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Když jistota….
Když si čtenářky a čtenáři přečtou Pohledy
a ohodnotí láskyplně i kriticky obsah a formu,
zjistí – že i když je Svět v pohybu a dění
kolem nás je neustále v rotaci, jsou zde ještě
konstanty, které tvoří pevný bod v soudobých
nejistotách. A je to dobře. Lidé potřebují
jistoty. Tak jako věřící potřebují Boha. Jako
rybáři na širém moři hledají světlo majáku,
které je bezpečně zavede na pevnou zem.
Jako saharští obchodníci potřebují velbloudy a letadla i ptáci křídla, jako ryby ploutve.
Jistota je potřeba, důležitá pro bytí i rozvoj
druhu.
Když člověk o své jistoty přichází, nastupuje chaos. Stovky a tisíce let budovaný řád

se rozpadá. Nemá větší cenu, než zrnko
písku. Kolik říší a kolik civilizací zaniklo
právě v důsledku nahromaděných nejistot.
V tomto vydání představujeme výseč
z lidského konání, které může dát jistotu
i informaci o tom, že Svět není jen veskrze
zlý a nepřátelský. Že Žatecký stroj času
pořád ukrajuje minulost, a divadlo stále
rozdává radost, smích a slzy. Že jednoho
prezidenta vystřídá další – tentokrát ten,
který chce být Prezident pro dolních deset
milionů.

sdílení i udržení tohoto stavu. Protože žít
v chaosu je dlouhodobě nepřežitelné. Bez
ohledu na omyly meteorologů, máme důvod věřit, že zase přijde jaro. Zase odtají
závěje a zem se probudí ze spánku. I toto
je jistota, ze které se lze radovat, těšit,
očekávat jí, přát si jí a vítat jí.
Když se nakonec vše odehraje tak, jak
má, dochází k naplnění.
Lubomír Šlapka, ředitel Pohledy AMB

Když si člověk uvědomí, co všechno tvoří
jeho jistoty a také danosti společenství,
ve kterém žije, nachází odhodlání pro
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Hanka v Patagonii
S KAMARÁDEM, TRAMPEM BREDYM, CHODÍM NA VANDRY V LÉTĚ
I V ZIMĚ. KDYŽ JSME TAK JEDNOU V LEDNU, POD PŘEVISEM
V ROVERSKÝCH SKALÁCH POPÍJELI U OHNĚ PO CELODENNÍ TÚŘE
ZASLOUŽENÝ SVAŘÁK A PROBÍRALI, CO ŽIVOT DAL A VZAL,
VYPRÁVĚL MI O SVÉ DCEŘI HANCE, KTERÁ SE TOULÁ SAMA
PO HORÁCH V KANADĚ A JIŽNÍ AMERICE. KDYŽ JSME SE
VRÁTILI DOMŮ A ON MI UKÁZAL FOTOGRAFIE Z JEJÍCH CEST,
VĚDĚL JSEM, ŽE MÁM NÁMĚT NA ZAJÍMAVÝ ROZHOVOR
S NEVŠEDNÍM ČLOVĚKEM. A TAK JSEM POTKAL HANKU...
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL A HANA ŠVARCOVÁ
FOTO: HANA ŠVARCOVÁ

Jak tě vůbec napadlo vydat se do zrovna do
Chile?
Pracovala jsem rok v Kanadě, šetřila penízky
a zdokonalovala angličtinu. Hory mám ráda
odjakživa a tak jsme s kamarádkou naplánovaly, že slezeme mekku všech horolezců na
tomto světadílu, bezmála 7 000 metrů vysokou horu Ojos del Salado, která je druhým
nejvyšším vrcholem západní polokoule, nejvyšší horou Chile a zároveň nejvyšším vulkánem na Zemi. Nakonec jsem jela do Patagonie sama, protože kamarádka zamířila raději
do Kolumbie, a tak jsem všechno přehodnotila, toulala se šest týdnů na pomezí Chile a Argentiny v menších výškách a asi jsem dobře
udělala.
Proč myslíš?
V této oblasti je velice nevlídné počasí, teplota až mínus 40 stupňů, vítr, déšť, sníh. Z Kanady jsem si přivezla svoje mačky, karabiny
a lana, do základního tábora tě z chilské stra-

ny do cca 5 000 m vyveze terénní auto, můžeš si najmout průvodce, ale musíš za všechno zaplatit, včetně toho, že tam vůbec můžeš
vylézt. Z argentinské strany neplatíš nic, ale
šlapeš pěkně odspoda. Pro obě cesty je společnou nevýhodou, že musíš vědět, kde je
voda a hledat ji bez průvodce je sebevražda.
Kde jsi se tedy pohybovala?
V této oblasti jsou „profláklá“ místa, ke kterým vedou vyšlapané chodníky, ale chceš-li
být sám, nepotkáš na treku ani nohu. Takže
když všichni pádili na další místní horolezeckou modlu Monte Fitz Roy, já jsem se vydala na několikadenní 80 kilometrovou cestu,
obešla horu dokola a byla v místech, kdy by
mě asi nikdo nikdy nehledal a nenašel. Takže
jsem si raději vybírala odlehlejší místa a objevovala hory, jezera a ledovce. Na cestu se
vyráží ze stanových kempů, pouze základně vybavených kadibudkami a přístřeškem
na vaření, který je velice důležitý. Fouká tam

tak prudký vítr, že nejenom nezapálíš vařič,
ale ani nenabereš vodu do ešusu. Oheň se
nesmí rozdělávat nikde, vítr by požár rychle
rozfoukal na ohromné plochy. Není-li přístřešek, vaříš na plynu ve stanu, což je taky trochu
nebezpečné.
Co jsi na cestách jedla a pila?
Ve městech je to jednoduché. Výborné a levné chilské víno, v restauracích oblíbené stejky.
Tam jsem ale sama nechodila, takže jsem kupovala potraviny v marketu a na treku si vařila
jídlo na vařiči. Z Kanady jsem si přivezla sušené potraviny, které se dají rychle uvařit, voda
je tady nezávadná, takže ti při úsporném režimu nic neschází.
Co ubytování?
Kromě turistických kempů jsou v civilizaci
nejoblíbenější tzv. ‚droms‘, jednoduché pokoje s asi osmi lůžky, kde se dá vyspat mezi
neznámými lidmi v přepočtu za dvě český

HANA ŠVARCOVÁ
Rodačka z Brna, vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze, zaměření učitelství tělovýchova a geografie. V současné době žije v Praze, pracuje jako fitness a bootcamps trenér. Jejími koníčky je sport, hlavně vodní sporty a lezení, lyžování, cestování,
příroda….
Poznámka: Při rozhovoru mi skromně „zapomněla“ povědět, že je jen tak mimochodem
vicemistryní a dvojnásobnou mistryní světa v krátkém kvadriatlonu a ještě nedávnou reprezentantkou České republiky v rychlostní kanoistice…

stovky. Za kempy se někde platí, za ty nejzákladnější ne, jak kde…
Jak se po Patagonii cestuje?
Základní jsou autobusy a místní letadlové linky. Já jsem využívala busy a na zpáteční cestu naplánovala a zabukovala letadlo, kterým
jsem se vracela zpět do Santiaga de Chile.
Když si zamluvíš let dopředu, vyjde na poloviční cenu jak autobus. Ty jsou na hlavních
trasách většinou luxusní, pokud však jedete
na nějaké odlehlejší místo, kvalita se zhoršuje, takže člověk si vyzkouší všechno. Problémem však je naplánovat trasu na odlehlá místa, všechno je ve španělštině, já jsem mapy
a průvodce sháněla až v Santiagu de Chile.
Turisticky známé oblasti jsou velmi dobře značené a prakticky není možné zabloudit, ale
když se chcete podívat někde mimo dosah
lidí, tak je to horší, člověk už musí trochu mapovat. Často jsem se řídila spíš intuicí, všeobecnou mapu jsem měla ze správy národního

