za to, si pamatuju 
dodnes. Spoléhám na to, že se během přípra-
vy a zkoušení měním v děcko, které nedovolí, 
aby ho představení nebavilo. Pak je tu dost 
dobrá šance, že to vyjde.“

V tuto chvíli nejde nepřipomenout vaše 
Broučky. Vycházíte hodně z klasického Ka-
rafiátova textu, nebojíte se ukázat smrt, 
nebo rodinné vztahy, které vycházejí z po-
hledu na svět očima evangelického faráře 
počátku minulého století. Zároveň jste 
hodně imaginativní, ctíte nálady situací... 
Děti bývají nadšené, ale ti kdo kupují vstu-
penky, tedy rodiče, a právě učitelé, chtějí 
roztomilé figurky. Co s tím?
Ondra: „Broučci jsou dobrý příklad. To, že 
vzbudili silné reakce, a to jak nadšené, tak 
i velmi záporné, je pro mě jen důkazem, že to 
téma je stále živé. A taky je to, myslím, skvělá 
pozvánka na to představení. Navíc jde o téma 
soužití dětí a rodičů a výchovy dětí. Přišla na-
příklad reakce od učitelky z mateřské školky, 
že dětem Broučky čte, hovoří o tom s nimi, 
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a že na představení byly a vzala by je zas. To 
je jasná odpověď na to, jak s dětmi pracovat. 
Děti s tím představením vůbec nemají pro-
blém, to bych chtěl zdůraznit. V Broučcích 
jsou samozřejmě místa, na která se děti rodi-
čů nebo učitelů budou ptát, a to je podle mě 
dobře.“
Alferi: „Jen pro zajímavost: když Honzík 
s Mařenkou hodí do pece zlou Ježibabu, tak 
ta taky vyletí komínem a rozhodně ne bezbo-
lestně, ale nad tím se nikdo nepozastavuje. 
Ježibabám je dovoleno umírat, trpět, ba je to 
žádoucí.“
Ondra: „Mám pocit, že někdy dospělí, třeba-
že nevědomě, chtějí mít z dětí brzy dospělé 
lidi, kteří hlavně musí být v divadle zticha 
a nevrtět se. Je nespočet případů, kdy se v di-
vadle děti dobře rozjížděly, ale nejvíc ve finále 
představení rušila učitelka, která na ně křičela, 
aby nezlobily, ale děti se prostě bavily. Diva-
dlo by nemělo být čítankou, která přelouská 
divákům učební osnovy. Divadlo je interpre-
tace a podnět k diskusi. A také divadlo není 
televize.“

Jak je těžké balancovat při přípravě před-
stavení nad vlastními nápady a třeba tím, 
že by představení mělo být pro tříleté děti?
Alferi: „Někdy to je nevyzpytatelné a párkrát 
to nevyšlo.“ 

Ve vašich posledních inscenacích má vel-
kou roli hudba. Sindibád je vlastně rocko-
vý koncert, v Drakopohádkách je dokonce 
tančírna. Co dalšího se od vás dá ještě prá-
vě v tomto ohledu čekat?
Ondra: „V této sezóně se sešly dvě inscena-
ce, které jsou velmi hudební. A je to dobře, 
protože obě ty inscenace se stávají hitem. 
Živá hudba je dost podstatnou složkou naší 
tvorby, a to i proto, že uměleckým šéfem 
je hudební skladatel. Takže očekávat se dá 
v tomto směru cokoliv. V současné chvíli na-
příklad přemýšlím o inscenaci bez hudby.“ 

Jak vlastně dochází k rozhodnutí, že udělá-
te právě nějakou konkrétní hru?
Alferi: „Rozmanitě, jak jinak? Představení Ať 
žijí duchové jsem si vymyslel třeba ze senti-
mentu. Drakopohádky vznikly z chronického 
deficitu draků na jevišti, toho jednoho pobil 
Bajaja, a teď s Jirkou vybíráme titul na přání 
dětí.“

Na přání dětí? To může být taky Star Wars 
vs. Transformers...
Alferi: „Ano, mohou být. Nicméně žhavým 
kandidátem jsou v současnosti dinosauři 
a podobní mazlíčci z pravěku.“
Ondra: „Myslím, že Tomáš to trochu nadsadil, 
ale v podstatě má pravdu v tom, že teď dost 
mapujeme současné dětské kultovky a hity.“

A jak je to s výběrem režisérů a výtvarníků? 
Snažíte se oslovovat ty, kteří vám jsou blíz-
cí svou prací nebo třeba mají nějaké veleú-
spěšné představení?
Ondra: „Nejlépe obojí dohromady. Ale ta 
blízkost je vždy velmi podstatná. A pak nám 
ještě záleží na tom, aby to byla pokud možno 
osobnost, která souboru předá něco nového, 
svého.“
Alferi: „Věk není určující. Hlava je důležitá.“

Můžete na závěr prozradit nějaký zatím 
skrytý plán, kterým chcete své diváky 
v brzku překvapit?
Ondra: „Opravdu máme v dohledné době 
plán vytvořit inscenaci, na jejíž scénografické, 
a vůbec výtvarné podobě, by spolupracovaly 
děti, respektive školy. Tento projekt vyžaduje 
samozřejmě přesný plán a organizaci, takže 
až bude na spadnutí, dozví se o něm diváci 
hodně dopředu.“
Alferi: „Když ale prozradíme vše, tak ničím 
nepřekvapíme. A proto neřeknu než toto: 
Těšte se!“

Tomáš Alferi (nar. 1977)