parku. Turistické značení cest je buď nějaké
základní - nebo žádné. Výhodou zde je, třeba
na rozdíl od Kanady, kde za městem marně
honíte signál, všudypřítomné připojení na
internet, takže jsem své cesty plánovala takto. Zajímavá je i vzájemná nevraživost Chile
a Argentiny, kdy na vzácných propagačních
materiálech chilské strany je ta argentinská
značená jako bílá skvrna s nápisem Argentina
a opačně. Nepříjemné jsou také kontroly na
hranicích, nesmí se třeba převážet potraviny
a vyplňují se formuláře.
Co jsi nosila s sebou?
V Patagonii je neuvěřitelně proměnlivé počasí. Sluníčko střídají mraky a déšť, který se vrací
i několikrát denně, do toho extrémy - úpalové
slunce, sníh a led. Boty máš suché jen v civilizaci, takže chodíš v mokrém a suších je chůzí.
Na zádech dvacetikilový batoh, jehož 60litrový objem z poloviny zabírá jídlo, ostatní místo expediční spacák, stan, karimatka, ostatní

nezbytnosti a jen pár kousků oblečení. Dříve
jsem nosila dlouhé vlasy, před touto cestou
jsem je shodila. Nemusíš tahat šampon ani
hřeben, každý kilo ‚dolů‘ je dobrý.
Jak je to tam s bezpečností?
No strašili mě, ale skutečnost byla jiná. Ve městech je ne(bezpečno) asi jako všude na světě,
v horách narazíš jen na stejně postižené turisty
z celého světa a co jsem před trekem nechala
ve stanu, tak jsem tam i po návratu našla. Kdo
by se přece tahal ještě s jedním báglem a foťák
a peníze taháš všude s sebou, tak co! Akorát po
příletu do Bogoty mě chytil za ruku hned první
v obleku oblečený místní vekslák a zavedl mě ke
směnárně, ukázal kurz a pak mi výhodně směnil moje dolary za místní měnu. Klidně mi mohl
prodat bezcenné papírky, nevěděla jsem ani, jak
jejich peníze vypadají. Ale neudělal to, tak jaké
pak nebezpečí. V hotovosti nosíš jen tolik, kolik
potřebuješ a jinak používáš karty. V přírodě můžeš narazit na pumy, ale neměla jsem to štěstí
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a kondoři ve skalách lidi nežerou, takže myslím,
že od zvířat tu žádné nebezpečí nehrozí…
Co spojení se světem?
Kromě zmíněného internetu prakticky žádné.
Před trekem jsem vždycky napsala mailika
domů, kam jdu a kdy se asi tak vrátím. Mobil
jsem používala jako hodinky, stejně ho nemáš
kde dobíjet, to samé platí o foťáku, musíš fotit
úsporně, když zrovna netaháš náhradní baterii. Ale bez spojení se dá v přírodě v pohodě
žít, aspoň tě pořád někdo neotravuje.

Kde se ti líbilo nejvíc?
To je těžký. Tamní příroda je ohromě rozmanitá, od zelené trávy, jezer až po nádherné
hory, údolí a ledovce. Byla jsem u ledovce Perito Moreno, který má neuvěřitelnou rozlohu
14 krát 6 kilometrů, je 60 metrů vysoký a když
sleduješ pád jeho odlamujících se částí, je ti
zpočátku divné, jak dlouho led padá, než ti
vlastně dojde ta výška toho ledového bloku.
Úchvatné jsou východy slunce v horách, kvůli
kterým se vstává brzy ráno, pouze nesmí být
mraky. Také místní obyvatelé jsou strašně milí,
přátelští a komunikativní lidé, kteří se snaží

vždy pomoci. Patagonie je zem krásná nejen
přírodou, ale i lidmi…
Nějaké přání nakonec?
Mým přáním je, aby příroda zůstala co nejdéle syrová, nedotčená civilizací a nájezdy lidí,
toužících jen po dobrodružství. Po něm sice
toužím také, ale najdou se tací, kteří i v tak
nádherném prostředí ničí a rozbíjí vše, co jim
přijde pod ruku. Komerce a modernizace zasahuje i do přírodních parků a jen těžko se
v době, kdy světu vládnou peníze, zastavuje.
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Město Most
třetí na světě!
MÍSTEM, KDE SE KAŽDOROČNĚ SETKÁVAJÍ ZÁSTUPCI MĚST, DESTINACÍ A STÁTŮ S NABÍDKOU
SVÝCH ATRAKTIVIT V RÁMCI CESTOVNÍHO RUCHU, JE CELOSVĚTOVÝ VELETRH HOLIDAY WORLD,
POŘÁDANÝ TRADIČNĚ VE VELETRŽNÍM PALÁCI V PRAŽSKÝCH HOLEŠOVICÍCH. LETOŠNÍHO
22. ROČNÍKU, KTERÝ SE KONAL OD 7. DO 10. ÚNORA SE ZÚČASTNILO NĚKOLIK STOVEK
VYSTAVOVATELŮ, JENŽ DO SVÝCH STÁNKŮ LÁKALI ZÁJEMCE Z ŘAD JAK ODBORNÉ, TAK
I LAICKÉ VEŘEJNOSTI. BYLO SE SKUTEČNĚ NA CO DÍVAT, NEBOŤ OPRAVDU ZAJÍMAVÝCH
NÁPADŮ SE TU KAŽDÝM ROKEM SEJDE CELÁ ŘADA.
TEXT A FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

Pozadu nezůstal ani veletržní stánek města
Mostu s tématikou Krušnohorského autookruhu. Nevšední plastika výtvarnic Sylvy
Prchlíkové a Marie Stejskalové lákala kolemjdoucí, kteří na ní mohli objevovat zajímavá místa Krušných hor a města či obce pod
horami. Vrcholem bylo vystoupení, v němž
moderátoři „probudili“ z dlouhého spánku
magistra Edwarda Kelleyho. Ten přiblížil přítomným nejen svůj pohnutý život, ale také je
pozval na Mostecko, kde turistům nabízí své
služby například hrad Hněvín, aquadrom, hipodrom, autodrom, aerodrom nebo golfové
hřiště. Magistr Kelley nabízel zvědavým ná-

vštěvníkům košer vína z vinic Českého vinařství Chrámce Ing. Ivana Váni i návštěvu nedalekých Krušných hor. Chtěl tak zřejmě odčinit
kletbu, kterou seslal na město před svou smrtí
ve vězení na hradě Hněvín…
Překvapení ale ještě nebylo dost. Odborná
porota totiž vzápětí vyhodnotila mosteckou
expozici jako třetí nejlepší ze všech zúčastněných zemí celého světa, když se před ní
na stupně vítězů stánků s plochou do 60 m2
dostala jen daleká Venezuela a exotické Maroko. Zástupci informačního turistického centra tak mohli společně s primátorem města

Ing. Vlastimilem Vozkou na slavnostním podiu v historickém Průmyslovém paláci převzít
pomyslnou bronzovou medaili.
Přijeďte se podívat i vy, zda magistr Edward
Kelley o krásách Mostecka nelhal! 12. června
letošního roku bude v Mostě slavnostně otevřena expozice tohoto slavného alchymisty
a vzápětí v sobotu 15. června proběhne na
hradě Hněvín tradiční Den magistra Edwarda
Kelleyho s bohatým programem pro všechny
věkové kategorie.
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Jak se ti dýchá,
sousede?
MOŽNÁ SE VÁM TO LETOS V ZIMĚ STALO TAKÉ –
VYJEDETE SI DO HOR, NADECHNETE SE ČERSTVÉHO
VZDUCHU... A NA PATŘE VÁM ULPÍ ŠTIPLAVÝ KOUŘ
Z VEDLEJŠÍHO DOMKU. NEBO BYDLÍTE NA MALÉM MĚSTĚ
A V NOCI NEMŮŽETE OTEVŘÍT OKNO, JAK VÁM
SOUSEDI ZATÁPÍ POD NOSEM. SMOGOVÉ SITUACE NA
SEVERU ČECH SICE NEJSOU TAK HROZIVĚ ČASTÉ JAKO
NA SEVERNÍ MORAVĚ, PŘESTO BYL PODLE METEOROLOGŮ
HLAVNĚ ZAČÁTEK TÉTO ZIMY NEJHORŠÍ OD ROKU 1988.
JAK JE TO VLASTNĚ S OVZDUŠÍM NA SEVERU ČECH? MÁME
TO NEJHORŠÍ Z 80. LET MINULÉHO STOLETÍ ZA SEBOU?
JAKÉ ZIMY V POSLEDNÍCH LETECH PROŽÍVÁME
A ZHORŠUJE SE STAV OVZDUŠÍ NA MALÝCH MĚSTECH?
MOHOU ZA TO LOKÁLNÍ TOPENÍ? SOCIÁLNÍ SITUACE?
NEBO TO NENÍ TAK HROZNÉ A MÁME JEN CITLIVÉ NOSY?
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL, ARCHIV POHLEDY AMB, GRAFIKA ČHMÚ

Zlatá devadesátá
Pamětníkům asi netřeba připomínat, že první
demonstrace v roce 1989 na severu Čech se
nenesly ani tak v politickém jako ekologickém
duchu. Už tady nebylo možné dýchat. Ne nadarmo byla oblast na pomezí Německa, Česka a Polska zvána černým trojúhelníkem. Továrny, doly, jedna elektrárna vedle druhé, ve
městech uhelné kotelny... V 90. letech nastal
velký obrat a péče o životní prostředí se dostala do popředí zájmu. Vzniklo samostatné ministerstvo životního prostředí a nové zákony
stanovily přísnější pravidla pro průmysl. Velké
zdroje znečištění musely začít investovat do
nových technologií – elektrárny dostaly filtry,
odlučovače, odsiřovací jednotky, roštové kotle se nahrazovaly fluidními. Podle odborníků
pomohl i celkový pokles průmyslové výroby
v 90. letech, tedy i spotřeby surovin a jejich
zpracování. „Na Mostecku byly uskutečněny
první kroky ke snížení obsahu škodlivin v jeho
nejbližším okolí ještě mnohem dříve před zásadními změnami v 90. letech. Příkladem je
napojení Mostu a Litvínova na centrální zdroj
tepla, výstavba vysokého
komínu v teplárně v Komořanech, nebo
z p r ovo z n ě n í
hy d r o k r a ko vací jednotky
v chemičce,“
píše ve své
studii Vývoj
znečištění
ovzduší
na
Mostecku,
zveřejněné na
www.ecmost.
cz, Mgr. Martin Kabrna.
K nápravě ale docházelo i na lokální úrovni
– domácí kotelny se nahrazovaly většími centrálními, z uhlí se přecházelo na plyn. Z tzv.
ekologické miliardy se vyplácely příspěvky na
přestavbu domácího topení na plyn či elektřinu. Čisté topení, levná elektřina nebo plyn
zlákaly tisíce domácností, k tomu, jak to vypadá dnes, se ještě dostaneme. Jak vyplývá ze
statistické ročenky Ministerstva životního prostředí, od roku 1991 se za deset let více než
zdvojnásobil počet domácností vytápěných
plynem, u elektřiny je tento nárůst dokonce
pětinásobný. Na druhou stranu je třeba říct,
že jde zejména o „nové“ domácnosti – tedy
nově stavěné byty a domy, kterých za uvedené období přibyl milion.
Výsledky byly poměrně rychlé – během několika málo let výrazně klesy emise (tedy to,

co je vypouštěno do ovzduší) všech měřených látek od oxidu siřičitého a oxidu dusíků,
přes oxid uhelnatý, po těžké kovy. „Největší
pokrok je patrný u oxidu siřičitého a tuhých látek, jejichž emise se v roce 2001 pohybovaly ve
srovnání s rokem 1990 na úrovni cca 14, resp.
10 procent,“ píše Martin Kabrna. Jak je to ale
v novém tisicíletí? Dýchá se nám lépe?
Návrat k uhlí a dřevu
„Když začne inverze, náš dvůr se zahalí do
kouře z kotle od sousedů. Nemyslím, že by
schválně topili něčím špatným, jen prostě mají
starý kotel a špatný komín, ze kterého se valí
štiplavý dým,“ říká paní Marie z Lomu na Mostecku. Její tvrzení potvrzují statistiky. V Lomu
je totiž měřicí stanice. Ze statistické ročenky
Ministerstva životního prostředí proto obec
s necelými čtyřmi tisíci obyvatel často vyčnívá
a umísťuje se na předních místech v mnoha
faktorech znečištění ovzduší. „Bohužel musím
konstatovat, že mně osobně připadá, že se
od 80. let skoro nic, co se topení v lokálních
topeništích v Lomu týká, nezměnilo,“ potvr-

zuje starostka Lomu Kateřina Schwarzová.
„Sociální skladba našeho města je taková, jaká
je - velký počet sociálně slabých rodin a velmi
vysoký podíl nezaměstnaných. A i to má vliv
na to, čím domácnosti topí. Mnoho rodin přešlo z ekonomických důvodů od topení plynem
a elektřinou na vytápění tuhými palivy. Používají k topení dokonce i domácí odpad a topí
nevhodným způsobem,“ vysvětluje starostka
Lomu a naráží tak na trend, na nějž upozorňují všichni ekologové. Důvody jsou celkem
jasné – ceny zemního plynu a elektřiny rostou, a tak se spaluje kde co. Velká města, vytápěná z centrálních zdrojů, jsou tak ve výhodě.
Respektive to, co jejich obyvatelé považují za
svazující, pomáhá jejich životnímu prostředí: V panelovém domě si jen tak kamna na
uhlí nenainstalujete, zatímco majitelé malých
domků se mohou rozhodnout. A finance je
dnes často nutí vracet se k méně ekologické

variantě topení. „70 procent domů v našem
městě je připojeno na plyn. Většina vlastníků
plynového vytápění však řeší, a to z ekonomických důvodů, vytápění alternativní, podpůrně dřevem a podobně,“ potvrzuje starostka
Lomu Kateřina Schwarzová. Těmto názorům
odpovídá i statistika: jen na přelomu let 2010
a 2011 stoupl počet domácností vytápěných
dřevem o 70 procent a stoupá i spotřeba černého a hnědého uhlí a briket v domácnostech. Co si vlastně takto podkuřujeme pod
nos?
Trocha chemie
Problematická je hlavně kombinace návratu
k tuhým palivům s používáním zastaralých
kotlů s nedokonalým spalováním. „Šetřením
nákladů na vytápění lidé nešetří své zdraví.
Při vytápění nekvalitními palivy a používáním
nekvalitních zastaralých kotlů se do ovzduší
dostává řada látek, které jsou pro lidské zdraví
nebezpečné. Vytápění domácností produkuje stále více prašných částic, polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAU), oxidů dusíku