- jako medik se věnoval studiu hry na klavír 
 u Ruth Sochorové a kompozice u prof.
 Jiřího Dvořáčka
- coby vystudovaný lékař nastoupil v r. 2001 
 jako korepetitor, skladatel a hudební
 dramaturg Městského divadla v Mostě
- od roku 2011 je uměleckým šéfem Divadla 
 rozmanitostí
- věnuje se volné tvorbě a kompozici
 scénické hudby pro divadlo (Liberec, 
 Kladno, Příbram, Praha, Pardubice,
 Olomouc, Ostrava, Šumperk) a také hraje
 na klávesy ve skupině The End of
 Colours - The Doors revival a na akordeon 
 a kontrabas ve Šrum - Šrumu

Jiří Ondra (nar. 1980)

- studoval UP v Olomouci, obor Teorie 
 a dějiny dramatických umění, a pražskou
 DAMU, obor Režie alternativního
 a loutkového divadla (vedoucí M. Krobot)
- od r. 2010 je uměleckým šéfem a režisérem
 pražského Divadla D 21, ood roku 2013
 je i dramaturgem a režisérem mosteckého
 Divadla rozmanitostí
- spolupravoval s divadly a skupinami
 Lampion Kladno, Klicperovo divadlo
 Hradec Králové, Jihlava, Šumperk, Studio
 Damúza, Divadlo Letí, a s divadelními
 školami PWST Wroclaw, VŠMU Bratislava
- zabývá se i teatroterapií a sociální prací
 s mládeží (např. působil jako režisér
 a předseda o.s. Zazrakem, což je divadelní
 soubor zrakově postižených, nebo jako
 dramaterapeut v Diagnostickém ústavu
 Dobřichovice a Dětských domovech
 v Unhošti, Ledcích a Klánovicích)
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HROZBA HIV/AIDS 
SE ZVYŠUJE
RIZIKO, ŽE SE ČLOVĚK MŮŽE NAKAZIT NEVYLÉČITELNOU 

INFEKCÍ HIV A NÁSLEDNĚ ONEMOCNĚT AIDS, SE ZVYŠUJE 

PŘÍMO ÚMĚRNĚ S TÍM, JAK SE SNIŽUJE SCHOPNOST ORGÁNŮ 

ODPOVĚDNÝCH ZA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝ TREND ŘEŠIT. 

JESTLIŽE V ROCE 2007 BYLO V ČESKÉ REPUBLICE EVIDOVÁNO 

1 038 HIV POZITIVNÍCH LIDÍ, TAK O SEDM LET POZDĚJI JE 

POČET INFIKOVANÝCH VIREM HIV UŽ 2 144. ROČNÍ NÁKLADY NA 

FARMAKOTERAPII A LÉČBU HIV/AIDS DALEKO PŘESAHUJÍ STOVKY 

MILIONŮ KORUN. ZDÁ SE VŠAK, ŽE KOMPETENTNÍ ORGÁNY, 

MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ POČÍNAJE, ÚŘADEM HLAVNÍHO 

HYGIENIKA POKRAČUJÍC A STÁTNÍMI ZDRAVOTNICKÝMI ČI 

HYGIENICKÝMI ÚSTAVY KONČE, TENTO FAKT NEZNEPOKOJUJE. 

MĚL BY! STEJNĚ JAKO BY MĚL ZNEPOKOJIT ZDRAVOTNÍ 

POJIŠŤOVNY A VŠEOBECNĚ I NÁS, DAŇOVÉ POPLATNÍKY, 

NEBOŤ S KAŽDÝM NOVÝM PŘÍPADEM HIV ROSTOU I NÁKLADY 

NA ZDRAVOTNÍ PÉČI. O LIDSKÉM UTRPENÍ, BOLESTI, SOCIÁLNÍM 

VYLOUČENÍ A ZOUFALSTVÍ HIV/AIDS POZITIVNÍCH LIDÍ ANI 

NEMLUVĚ.

TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
FOTO: ARCHÍV POHLEDY AMB

Virus HIV se z člověka na člověka přenáší 
nejčastěji nechráněným pohlavím stykem. 
Inkubační doba, tedy čas, který je zapotřebí 
k tomu, aby byl virus v krvi detekován, jsou 
tři měsíce po rizikovém styku. Běžným kon-
taktem s nemocným AIDS a s člověkem infi-
kovaným HIV se nelze nakazit. Narůstá však 
i počet osob, které se nakazí virem HIV sdíle-
ním injekčních stříkaček. Aby se krví přenos-
né infekce nešířily, existují prakticky v každém 
okresním městě K-centra. Toxikoman do těch-
to zařízení přinese použitou injekční stříkačku 
a za ní dostane čistou, sterilní. Tím se snižuje 
riziko, že by se virus žloutenky typu C a HIV 
šířil dál. Tímto opatřením se šetří veřejné pe-
níze, neboť náklady na léčbu jednoho HIV 
pozitivního pacienta dosahují částku až k jed-
nomu milionu korun ročně.

Zatímco protidrogová politika je v ČR celkem 
úspěšná, efektivní a prokazatelně i účinná, 
politika prevence HIV/AIDS selhává. Důvo-
dů, proč narůstá počet HIV pozitivních a na-
proti tomu klesá počet preventivních AIDS 
programů, je hned několik a vzájemně spolu 

souvisí. Hlavním důvodem je dlouhodobá ne-
schopnost Ministerstva zdravotnictví podnítit 
cíleně zaměřenou primární a sekundární pre-
venci HIV/AIDS. Stát sice má zřízeny institu-
ce a organizace, které mají plnit úkoly ochra-
ny veřejného zdraví, ale zjevně nekontroluje, 
jak jsou tyto úkoly v praxi realizovány, pokud 
tedy vůbec je snaha cokoli dělat. Společnou 
státní i municipální mantrou pro dlouhodo-
bý útlum podpory prevence HIV/AIDS jsou 
peníze. Je proto s podivem, že si ještě nikdo 
z Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravot-
ního ústavu či Národní referenční laboratoře 
pro AIDS nesedl a nespočítal, jaké jsou cel-
kové roční náklady na léčbu HIV/AIDS a jak 
směšné částky jsou v podobě ne zcela trans-
parentních výběrových řízení rozdělovány 
ministerstvem na prevenci. Kdyby tak kom-
petentní orgány učinily, došly by k jen málo 
překvapivému závěru - že čím méně se vloží 
do prevence, tím více bude stát léčba. Orgá-
ny veřejného zdraví se nejen v tomto přípa-
dě chovají stejně jako pštros. Strkají hlavu do 
písku. Účet za takové jednání zaplatíme my 
všichni. V mezidobí budou dál přibývat počty 

HIV pozitivních. A kdo ví, třeba v roce 2020 
bude v ČR již 5000 HIV pozitivních osob, 
jejichž léčba bude stát zdravotní systém pět 
tisíc krát milion korun. Odpovědnost za tuto 
obří nezodpovědnost mají právě ti, kteří jsou 
za ochranu veřejného zdraví a minimalizaci 
sociálních a zdravotních rizik velmi slušně 
placeni. Od pana ministra zdravotnictví počí-
naje, hlavního hygienika pokračujíc, a po ře-
ditele Státních zdravotních ústavů, Krajských 
hygienických stanic a Národních i nenárod-
ních referenčních laboratoří pro AIDS konče.
A protože další jistý ekonomický profit z HIV/
AIDS mají zejména koncerny vyrábějící léči-
va, není překvapením, proč některé zdravotní 
pojišťovny nebijí na poplach. Jenomže vyma-
hatelnost práva a odpovědnosti je v naší pro-
venienci abstraktní záležitost, ať to stojí, co to 
stojí. Nakonec jsou stejně nejvíce potrestáni 
oběti – myšleno HIV/AIDS pacienti a jejich 
blízcí.

Autor je ředitelem Mostu k naději,
reditel@mostknadeji.cz



PROJEKT REGION SE 
ÚSPĚŠNĚ BLÍŽÍ KE KONCI

Od 15. srpna 2014  do 30. června letošního roku probíhá na území Ústeckého kraje projekt REGION. 
Pod tímto názvem se skrývá  „Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník 
a Most“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0081, který byl  podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, a jako takový je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a Státním 
rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu je  BANKOVNÍ AKADEMIE - Gymnázium a Střední 
odborná škola, a.s.
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Projekt REGION se zaměřuje na vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích do dvou tisíc obyvatel v Ústeckém 
a Středočeském kraji, kteří jsou ekonomicky aktivní jako:

- zaměstnanci
- osoby samostatně výdělečně činné
- osoby na mateřské dovolené
- nezaměstnaní  evidovaní na  úřadech práce

1.  Občanský zákoník – soukromé právo (23 %)
2.  Rodinné a dědické právo (18 %)
3.  Sousedské právo, ochrana člověka a majetku (20 %)
4.  Finanční a spotřebitelská gramotnost (16 %)
5.  Digitální technologie (8 %)
6.  Základy podnikání (14 %)

Vzdělávací program projektu je složen ze šesti samostatných modulů, ze kterých si účastníci mohli předem vybírat. 
Obecně byl zájem o všechny moduly (v závorce je vždy uveden podíl z celkové realizace), ovšem se znatelnou prioritou 
těch právně zaměřených:

Do 31. května 2015 se aktivit projektu již zúčastnilo přes 1000 účastníků ze 30 obcí, z nichž se v Ústeckém kraji jedná 
o Bečov, Kostomlaty pod Milešovkou, Panenský Týnec, Lišnici, Horní Beřkovice, Hrobčice, Mirošovice, Oboru, Malé 
Březno, Do 31. května 2015 se aktivit projektu již zúčastnilo přes 1000 účastníků ze 30 obcí, z nichž se v Ústeckém kraji 
jedná o Bečov, Kostomlaty pod Milešovkou, Panenský Týnec, Lišnici, Horní Beřkovice, Hrobčice, Mirošovice, Oboru, Malé 
Březno, Kovářskou, Moravěves, Všestudy, Měrunice, Patokryje a Korozluky.

Největší zastoupení mezi účastníky vzdělávacího projektu má kategorie osob ve středním věku. Průměrný věk účastníků 
byl 44 let a jednoznačnou převahu vykazují muži (70 %). Vzhledem k vymezení cílové skupiny je osob ve věku pod 24 let 
pouze 86 a naopak v kategorii od 55 do 64 let věku je registrováno 138 osob. 

Při srovnání v zastoupení účastníků ve vazbě na úroveň jejich vzdělání převažují středoškoláci (72 %) a minimum účastníků 
je v kategorii nástavbového studia (3 %). Při analýze účastníků dle pracovně právního statusu jsou převažující kategorií 
zaměstnaní (55 %). Poměrně shodně jsou zastoupeni nezaměstnaní v evidenci úřadů práce (19 %) a osoby samostatně 
výdělečně činné (18 %). Významnější skupinu ještě představují ženy na mateřské dovolené (6 %). Minoritní kategorií jsou 
pracující důchodci, kteří nepřesáhli 64 let věku, a nejmenší zastoupení je u kategorie podnikatelů (1 %).

K úspěšné realizaci projektu, včetně překročení plánovaného počtu 960 zapojených osob, výraznou měrou přispěli místní 
koordinátoři a v řadě případů i starostové obcí, kteří realizaci projektu REGION v jejich obci podpořili.

Text a foto: Ing. Václav Kohout, Csc., regionální garant projektu pro Ústecký a Středočeský kraj.                                    (PI)



Peruc má opět
svého Fillu, ale...