a oxidu siřičitého. Kromě těchto látek může
dojít i k produkci těžkých kovů, například arsenu,“ tvrdí autoři týmu Cenia, české informační
agentury životního prostředí. Právě zmíněné
polyaromatické uhlovodíky, společně s prachovými částicemi, patří k tomu nejhoršímu,
co špatný kotel vypustí.
Vrcholem bezohlednosti k životnímu prostředí, tedy hlavně sama k sobě, je spalování
odpadů. „Přes den se v kotli u sousedů topí
běžným palivem, ale v noci nastoupí pet lahve
se starým olejem. Poznám to už bezpečně podle odporného kouře,“ tvrdí pan Luboš z Hory
Svaté Kateřiny, kterého každou zimu obtěžují
bezohlední sousedé. „Právě odpad je zdrojem
vysokého obsahu chloru, který se uvolňuje zejména ze syntetických materiálů běžných pro
naši „dobu plastovou“. Na spalování odpadů
a syntetiky v domácnostech upozorňuje často

10 | TRENDY | OVZDUŠÍ

tmavý kouř a nepříjemný zápach, ale přes zákaz spalování odpadu, vyplývající z platného
zákona o ochraně ovzduší, je tato činnost jen
obtížně prokazatelná a postižitelná,“ připouští Milena Vágnerová z Ekologického centra
Most. Potvrzuje pocity obyvatel malých měst
a zkušenost ekologů také statistika?
Kdo kouří nejvíc?
Stejně jako je obtížně prokazatelné spalování
nekvalitního paliva, je také obtížně změřitelné
množství takto vyprodukovaných emisí. „Emise z velkých a středních zdrojů jsou sledovány
již mnoho let a sledování emisí je zajištěno
legislativou. U malých zdrojů je získání kvalitních dat problematické. Údaje od domácností

spoléhat jen na ojedinělé studie, které se tomuto tématu věnují. Jednou z nich je i studie
zpracovaná kolektivem autorů pro Chemické
listy z listopadu 2011: „Výstupy ročních bilancí emisí v posledních letech ukazují, že podíl
malých zdrojů na celkovém znečištění ovzduší některými znečišťujícími látkami je výrazný,
ne-li dominantní. Zpracované studie hovoří až
o 66% podílu emisí polyaromatických uhlovodíků (PAU) a 35% podílu primárních prachových
částic PM10 vyprodukovaných při vytápění
domácností spalováním tuhých paliv. Trvale
zvýšené imisní koncentrace prachových částic
představují jeden z největších současných problémů v oblasti zhoršené kvality ovzduší v ČR,“
upozorňují autoři studie. „Obvykle se oxidy

rometeorologický ústav a další organizace,
žádné závažné nárůsty znečištění ovzduší nevyplývají. Hodnocení dat, které měřicí stanice
poskytují, je však obtížné. Vzhledem k jejich
charakteru a umístění se příliš nezabývají tím,
zda se jedno malé městečko topí v kouři či
co je příčinou. „Měříme znečištění ovzduší
převážně v lokalitách, které mají vypovídací
schopnost desítky až stovky kilometrů a nejsou přímo ovlivněny místním zdrojem. Proto
žádná z našich stanic není přímo ve vesnici,
která řeší problém ‚kouřících komínů‘. Z výsledků našich měření neumíme zatím upřesnit,
jaký je podíl lokálních topenišť v daném místě,“ vysvětluje Ing. Helena Plachá z ústeckého Českého hydrometeorologického ústavu.
“Jak je vidět z přiložených grafů, v posledních
letech není na našich stanicích patrný žádný
výrazný trend. Zaregistrovali jsme spíš zlepšování ovzduší. Některý rok, který je klimaticky
příznivější, jsou koncentrace v průměru nižší,
jindy vyšší,“ komentuje grafy Helena Plachá
a dodává: „Také je třeba připomenout, že imisní limity se v roce 2002 výrazně zpřísnily v souladu s evropskou direktivou. Je proto na znečišťující látky pohlíženo přísnějším měřítkem než
v minulosti.“

se získávají hlavně statistickým šetřením a také
odvozují z celkové spotřeby jiných paliv. Takže
přesnost těchto dat je omezená,“ vysvětluje
Ing. Helena Plachá, vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Ve statistikách Ministerstva životního prostředí se tak žádné zhoršující trendy neukazují. Podle ročenky životního prostředí z roku
2011 klesá produkce všech významných složek znečištění, nejvýrazněji oxid siřičitý.
„I když se produkce emisí z lokálních topenišť
mírně zvyšuje, celková produkce emisí ze všech
zdrojů klesá takovým způsobem, že tento nárůst není v celkové bilanci patrný,“ dodává
Milena Vágnerová, podle níž se tak musíme

dusíku a vznik ozonu připisují dopravnímu znečištění, oxidy síry z velké části domácím topeništím. Prachové částice mohou být nejrůznějšího
původu: zdrojem jsou např. spalovací procesy,
hlavně v naftových motorech, elektrárnách i domácích topeništích, svůj podíl mají cementárny,
vápenky, lomy a těžba, ale také obyčejný odnos částic větrem ze stavebních ploch a z ploch
zbavených vegetace,“ doplňuje k tomu
M. Vágnerová. A jak se lokální topení projevuje na měřicích stanicích, tedy jak se emise promítají do imisní situace na severu Čech?
Předurčeni k inverzím
Z pohledu do tabulek měření imisí (tedy toho,
co je rozptýleno v ovzduší), které provádí na
více jak 200 měřicích stanicích Český hyd-

Právě web www.chmi.cz slouží obyvatelům
k rychlé orientaci v tom, jaké zrovna panuje
ovzduší v jejich okolí. „Na záložce Ovzduší
najdete nejen aktuální data, a vývoj znečištění ovzduší v posledních letech, ale nově i řadu
odpovědí na otázky, se kterými se obyvatelé
každou zimní sezónu na odborníky v ČHMÚ
obrací,“ poukazuje Helena Plachá. Stejně tak
se lidé hojně obrací s dotazy na „dýchatelnost“
na Zelenou linku 800 195 342 Ekologického
centra Most. „V roce 2011 jsme zodpověděli
rekordních 2507 dotazů, což byl nejvyšší počet
za 13 let činnosti. Naprostá většina se týká stavu ovzduší a rozptylových podmínek. Z toho
je patrné, že čistota ovzduší v Ústeckém kraji
je stále aktuálním tématem nejen pro odborníky, ale také pro širokou veřejnost,“ podotýká
Milena Vágnerová.
V případě zhoršené situace meteorologové
vyhlašují od roku 2010 tzv. signály upozornění, případně regulace (po novu nazývané
informativní či regulační prahové hodnoty).
Ten první je však jen informativní, ten druhý
už omezuje některé průmyslové výroby, ovšem na dopravu je stejně krátký. Například
Ostrava se pokusila motivovat řidiče tím, že
zavedla v kritické dny dopravu MHD zdarma.
Nevalné výsledky a vysoké náklady však nakonec vedly ke zrušení této vyhlášky. Na konec smogové situace tak má vliv spíš změna

počasí, než regulační opatření. Otázkou také
je, jak moc ovlivňuje vyhlášení různých stupňů varování chování a běžný život lidí, konkrétně na řidiče nemá zřejmě dopad žádný. Je
třeba také dodat, že signály se v posledních
letech vždy týkají překročených koncentrací
prachových částic. A právě ty, jak je uvedeno
výše, má na svědomí kromě dopravy ve značné míře i lokální vytápění.

liva. „Další postup bude záviset na rozhodnutí
nově zvolené politické reprezentace Ústeckého kraje i obměněného vedení ministerstva,
ale zejména na dostupnosti finančních zdrojů
na obou stranách. Zároveň však bude třeba
ještě vyhodnotit efektivnost předpokládaných nákladů takového programu vzhledem
k množství takto snížených emisí,“ dodává
Hanáčková.