DO PERUCE SE NA JAŘE OPĚT VRÁTIL SLAVNÝ ČESKÝ MALÍŘ EMIL 

FILLA, RESPEKTIVE JEHO DÍLO. PO ČTYŘECH LETECH, KTERÁ 

VYPLNILO KRIMINALISTICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ, SLOŽITÁ VYJEDNÁVÁNÍ 

S VLASTNÍKY ZÁMKU, ALE I ROZPAČITÉ PŘEŠPLAPOVÁNÍ. V ROCE 

2011 SE DO PAMĚTNÍ SÍNĚ VLOUPALI ZLODĚJI A ODNESLI ČTYŘI 

KUBISTICKÉ OBRAZY, ČÍMŽ ZPEČETILI NA DLOUHOU DOBU OSUD 

JEDNÉ Z VÝZNAMNÝCH TURISTICKÝCH ATRAKCÍ LOUNSKA. OD 

KVĚTNA JE GALERIE OPĚT OTEVŘENÁ. ZAS TAK VELKÝ DŮVOD 

K JÁSOTU TO ALE NENÍ.

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ
REPRODUKCE: WWW.GHMP.CZ / FILLA EMIL: ZÁTIŠÍ, 1927

„Je to kraj, kam by měli chodit všichni naši mla-
dí lidé, aby se z nich stali umělci, básníci a filo-
sofové. Snad budoucnost pochopí, že se z to-
hoto kraje stane kolébka naší kultury,“ napsal 
o Perucku Emil Filla. Zdejší kraj si zamiloval. 
V jižním křídle peruckého zámku žil od roku 
1947 a opět zde začal tvořit. Z koncentrační-
ho tábora Buchenwald se totiž vrátil se značně 
podlomeným zdravím, a tak mu chvíli trvalo, 
než se mohl opět pustit do práce. Do Peruce 
za ním jezdila řada uměleckých přátel, mimo 
jiných třeba fotograf Josef Sudek. V Peruci 
vznikl také monumetální cyklus svitků a plá-
ten s tématikou lidových písní. Vděčen tomu-
to kraji za inspiraci a snad i rekonvalescenci, 
odkázal státu část svých obrazů s podmínkou, 
že právě v Peruci budou vystaveny.

Mezi nimi zanechal Československu i dnes 
vysoce ceněné kubistické obrazy. Ty byste ale 
hledali v galerii marně. V roce 2011 se staly 
terčem lupičského nájezdu a i když byli pa-
chatelé vypátrání, odsouzeni a obrazy vráce-
ny prakticky nepoškozené, jsou uloženy v de-
pozitáři. Důvodem je podle ředitelky Galerie 
Benedikta Rejta, pod níž perucká pamětní síň 
spadá, bezpečnost. Faktem je, že ceny kubis-
tických pláten malíře Filly se v posledních le-
tech  na dražbách pohybují kolem 15 milionů 

korun. Čtyři ukradené obrazy byly oceněny 
na více než 22 milionů. Obavy ze zlodějů tak 
nejsou úplně liché, nicméně je otázkou, zda 
je to důvod ukrývat před milovníky umění 
všechno, co má nějakou hodnotu.  Snad ně-
kdy v budoucnu se prý dočkáme jejich vysta-
vení v Lounech.

Na tomto místě se ale hodí připomenout, že 
také lounská galerie moderního umění, na-
zvaná po staviteli lounského chrámu Bene-
diktu Rejtovi, je už více než rok uzavřená. Na 
webu galerie je uveden tisíc a jeden důvod, 
proč nelze do výstavních prostor pustit ná-
vštěvníky, stručně shrnuto má budova problé-

my se statikou, zatékáním, prasklou kanalizací 
a topením. Překvapivě tam ale není nic o tom, 
co za poslední rok provozovatel podniká, aby 
se situace zlepšila, ani kdy se návštěvníci do-
čkají. Přitom podle informací zveřejněných 
krajem je projekt hotov a peníze na opravu 
jsou také připraveny. 

Vraťme se ale Peruce. Zejména pamětníci, 
kteří bývalé Fillovo obydlí navštívili před uza-
vřením, budou nejspíš zklamáni. Do místnos-
tí, kde umělec žil a tvořil, se nevrátil žádný pů-
vodní nábytek, zařízení ani jeho sochy. A jak 
už bylo zmíněno, chybí i kubistická plátna 
z předválečného období. Novinové titulky: 

28 | GLOSA | GALERIE



Do Peruce se vrátily ukradené obrazy, jsou 
proto přehnané. A příliš spokojeni nejsou ani 
dědicové. Právě ti na Ústecký kraj tlačili, aby 
se pamětní síň na zámku znovu co nejrychleji 
otevřela a také pohrozili, že v opačném přípa-
dě budou chtít obrazy zpět. „Oceňuji snahu 
o znovuotevření síně, bohužel jde ale o galerii 
bez života,“ řekl novinářům při otevření gale-
rie synovec Jindřich Krejčí, který si na vybave-
ní bytu velmi dobře pamatoval, neboť u svého 
strýce v dětství pobýval. Název ‚Pamětní síň‘ 
je tak pro dnešní stav spíš zavádějící. Přitom 
v Peruci zaznívají celkem rozumné návrhy 
vrátit Fillův byt do původního stavu s dobo-
vým zařízením, vzácné obrazy, pro něž je 
třeba vysoký stupeň zabezpečení, ukazovat 
pouze virtuálně a návštěvníky odkázat na 
nějakou lépe střeženou galerii, kde si budou 
moci prohlédnout originály.