Po severní Moravě patří sever Čech stále k nejvíc znečištěným oblastem. Na špatnou zimní
situaci má ale kromě průmyslu a hustého osídlení vliv i příroda. „Celá česká kotlina má sklon
k výskytu teplotních inverzí v atmosféře a severočeská pánevní oblast tento předpoklad znásobuje svým reliéfem, neboť tvoří údolí uzavřené mezi Krušnými horami, Českým středohořím
a Doupovskými horami. Tím se výskyt inverzních situací do značné míry zesiluje. To potvrzují
i slova pamětníků, kteří uvádějí častý výskyt mlh
v pánevní oblasti,“ vysvětluje ve své studii Martin Kabrna. Jak se na zátěži projevuje doprava,
nakolik průmysl a co máme na svědomí sami
svým špatným topením, je ale obtížné říct. „Na
základě našich naměřených výsledků nejsme
schopni určit podíl zdrojů v severních Čechách.
Pracujeme na tom, abychom uměli tuto problematiku řešit. Během dvou, tří let budeme provádět taková komplexní měření, která dovedou
podíly zdrojů určit,“ slibuje Helena Plachá.

Víceméně jedinou aktivitou je tak společný
projekt obcí na Mostecku a Teplicku a Severočeských dolů STOP PRACH. Kromě osvěty v oblasti vytápění a opatření, která chrání
obce před prachem z dolů, jsou dalšími z cílů
projektu i napojení Ledvic na centrální vytá-

Dotace jen Moravanům
Samotné měření však ovzduší nezlepší. Jednu z cest, jak snížit zátěž z lokálních topenišť,
začal vloni prosazovat Moravskoslezský kraj
za finančního přispění Ministerstva životního prostředí. Domácnosti tam mohly a stále
mohou získat dotaci 60 a následně 40 tisíc
korun na výměnu stávajících ručně plněných
kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu.
V první pilotní výzvě se rozdělovalo 20 milionů korun. Zájem byl tak obrovský, že musel
být po několika hodinách zastaven příjem
dalších žádostí. Další „kotlíkové“ dotace proto následovaly. V porovnání s proplácenými
dotacemi na solární elektrárny přitom dotace
na kotle představují jen ‚drobné‘. Obyvatelé
Ústeckého kraje, který se drží ve znečištění
ovzduší hned za severní Moravou, ale mají
smůlu. Podobné dotace tu neexistují. „V loňském roce jsme zahájili předběžné konzultace
s MŽP o technických a finančních možnostech
zavedení stejného nebo obdobného dotačního programu,“ informovala tisková mluvčí
Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková. Přitom podle analýzy kraje je zde stále asi 110
obcí bez plynofikace a centrálního zdroje
tepla s přibližně deseti tisíci kotli na tuhá pa-

pění a modernizace obecních kotelen a lokálních topenišť. „Nahrazení stávajících neekologických individuálních způsobů vytápění
v Ledvicích by znamenalo odstranění několika
tun emisí tuhých znečišťujících látek vzniklých
v domácích topeništích oproti navýšení méně
než 100 kg na straně elektrárny,“ vysvětluje
Milena Vágnerová. „V současné době pracujeme se zástupci projektu STOP PRACH na
vytipování vhodného domu v Lomu, jenž by
bylo možno opatřit vzorovým kotlem a začít
tak řešit tzv. nezdravé vytápění,“ doplňuje starostka Lomu Kateřina Schwarzová. Stejnou
myšlenku zrealizovaly již Severočeské doly
v obci Braňany, která se potýká se stejnými
problémy jako Lom.

Spalovat nekvalitní palivo by přitom už teď
podle stávající legislativy nemělo být možné.
Zákon o ochraně ovzduší totiž jasně říká, že
spalovat je možné pouze „suché materiály
rostlinného původu, neznečištěné chemickými látkami“. Obcím dává navíc zákon do ruky
velmi zajímavou možnost – mohou vyhláškou
stanovit další podmínky pro spalování, případně některé palivo úplně zakázat. S kontrolou je to ale obtížné – do domů vstoupit
úředníci nemohou, a tak jim zbývá jen vzít
do ruky Ringelmannovu stupnici – barevná
okýnka, pomocí kterých mohou zvenčí změřit tmavost kouře. Pokud je kouř příliš tmavý,
mohou žádat úřady nápravu nebo uložit pokutu. V praxi to ale běžným jevem nebývá.

„Dokonce jsme zašli tak daleko, že uveřejňujeme fotografie příliš kouřících komínů, ať se
alespoň majitelé, jak se říká ‚chytnou za nos‘.
S lidmi rozmlouváme a upozorňujeme je na
to, že spalováním kdečeho ve svých kotlích
a kamnech škodí především sami sobě a prostředí, v němž žijí,“ ukazuju jednu z možností
napravování hříšníků starostka Lomu Kateřina
Schwarzová.
Za pomoc děkuji Ekologickému centru Most
a Kralupy a Českému hydrometeorologickému
ústavu, oddělení ochrany čistoty ovzduší v Ústí
nad Labem, konkrétně Ing. Hrbkovi, Ing. Plaché a Mgr. Janatové a Mgr. Novákovi, vedoucímu regionálního předpovědního pracoviště
v Ústí nad Labem.
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Žatecký stroj času
MUZEA PLNÁ SKLENĚNÝCH VITRÍN A ZAPRÁŠENÝCH PAPÍROVÝCH POPISKŮ UŽ V 21. STOLETÍ
NADCHNOU MÁLOKOHO. TO SI MOC DOBŘE UVĚDOMUJÍ TAKÉ V ŽATCI A OTEVŘELI TAM PROTO
VLONI V PROSINCI ZCELA UNIKÁTNÍ INTERAKTIVNÍ EXPOZICI, KTERÁ VYUŽÍVÁ NEJEN
NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE, ALE HLAVNĚ PRVEK HRY. BAVÍ PROTO HLAVNĚ ŽÁKY A STUDENTY,
NADŠENÍ LUŠTITELÉ ŽATECKÝCH ZÁHAD VŠECH GENERACÍ SE UŽ ALE POČÍTAJÍ NA STOVKY.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: GAMEFUL