Na druhou stranu zajímavým výstavnickým 
počinem je představení velkoformátových 

pláten a svitků, které Filla maloval po návra-
tu z koncentračního tábora. Jejich tématem 
jsou lidové písně, jejichž části autor vepsal 
do obrazů. Jako kolekce dosud nebyly nikdy 
vystaveny, na zámku je jich nyní devatenáct 
z původních čtyřiadvaceti. Velmi působivá je 
prohlídka těchto lidových příběhů převede-
ných do obrazu za poslechu kritických při-
pomínek kulturní komise z roku 1951. Tehdy 
chtěl Filla tuto sérii vystavit, ovšem podroben 
byl zdrcující kritice režimu. Pro tehdejší ob-
dobí světlých zítřků a jásavého budování ko-
lektivizovaného zemědělství se smutné obrazy 
venkova, kde silnější hubí slabšího, kde milý 
vraždí milou a kde se staví kříže, zkrátka neho-
dily. Stenografický záznam jednání kulturní ko-
mise namluvený herci je smutné poslouchání. 

Rozpačitý dojem z perucké galerie ale umoc-
ňuje její ‚utajení‘. Kdo neví, kde ji hledat, snad-
no ji mine. Že je tu něco jiného, upozorní jen 
novotou svítící a naprosto nepatřičné dřevě-
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né zábradlí na schodech k výstavní síni. Ne-
mluvě o tom, že web lounské galerie funguje 
na jakýsi tajný klíč, který zůstává běžnému 
uživateli internetu utajen, takže se tam turista 
ani nedozví, kdy je vlastně otevřeno (denně 
kromě pondělí od 10 do 17, až do října).

Nejasný zůstává osud celého rokokového 
zámku v Peruci. Patří zahraničním majitelům, 
kteří se ho snaží prodat, a chátrá. K mání je za 
15 milionů korun. Investoři ho koupili od měs-
tyse Peruc v roce 2007 a naslibovali horentní 
investice do vybudování hotelu a prohlídko-
vých tras. Nikdy ale s rekonstrukcí nezačali. 
Ústecký kraj zámek koupit odmítl s tím, že by 
potřeboval investici přes sto dvacet milionů 
korun. Otázkou je, zda jde o reálné náklady 
na záchranu zámku nebo si někdo číslo vy-
cucal z prstu během procházky zámeckým 
parkem. Pohazovat přemrštěnými miliony 
– zvlášť těmi, co jsou všech – je dnes nějak 
příliš běžné.
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Chybí v regionu
techničtí pracovníci? 
Máme dostatek
chemiků, biologů
a lékařů?
TYTO A DALŠÍ OTÁZKY BYLY ZODPOVĚZENY NA CELOKRAJSKÉ KONFERENCI V ÚSTÍ NAD LABEM, 

KDY PROBĚHLO VYHODNOCENÍ DVOULETÉHO PROJEKTU „PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO 

A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI“, KTERÝ REALIZOVALI PRACOVNÍCI KRAJSKÉHO 

ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE VE SPOLUPRÁCI SE 14 VYBRANÝMI STŘEDNÍMI ŠKOLAMI. 

TEXTO: TISKOVÉ ODDĚLENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
FOTO: PAVLÍNA NEVRLÁ

„Byla to příležitost, jak získat nové laboratoře, 
stroje, pomůcky či měřidla. Pořídili jsme na-
příklad termokameru, CNC frézku nebo CNC 
soustruh,“ ocenila projekt ředitelka jedné ze 
zapojených škol. Nejen nové a moderní vyba-
vení podnítí zájem o následné studium tech-
nických a přírodovědných oborů. Na 25 tisíc 
žáků z kraje mělo zpestřenou výuku projek-
tovými dny, návštěvami odborníků přímo z fi-
rem ve školách a také exkurzemi. „Ty patřily 

mezi nejoblíbenější, celkem jich bylo uspořá-
dáno 414 a najezdilo se přes 80 tisíc km, to je 
jako bychom dvakrát objeli zeměkouli,“ říká 
manažerka projektu Alexandra Zdeňková.

„Nejvíce se mi líbilo prolézání bublinami 
a také pokusy s ohněm,“ pochvaluje si Petra, 
žačka z žatecké základní školy při návštěvě 
IQ Landie a IQ parku v Liberci. „Chodila bych 
sem víc, ale je to daleko,“ dodává Petra. 

Martinovi z Děčína se líbila prohlídka nemoc-
nice v Kadani.  „Mohli jsme si v laboratoři 
zjistit, jakou máme krevní skupinu, to bylo su-
per,“ říká Martin a dodává, že by se mu líbila 
práce v takové nové laboratoři. V lázních Tep-
lice se zase inspirovala Šárka, která by chtěla 
pracovat v budoucnu jako fyzioterapeut. 

A co technika? Ani na ni nebylo při exkurzích 
zapomenuto. Ve strojírně v Litvínově viděli 



V červnu projekt končí, ale podpora přírod-
ních věd a techniky bude v Ústeckém kraji 
pokračovat. Připravují se další projekty na vy-
bavení laboratoří, dílen a odborných učeben, 
na zpestření výuky žáků, na další vzdělávání 
učitelů a také na podporu vědy. 

„Rádi bychom v Ústeckém kraji vybudova-
li zařízení podobné libereckému IQ parku 
nebo plzeňské Techmánii, v regionu něco po-

žáci přímo v provozu celé frézovací centrum 
a ve firmě Dipont se dozvěděli, jak se ve 3D 
programu modeluje třeba Mariánský most. 
Výčet míst, která žáci v rámci projektu navští-
vili a která je inspirovala, by byl ještě dlouhý. 
Projekt pamatoval i na zapojení učitelů, pro 
ty bylo připraveno 64 seminářů a worksho-
pů, obdrželi spoustu vzdělávacích materiálů 
a projekt nastartoval intenzivnější spolupráci 
škol s firmami.  

dobného chybí. Chceme, aby děti byly v čas-
tějším kontaktu s vědou, technikou a inovace-
mi, a to jak při výuce ve škole tak i ve volném 
čase a v budoucnu i ve svém povolání. Je to 
pro rozvoj kraje nezbytné,“ zhodnotil projekt 
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.
                                                                                                                                                     (PI)

Celý projekt je spolufinancován evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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Vodní
bohatství
Krušných
hor spojuje
Sasko
a Česko
V DOBĚ, KDY SI SVĚT UVĚDOMUJE NESMÍRNOU POTŘEBNOST 

PITNÉ VODY A BOJUJE O ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDROJŮ, 

MŮŽEME S ÚLEVOU POHLÉDNOUT NA KRUŠNÉ HORY, KTERÉ 

JSOU ZÁSOBÁRNOU PITNÉ VODY VYNIKAJÍCÍ KVALITY PRO 

ŠIROKÝ REGION. OBZVLÁŠTĚ V SOUSEDNÍM SASKU JE VÝZNAM 

KRUŠNÝCH HOR PATRNÝ - ZDROJE PITNÉ VODY PRO SASKO LEŽÍ 

PŘEDEVŠÍM NA NAŠEM ÚZEMÍ, KDE JSOU BOHATÉ PRAMENY. 

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU OBROVSKÉHO ÚZEMÍ NA ČESKÉ 

STRANĚ ZAJIŠŤUJÍ KROMĚ MOSTECKÉ PŘEHRADY A KAMENIČKY  

PŘEDEVŠÍM ZNÁMÉ PŘEHRADY FLÁJSKÁ A PŘÍSEČNICKÁ.

TEXT: FRANTIŠEK BÍNA
FOTO: FRANTIŠEK BÍNA A JAN SETVÁK, ČESKOJIŘETÍNSKÝ SPOLEK

Přehrada Přísečnice byla vystavěna v nad-
mořské výšce 733 m, má plochu 362 ha 
a průměrná hloubka je okolo 50 metrů. Nádrž 
slouží k zásobování pitnou vodou měst a obcí 
okresu Chomutov, ale i Mostecka, Teplicka 
a Lounska. Odtok z přehrady pokračuje na 
německé území a vlévá se do řeky Zschopau. 
V zaplavené oblasti stálo město Přísečnice, 
které bylo v sedmdesátých letech zbouráno. 
Kvůli zřízení 1. ochranného pásma musely být 
zbourány i další obce. Stavba 50 metrů vyso-
ké sypané hráze začala v roce 1969 a přehra-
da byla napuštěna v roce 1976. 
Flájská přehrada je jedinou betonovou pilířo-
vou přehradou v České republice, je uvnitř 
průchozí, a i díky tomu byla zařazena mezi 
kulturní památky ČR. Vznikla na Flájském 
potoce v roce 1963, aby zásobovala vodou 
rozlehlou podkrušnohorskou oblast. K dopra-
vě materiálu byla tehdy využita Moldavská 

horská dráha, od jejíž konečné stanice ved-
la stavební lanovka. Vodní plocha zaujímá
149 ha a maximální hloubka je 57 metrů. 
Hráz je dlouhá 459 metrů a široká 6 metrů, 
její výška dosahuje 50 metrů. Pod přehradou 
se nachází Flájský plavební kanál postavený 
již v 16. století, který sloužil k plavení dřeva 
z Krušných hor do Freibergu. Nedaleko pře-
hrady stávala obec Fláje a tamní roubený 
kostelík byl kvůli budování přehradní nádrže 
přemístěn do Českého Jiřetína. Přehrada leží 
na českém úbočí Krušných hor, které směřuje 
do Saska, na němž je hojnost pramenů. 
Sasko patří v Německu k těm spolkovým ze-
mím, které mají přehrad nejvíce. Původně 
sloužily jako zásobárny vody pro hornictví, 
dnes mají samozřejmě jiné funkce - staly se 
zásobárnami pitné vody, vyrábějí elektřinu 
a slouží jako retenční nádrže při povodních. 
Zdroje pitné vody v blízkosti Flájské přehrady 

na saské straně byly také důvodem, proč tam 
byla vybudována v letech 1960–1968 velká 
přehrada Rauschenbach.
Přehrada Rauschenbach je vzdálena jen 8 km 
od Flájské přehrady, hned za česko-němec-
kou hranicí. Na začátku tohoto tisíciletí byl 
nad její hladinou postaven most. Hráz této 
přehrady je také průchozí, měří 364 metrů 
a je široká přibližně šest a půl metru. Celko-
vá vodní plocha obnáší téměř 115 hektarů, 
z toho stovka připadá na německou stranu 
a zbytek na českou. Přehrada Rauschenbach 
je zdrojem pitné vody, a proto je veřejnosti 
nepřístupná. Je na ni krásný pohled nejen ze 
saské strany, ale také z Českého Jiřetína.
Další saská přehrada, která zadržuje vody 
z Krušných hor, je nedaleká nádrž Lichten-



berg. Je jednou z klíčových saských přehrad, 
která zajišťuje pitnou vodu pro saské příhra-
ničí, dodává ji až do Freibergu a Olbernhau 
a slouží navíc i jako retenční nádrž při po-
vodních. Přehrada byla uvedena do provozu 
v roce 1975, její hráz je 300 metrů dlouhá 
a 45 metrů vysoká. Také zde ale muselo být 
kvůli její výstavbě zbouráno na 45 domů. 
Vodní plocha zaujímá 90 hektarů a nachází 
se v krásném rekreačním území. Koupání do-
voleno není, protože je zdrojem pitné vody. 
Poněkud vzdálenější je přehrada Klingen-
berg. Byla postavena v letech 1908 – 1914 
na úpatí východní části Krušných hor a pů-
vodně nesla jméno posledního saského krále 
Friedricha Augusta. Stala se součástí protipo-
vodňových opatření, vybudovaných po velké 