Žatecký stroj času, jak se nová stálá expozice
Regionálního muzea K. A. Polánka jmenuje,
je typem výstavy, které se říká zážitková. „Návštěvník se má v muzeu něco dozvědět, má
si zažít nějakou emoci a má si z muzea něco
odnést,“ říká ke strategii výstavy Radmila Holodňáková, ředitelka muzea.
Expozice, vybudovaná jako putování časem,
je založena na hře a pátrání. U vstupu dostanete do rukou tablet, který vás navádí a klade
otázky, jež máte rozluštit. Nejprve se seznámíte s fiktivní rodinou Egertaalů, která v minulosti vlastnila poklad. Vaším úkolem je poklad
na závěr hry najít. „Tablet s připravenou hrou
o Žateckém stroji času vás provede městem
v průběhu 19. a 20. století. Pro úspěšný průchod napínavou hrou jste jako návštěvník vybízeni hledat indicie na panelech a dalších částech expozice,“ říká historik Petr Holodňák.
Největším exponátem je replika mapy Žatce
z roku 1843 – mapa je však slepá a vy do ní
dosazujete obrázky významných městských
staveb, které v Žatci v minulých staletích stály
nebo stále ještě, v pozměněné podobě, stojí.
Dalším tajemstvím, které čeká na rozluštění návštěvníky, je záhadná truhla, obsahující
historické informace důležité pro rozuzlení
příběhu. Na pohlednicích kromě zajímavých
starých textů a nápověd k řešení šifry najdete
i tzv. QR kódy. Ty je možné nahrát do tabletů
nebo i vlastních chytrých telefonů a dovedou
vás do unikátní online encyklopedie žatecké
historie, kde se dozvíte o daných obrázcích
další podrobnosti.
„U školáků zabralo to, že jsou vtaženi do děje
prostřednictvím napínavého příběhu a je tak
hravou formou aktivizována jejich pozornost
po celou dobu prohlídky. Někteří se do muzea
vracejí i opakovaně,“ říká k úspěchu výstavy
Petr Holodňák. Na webu muzea se navíc
shromažďují informace o úspěšných luštitelích, kteří zde obdrží listinu osvědčující, že návštěvník „úspěšně prošel Žateckým strojem

času a bylo mu odhaleno prastaré tajemství
elixíru mládí“. Pro žatecké regionální muzeum interaktivní expozici připravila společnost
Gameful. Výstavu můžete navštívit v hlavní

budově muzea od úterý do pátku od 9.00
do 17.00 hodin, o víkendu od 12.00 do 17.00
hodin.
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Březno pod kamerami,
úřad pod střechou
JAKO JEDNU Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRIORIT SVÉHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA VNÍMÁ VĚTŠINA
OBYVATEL MĚST A VESNIC BEZPEČNOST. TU SE ROZHODLI POSÍLIT I V BŘEZNĚ NA CHOMUTOVSKU
INSTALOVÁNÍM A ZPROVOZNĚNÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU. CELÝ PROJEKT VYŠEL NA ZHRUBA
400 000 KČ A JE VÝSLEDKEM DOBRÉ SPOLUPRÁCE OBECNÍHO ÚŘADU A MÍSTNÍHO ODDĚLENÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY.
TEXT A FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL, ARCHIV POHLEDY AMB

Systém byl instalován včetně záznamového zařízení a monitoruje nejen pohyb osob
v obci, ale zaznamenává i vjezd a průjezd
vozidel. To pak slouží k vyhodnocování podkladů pro řešení případných trestných činů
a deliktů a ve své podstatě i preventivně snižuje jejich počet, neboť na vjezdech do obce
o umístění kamer informují cedule.

Systém funguje na základě bezplatné výpůjčky ze strany obecního úřadu Policii České republiky, což zjednodušuje plnění zákonných
předpisů, které je potřebné pro jeho bezproblémového fungování.
Další investiční akcí je modernizace sociálního a technického zabezpečení budovy

obecního úřadu. Do přístavby, ve které jsou
budovány garáže, dílna, nové sociální zařízení, šatny a sklad pro potřeby obecního úřadu
a jeho zaměstnance, investuje obecní úřad
přibližně čtyři miliony korun. Zabezpečí tak
důstojné prostředí pro činnost úřadu a zásadně zlepší jeho technickou vybavenost.
(PI)
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Flájský plavební
kanál po 70 letech ožívá
KDYŽ V POLOVINĚ 30. LET MINULÉHO STOLETÍ POVOLOVAL
LITVÍNOVSKÝ LESNÍ SPRÁVCE ING. VOJTĚCH TESAŘ NA ŽÁDOST
KLUBU ČESKOSLOVENSKÝCH TURISTŮ PROCHÁZKOVOU CESTU
„PŘI VODNÍ STOCE Z FLÁJÍ K VODOPÁDU V ČESKÉM JIŘETÍNĚ“,
JEŠTĚ NIKDO NETUŠIL, ŽE KVŮLI NADCHÁZEJÍCÍM VÁLEČNÝM
UDÁLOSTEM A NÁSLEDNÉ VÝMĚNĚ OBYVATELSTVA BUDE TATO
TRASA NA DALŠÍ DESÍTKY LET TÉMĚŘ ZAPOMENUTA. LESNÍ
TURISTICKÁ STEZKA KOLEM NEJSTARŠÍHO PLAVEBNÍHO KANÁLU
NA ÚZEMÍ ČECH ZAŽÍVÁ SVOU RENESANCI OPĚT AŽ ZA NAŠICH
DNŮ.
TEXT: PETR FIŠER, ČESKOJIŘETÍNSKÝ SPOLEK - SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ OBCE ČESKÝ JIŘETÍN
FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

V povědomí širší veřejnosti nebylo po léta
známo, že přes osmnáct kilometrů dlouhý
umělý kanál začínající u zrušené obce Fláje
(nedaleko čela dnešní přehradní stěny), procházející Českým Jiřetínem až do saského
Clausnitz, je unikátním technickým dílem
z doby Třicetileté války. Je nejstarší památkou
svého druhu na území Čech. Jak v sedmdesátých letech upozornil litvínovský učitel, přírodovědec a muzejník Mgr. Zdeněk Bárta, za
flájským kanálem zaostává například i daleko
známější Schwarzenberský kanál na Šumavě,
který byl zbudován téměř o dvě století později.
Kanál, nazývaný také jako „Nový plavební kanál“ (z německého „Neugrabenflöße“) vznikl, aby zajistil potřebu dřeva pro město Freiberg. Hutě, hamry a doly u saského Freibergu
potřebovaly dostatek dřeva a dřevěného uhlí.
Město vyžadovalo dřevo pro své stavby i pro
topení.
Už v 15. století vyčerpaly freiberské hutě
téměř všechny zásoby dřeva v blízkém i dalekém okolí. Bylo proto nutné vydat se pro
žádanou surovinu a palivo dále do lesnatých
hor. Z dříví bylo většinou přímo na místě páleno dřevěné uhlí. To bylo dopravováno v proutěných povozech, tažených koňmi, což při
tehdejším stavu cest bylo často obtížné. S rostoucí vzdáleností hrála přeprava stále větší roli

v nákladech, proto se v 15. století začalo využívat vody řek Weißeritz a Freiberská Mulda jako levného způsobu přepravy. I v údolí
splavné řeky Muldy bylo dřevo v průběhu let
vytěženo, a tak musely být zpřístupněny další
zásoby. Lesy na horním toku Flöhy na české
straně, u nás známé jako „Flájský potok“, byly
v té době téměř nedotčené a jejich rozsah
obrovský.

vinu minulého století Klub československých,
resp. českých turistů. Ten na kanál stále pamatoval ve svých průvodcích. Členové klubu
turistů se také po léta starali o řádné značení
stezky.

Sasové zahájili představební průzkum lesního terénu už v roce 1560. Mezi lety 1569
a 1574 pak došlo k prvnímu vyměřování.
Roku 1593 byla s Lobkovici, majiteli bílinsko-duchcovského panství, uzavřena smlouva
na 50 let. Pro město Freiberg bylo však provedení tak rozsáhlého stavebního projektu
příliš nákladné. Záměru se proto ujal saský
kurfiřt Johann Georg I., který pověřil vrchního správce hutí Friedricha Lingkeho sestavením rozpočtu a následně provedením stavby.
Stavba kanálu trvala pět let a probíhala mezi
lety 1624 a 1629, tedy v době, kdy Evropou
zmítala Třicetiletá válka. Časem bylo dřevěné
uhlí stále více nahrazováno kamenným uhlím
a koksem. Díky zlepšování dopravních cest
přes hřebeny hor ztrácelo plavení dřeva na
významu a v roce 1874 byl provoz na plavebním kanále ukončen.