povodni v roce 1897. Hráz je z lomového 
kamene a koruna hráze je chráněnou památ-
kou. Vodní plocha představuje 116 hektarů, 
délka hráze 116 metrů a výška 40 metrů. Kou-
pání je sice zakázáno, ale kolem jsou znače-
né a oblíbené turistické trasy. V letech 2005 
- 2013 byla celá přehrada za 85 milionů EUR 
rekonstruována. V současné době je pro-
pojena potrubím s nedalekými přehradami 
Rauschenbach a Lichtenberg a s rezervoárem 
vody pro Freiberg. 
Zachování vysoce kvalitní pitné vody je dů-
ležité pro obě sousední země. Především 
Sasko je odkázáno hlavně na zdroje pitné 
vody z české části Krušných hor. Ochrana 
zdrojů pitné vody se stává prioritou a před-
seda české části komise pro životní prostředí 

Euroregionu Krušnohoří Dr. Jiří Roth v této 
souvislosti ocenil přínos projektu „Výzkum 
možností minimalizace organických škodlivin 
ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“ 
v programu Cíl 3, který tato komise spoluinici-
ovala a doprovázela. Vodní srážky v Krušných 
horách jsou ale také častou příčinou povodní 
na obou  stranách, proto i přeshraniční spo-
lupráce v této oblasti probíhá již více než 20 
let.  Díky dlouhodobé a efektivní spolupráci 
podniku Povodí Ohře a Saské správy přehrad 
byly realizovány projekty síťového propojení 
českých přehrad s přehradami Rauschenbach 
a Lichtenberg, předávají se aktuální data a in-
formace a v současné době jsou připravová-
ny další projekty, které podniky Povodí Ohře 
a Správu saských přehrad ještě více propojí. 



Hoď talíř 
do koše!
(a pak jdi na fotbal)

NEBOJTE SE, NEJEDNÁ 

SE O NABÁDÁNÍ K NIČENÍ 

PORCELÁNU PO BABIČCE, ALE 

O DALŠÍ VARIANTU SPORTU 

A ZÁBAVY V PŘÍRODĚ JMÉNEM 

DISCGOLF. U TRADIČNÍHO 

GOLFU JE CÍLEM HRY 

DOPRAVIT DO JAMKY GOLFOVÝ 

MÍČEK, NA VLONI OTEVŘENÉM 

HŘIŠTI NA FOTBALGOLF NA 

MOSTECKÉM HIPODROMU ZASE 

FOTBALOVÝ MÍČ DO PONĚKUD 

VĚTŠÍ „JAMKY“. V OSEKU SE 

V ČERVNU OTEVÍRÁ HŘIŠTĚ 

NA DISCGOLF, KDE SE DO 

SPECIÁLNÍCH KOŠŮ HÁZEJÍ 

PLASTOVÉ TALÍŘE, TZV. 

FRISBEE.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: MĚSTSKÝ ÚŘAD OSEK, ARCHIV POHLEDY AMB

Tento poměrně nový druh sportu se soutěž-
ně provozuje v České republice pod záštitou 
České asociace disc golfu a od letošního roku 
startují čeští hráči i na evropských soutěžích 
PDGA EuroTour. Osecké discgolfové hřiště 
slouží od června široké veřejnosti a je vol-
ně přístupné pro každého zájemce, který si 
chce vyzkoušet něco netradičního. Společně 
s nově dostavěným sportovním areálem nabí-
zí občanům Oseku i turistům další možnosti 
jak aktivně trávit volný čas pod širým nebem.
V českých podmínkách jsou hřiště na discgolf 
doménou především veřejných a zámeckých 
parků. V Oseku můžete tento sport provozo-
vat na louce nedaleko centra města. “Chtěli 
jsme, aby všichni, kteří si u nás chtějí discgolf 
vyzkoušet, nemuseli někam složitě cestovat, 
a tak jsme hřiště nechali postavit na nevyuži-
té městské louce,“ říká starostka Oseku Ing. 
Lenka Říhová.
Osek se tím zařadil mezi čtvrtou desítku míst, 
kde lze tento zajímavý sport provozovat. Měs-

to dostalo lákavou nabídku na výstavbu hřiš-
tě, které se skládá z tzv. odpališť, odkud hráči 
hází na jednotlivé branky, a speciálních košů. 
Design hřiště byl navržen tak, aby si každý 
dětský i dospělý návštěvník přišel na své. Jsou 
zde místa jednoduchá i technicky náročná 
a nechybí ani koš ve stometrové vzdálenosti. 
“Využívání hřiště je bezplatné, házecí disky si 
zájemce zapůjčit v nedaleké restauraci Strop-
ník,“ pokračuje Lenka Říhová.
Discgolf má svá přesná pravidla, vycházející 
z pravidel golfu. Používají se různé techniky 
hodu, demonstrující videa, která stojí za to si 
prohlédnout před první návštěvou, jsou na 
serveru youtube.com. „Sama jsem si s rodinou 
hřiště vyzkoušela, je to zajímavý a netradiční 
sportovní zážitek,“ komentuje své zkušenosti 
s discgolfem Lenka Říhová.
Tím ale nové možnosti sportování v Oseku 
nekončí. Město po jedné z největších
investic spojením starého fotbalového hřiště
Baníku Osek a sportovních ploch u základní 