Litvínovský rodák Mgr. Zdeněk Bárta publikoval v tehdejších novinách Průboj (předchůdce
dnešního Deníku Mostecka) první česky psanou stať o historii flájského plavebního kanálu. Do té doby byly ke kanálu k dispozici pouze německy psané práce. Text Mgr. Bárty byl
v roce 1999 znovu vydán jako brožura. Díky
tomu se kanál dostal do povědomí širší veřejnosti. Od té doby probíhaly různé pokusy, jak
z kanálu učinit přeshraniční stezku a opravit
přitom některá poškození, která dosud bránila
projít trasu pohodlně a především bezpečně.
Díky kontaktům občanů Českého Jiřetína
s německým domovským spolkem z Rechenbergu-Bienemühle a aktivitě místního revírníka byl nakonec v roce 2011 zprostředkován
první kontakt mezi německou stranou a státním podnikem Lesy České republiky. Ten je
vlastníkem většiny pozemků, na kterých se
kanál na české straně nachází. V roce 2012
byl schválen projekt českých a německých
partnerů v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 Evropské unie.

Tradici turistické trasy kolem flájského plavebního kanálu udržoval po celou druhou polo-

Mezi stěžejní úkoly projektu, který v létě
2011 odstartoval, patří plné zprůchodnění

levé strany kanálu ve směru toku, která dříve
sloužila jako cesta plavebním dělníkům. Nad
obcí Český Jiřetín byla opravena narušená
hráz kanálu, která doposud znemožňovala
projít trasu suchou nohou. V rámci projektu
bylo také vystavěno několik dřevěných lávek, které budou další léta sloužit pro přístup
pěších návštěvníků. Úseky kanálu, jež byly
v důsledku zemědělské činnosti v průběhu
let zaorány, budou vyznačeny jeřabinovým
stromořadím. V blízkosti obcí Cämmerswalde a Deutschgeorgenthal bude zbudována
vyhlídka, která umožní zhlédnout dřívější začátek i konec plavebního kanálu od Flájí až po
Clausnitz. Pro účely naučné stezky podél kanálu budou v krajině dále osazeny informační tabule a odpočívací místa. Nová turistická
stezka bude oficiálně otevřena v létě 2013.
Za českou stranu se na realizaci projektu
společně s Lesy ČR podílejí také Českojiřetínský spolek - Sdružení pro rozvoj obce
Český Jiřetín a Oblastní muzeum v Mostě.
Další informace ke kanálu jsou všem zájemcům k dispozici na internetové stránce
www.flajsky-plavebni-kanal.eu.
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Most má nové
mateřské centrum
RODINY S DĚTMI ZÍSKALY V MOSTĚ NOVÉ MÍSTO, KDE MOHOU AKTIVNĚ PROŽÍVAT VOLNÝ ČAS.
V PROSTORÁCH 15. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ULICI J. A. KOMENSKÉHO SE OTEVŘELO NOVÉ MATEŘSKÉ
CENTRUM OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POJĎTE SI K NÁM HRÁT. VYBUDOVALA HO TAM DLOUHOLETÁ
PROPAGÁTORKA MATEŘSKÝCH CENTER IVANA LHOTÁKOVÁ.
TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Mateřské centrum bylo slavnostně pokřtěno
ve středu 13. února za asistence představitelů Mostu, kolegů z regionálních neziskovek,
přátel a hlavně rodičů s dětmi. Útočiště Ivaně Lhotákové, která už před lety založila své
první mateřské centrum v Mostě při Centru
volného času, poskytla 15. základní škola. Podařilo se jí tam vybudovat hernu s možností
posezení pro maminky s dětmi. Volnou hernu
pro rodinné aktivity doplňují pravidelná cvičení ve zdejší tělocvičně a výtvarka. „V létě
budeme moci využívat také zahradu, kde jsou
dětské atrakce a ohniště. Ještě bychom potřebovali pomoct od sponzorů, abychom hřiště
dovybavili,“ říká Ivana Lhotáková. Pravidelný
program doplňují akce jako třeba karneval či
pouštění draků.

„Ivana má s mateřskými centry dlouholeté zkušenosti. Ani vybudování toho prvního – při tehdejším Centru volného času – se neobešlo bez
porodních bolestí. Ale dítě se narodilo a dodnes prospívá,“ řekla před přestřižením pásky
patronka mateřského centra náměstkyně primátora Mostu Hana Jeníčková. „Pozitivních
ostrůvků, kde si lidé naslouchají, spolu sdílejí
a vzájemně si pomáhají, není dnes mnoho.
A tak mám i já radost z nového mateřského
centra, obzvlášť je-li v dobrých rukách Ivany
Lhotákové,“ napsala ve své zdravici Rut Kolínská, prezidentka Sítě mateřských center, které
pracovní povinnosti nedovolily zavítat na otevření osobně. „Občas se setkávám s tím, že
starostové a radní mají pocit, že je o matkách
v jejich městech příliš slyšet, že po městu po-

řád něco chtějí. Ano, ale matky z mateřských
center nečekají jen s nataženou rukou, každou
drobnou korunu znásobí svým příspěvkem ke
zlepšení životních podmínek ostatních obyvatel města,“ poděkovala tímto Rut Kolínská
představitelům Mostu.
Činnost mateřského centra se teprve rozbíhá
a Ivana Lhotáková věří, že se jí podaří nalákat
další rodiče ke společným aktivitám. „Hledáme maminky či tatínky, kteří by pomáhali s chodem mateřského centra. Přivítáme rádi také ty,
kteří umí něco zajímavého, co mohou naučit
ostatní - třeba hru na hudební nástroj, ruční
práce...,“ dodává Ivana Lhotáková. Jak prozradila, od příštího školního roku by ráda rozšířila
nabídku třeba o výuku angličtiny pro děti.
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Chomutovské slavnosti
oslaví významná výročí
CHOMUTOVSKÉ SLAVNOSTI
POŘÁDANÉ VŽDY VÍKEND PO
SVÁTKU SVATÉHO JIŘÍ JSOU
MNOHOLETOU TRADICÍ
A ZÁRUKOU SKVĚLÉ ZÁBAVY
PRO CELOU RODINU. NA TY
LETOŠNÍ SLAVNOSTI, KTERÉ
SE USKUTEČNÍ V MĚSTSKÉM
PARKU, PŘIPADL TERMÍN
27. A 28. DUBNA A PONESOU
SE V DUCHU CHOMUTOVSKÝCH
VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ.