školy vybudovalo nový multifunkční sportovní
areál. Jeho součástí je fotbalové hřiště s umě-
lým trávníkem, hříště na plážový i klasický 
volejbal, nohejbal, badminton, florbal a neza-
pomnělo se ani na atletický sektor pro několik 
disciplín.
„Celá výstavba byla pořízena za necelých 
třicet milionů korun z regionálního operač-
ního dotačního programu a stála městskou 
pokladnu necelých pět milionů korun. Jsme 
přesvědčeni, že to byla dobrá investice. Areál 
budou ke sportování využívat dospělí i děti, 
členové našich sportovních oddílů i obyvatelé 
ve svém volném čase. V letošním roce pro ně 
připravujeme výstavbu lanového centra v ko-
runách stromů okolo oseckého koupaliště. 
A kdo si hraje, nezlobí!“ dodává Lenka Říhová.                                                                  
          (PI)

Další informace najdete na:
tel.: 417 822 138, 777 735 714
itc@osek.cz, www.osek.cz
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S čerty nejsou žerty
do 31. srpna – zámek Nový Hrad Jimlín
Výstava kostýmů a rekvizit ze známé české po-
hádky Hynka Bočana z roku 1984 v prostorách 
zámku. K vidění dále do 31. října výstava foto-
grafií urbexu – Čtyři fotografové, jedna vášeň 
(více o urbexu v čísle Jaro 2015). 

Města a obce čtou
do 6. července – Ústecký kraj
Čtrnácti městy bude letos putovat pojízdná 
knihovna z projektu Města a obce čtou. Ven-
kovní čítárny budou doplněny kulturními pro-
gramy, koncerty, čtením, akcemi pro děti. Po-
jízdná knihovna zavítá do těchto měst: Peruc, 
Veltěže, Koštice, Jimlín, Dobroměřice, Cítoliby, 
Markvarec, Tuchořice, Louny, Jirkov, Teplice, 
Klášterec nad Ohří, Kadaň, Litoměřice. Info na 
www.mestactou.cz.

Jahodové slavnosti
20. června – výstaviště Zahrada Čech Litoměřice
Jahodový jarmark - den plný zábavy, překvape-
ní a zážitků, ukázka  tradičních i netradičních vý-
robků z jahod, prodej různých pochutin nejen z 
jahod, ochutnávka jahodové zmrzliny, jahod se 
šlehačkou, jahodového mojita a řady dalších ja-
hodových pochutin. Od 10 do 17 hodin, vstup 
zdarma. 

Co?  Kdy?  Kde?

Zámecké slavnosti v retro stylu
26. a 27. června – zámek Šluknov
Zahájení v pátek v 17 hodin s kapelami Děda 
Mládek Illegal Band a Kabát Revival, v sobotu 
od 9.30 hodin divadlo pro děti, retro tance, 
módní přehlídka, koncerty – Olympic Revival, 
Eva Pilarová, Michal Hrůza, MIG 21. V sobotu 
v zámeckém parku trh, soutěže, toulavá krčma.

Oslava řeky Ohře
27. června – Kadaň
Hlavní akce celoročních oslav řeky Ohře, křest 
knihy, putovní výstava o životě na řece, vodnic-
ké pohádky, ukázka vorařství, zpracování ryb, 
premiéra baletu o víle Egerii, doprovodný pro-
gram pro děti. Od 14 hodin na nábřeží Maxipsa 
Fíka a v AmFíku. 

Klášterecké hudební prameny
8. - 12. července – Klášterec nad Ohří
Hudební houslový festival Jaroslava Svěceného 
na zámku a v kostele Nejsvětější Trojice, pro-
gram: Pohádka klášterecké noci, Vivaldianno 
2015, Ciganski Diabli, Yuzuko Horigome hraje 
Bacha, festivalový galakoncert účasníků houslo-
vých kurzů. Program na www.zamek-klasterec.cz.

Rockfest Vysmáté léto
18. července – Kadaň
Hrají David Koller, Michal Hrůza, Xindl X, Man-
drage, Vypsaná Fixa, Support Lesbiens, Miro 
Žbirka a další. Od 10 hodin.

Letní lounské vábení
14. - 16. srpna – Louny
Třídenní festival s hudbou, sportovním progra-
mem a oslavami řeky Ohře. V pátek od 16.30 
hodin koncerty na Mírovém náměstí (Ewa Far-
na), od 21 hodin program na řece s lampiony. 
V sobotu od 13.30 hodin koncerty na Mírovém 
náměstí (Vladivojna La Chia, Monkey Business), 
folk a country scéna na výstavišti, rocková scéna 
ve Stromovce (Laura a její tygři). V doprovod-
ném programu – turistický pochod, cyklovýlet, 
volejbalový turnaj, závody dračích lodí... V ne-
děli happening začínajících kapel na výstavišti, 
rybářské závody, večer uctění památky padlých 
v roce 1813. Program na www.lounskevabeni.cz.

Night Run
15. srpna – 1. náměstí Most
První ročník zážitkového běhu Night Run z ná-
městí přes Šibeník a zpět, vybíhá se za soumra-
ku, dobíhá za tmy. Povinnou výbavou čelová sví-
tilna. Pro starší 15 let, 5 a 10 km, charitativní běh 
Avon proti rakovině, doprovodný závod Kids 
Run v odpoledních hodinách pro děti 2-15 let. 
Startovné pro dospělé 500 Kč, pro děti 50 Kč.

Císařský den
29. srpna – Kadaň
Historické slavnosti v centru Kadaně s příjez-
dem císaře a českého krále Karla IV. a jeho 
družiny. Dobové tržiště na náměstí, vystoupení 
hudebníků, tanečníků, kejklířů, ukázky práva 
útrpného, rytířské ležení, středověká lazebna, 
katovna, orientální čajovna, pro děti středověké 
hry a soutěže.