Sobota bude věnována stému výročí zemské
výstavy, která se v Chomutově uskutečnila
v roce 1913. Mimo kulturního programu v duchu secese se návštěvníci mohou těšit i na
tradiční sraz historických vozidel se spanilou
jízdou a veletrh technických oborů pořádaný
Okresní hospodářskou komorou Chomutov.
Neděle návštěvníky přenese o dalších sto let
nazpět do roku 1813, kdy se v Chomutově
sešli tři panovníci – ruský car, pruský král a rakouský císař, aby se osobně poradili o společném postupu proti Napoleonovi. A tak park
ožije leženími císařských vojsk, dobovými vojenskými přehlídkami a vším, co se váže k napoleonským válkám.
Po oba dva dny bude všude spousta občerstvení a ukázek dobových řemesel a nejen
děti si užijí různé soutěže, jízdy na ponících
i v kočáře a pouťové atrakce. Prostě všechnu
tu zábavu, která k Chomutovským slavnostem
neodmyslitelně patří. Tak se přijeďte určitě
podívat.
(PI)
TEXT: MGR. MARIE HEŘMANOVÁ,
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
FOTO: SBÍRKA OBLASTNÍHO MUZEA
V CHOMUTOVĚ A STATUTÁRNÍ MĚSTO
CHOMUTOV
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Vracet se
nestačí,
je třeba
pomáhat,

říká
rodák
Petr
Šimáček

KDO JE PETR ŠIMÁČEK?
Narodil se v Žatci. Žije v Praze a má prosperující uměleckou, produkční a komunikační
agenturu. Producent a galerista. Řadu let
pracoval jako redaktor v Československém
rozhlase, vedl známý motoristický magazín
Pozor, zákruta! V roce 2000 spoluzakládal
Sdružení rodáků a přátel města Žatce, jehož je
předsedou.

NÁVŠTĚVA ŽATCE VE MNĚ
VŽDYCKY VYVOLÁVÁ ROZPORUPLNÉ DOJMY, PŘESTO SE TAM VRACÍM ČASTO
A RÁDA. NA JEDNÉ STRANĚ
ÚŽASNÝ TURISTICKO-CHMELAŘSKÝ AREÁL, KTERÝ SE
PODAŘILO VYBUDOVAT,
VZTAH MÍSTNÍCH K TRADICÍM, Z NICHŽ DOKÁŽOU
TĚŽIT, SPOUSTA ŽATECKÝCH „NEJ“, TAJUPLNÁ
ROMANTICKÁ ZÁKOUTÍ.
NA STRANĚ DRUHÉ, PROJDETE-LI SE POSTRANNÍMI
ULIČKAMI CENTRA, CÍTÍTE
SE JAKO V KULISÁCH HISTORICKÉHO FILMU, KDE SE
ZASTAVIL ŽIVOT, OPUŠTĚNÉ
DOMY, PRÁZDNÉ VÝLOHY.
ZA NEJVĚTŠÍ ŽATECKÝ UNIKÁT VŠAK POVAŽUJI JEHO
PATRIOTY, LIDI ROZESETÉ
PO CELÉ PLANETĚ, KTEŘÍ SE
V ŽATCI NARODILI, ŽILI TU,
NEBO JEN PROŠLI, KTEŘÍ
ALE NEŽIJÍ JEN VZPOMÍNKAMI. SNAŽÍ SE PRO SVÉ
MĚSTO NĚCO DĚLAT. HYBATELEM SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA ŽATCE
JE ELEGANTNÍ MUŽ, PROTŘELÝ MÉDII I REKLAMOU,
BYDLIŠTĚM PRAŽÁK, ALE
SRDCEM ŽATEČAN - PETR
ŠIMÁČEK. JAKO MÍSTNÍ
PATRIOT A PODPOROVATEL
REGIONÁLNÍHO PODNIKÁNÍ
BY URČITĚ CHTĚL, ABYCH
NAPSALA, ŽE JSME SI POVÍDALI, NEŽ MĚ PROVEDL
ŽATECKÝMI ZAJÍMAVOSTMI,
NA HLAVNÍM NÁMĚSTÍ, V KAVÁRNĚ HOTELU U HADA.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ, ARCHIV SDRUŽENÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA ŽATCE

Co pro vás znamená pojem patriotství?
Třeba takové prosté věci, jako jsou nákupy.
Pro svou agenturu, byť sídlí v Praze, nakupuji výhradně tady, tankuju na zdejší benzínce,
vozím žatecké pivo… A to se snažíme přenášet na své členy. Patrioti, lidi, co to myslí se
Žatcem dobře, co tu žijí, by měli utrácet své
peníze tady ve městě. Jen tak bude město žít!
Proto sem stále lákáme lidi z celého světa,
zveme bývalé Žatečany. Ubytují se tu v hotelu, utratí peníze a hned mi to hlásí… a mě to
těší.
Kdo jsou tedy členové vašeho Sdružení
rodáků a přátel města Žatce? A odkud se
vzalo?
Začátky nebyly jednoduché. Byli jsme původně tři – já, bývalý starosta pan Zábranský
a doktor Halamásek, malíř a filosof. Chtěli
jsme podchytit aktivitu lidí, kteří toužili přispět k rozkvětu města. A občanské sdružení
je taková nenásilná cesta, jak to udělat. Dnes
máme na 400 členů. Možná vás ale překvapí,
že jen 150 z nich žije v Žatci. Velká komunita
„Žatečanů“ žije v Praze, kde máme přes 130
členů, další jsou po celém světě. Jsou to lidé,
co zde žili, mají tu své vzpomínky, rodiče, příbuzné a stále se rádi vrací. Žatečané jsou sice
rozprsklí po celé republice, ale jsou hodně
v kontaktu, stále se setkávají a pomáhají si.
Jak je možné, že máte větší podporu za
hranicemi města? Není to také tím, že vaši
členové v zahraničí mají na město jen krásné vzpomínky, jak už vzpomínky bývají, ale
dnešní realita je mnohem tvrdší a místní
mají trochu jiné starosti?
Možná to tak bude, ale místní jsou trochu poznamenáni maloměstskými poměry. Ti, co se
odstěhovali do světa, mají zkušenosti z jiných
měst, jiných profesí a svého domova si asi
víc váží. Ty jsme se snažili podchytit a získat
je pro naše aktivity. Já žiju 35 let v Praze, ale
troufnu si říct, že město znám lépe než mnozí
ti, co nadávají u piva, že je Žatec plný vietnamských obchodníků a nekoupí tu značkové
zboží. I proto plním na webu sdružení monitoring médií, aby si tito lidé mohli přečíst, co
všechno se ve městě děje a jak se o něm jinde
referuje. Myslím ale, že i lidé, co tu žijí, vidí
změny k lepšímu. Jen prostě přicházejí postupně a tak si jich tolik nevšímají. Návštěvníci, kteří přijedou jednou za pár let, vnímají
změny skokově a jsou víc nadšeni.
Kde jste všechny ty „rodáky“ z celého světa
posháněli?
Naše první cesta vedla do Německa, kde
existovaly rodácké spolky Žatečanů mnohem
dřív než ten náš. S jejich členy jsme navázali
spolupráci. A později vznikl ve Frankfurtu nad

Mohanem Nadační spolek Saaz/Žatec s jeho
vůdčí osobností Otokarem Löblem. Bylo třeba rozbít nedůvěru na obou stranách. Žatečtí Němci žili v izolaci, bez informací o svém
rodném městě a s pocitem, že je tady nikdo
nechce. Češi zase měli krátce po revoluci
z Němců strach, báli se prolomení Benešových dekretů… Ledy ale rozpukaly a my dohodli společný projekt Žatecká cesta, začali
vydávat publikace, uspořádali česko-německé konference a řadu kulturních akcí…
… a velké celosvětové setkání rodáků u příležitosti milénia města v roce 2004. Vrchol
vašeho snažení, je to tak?
Bylo jedním slovem úžasné. Rodné město volalo své rodáky, přivítalo je a ti byli nadšeni.
První z tisícovky svíček na obřím miléniovém
dortu před radnicí zapálil Zdeněk Svěrák, který tu několik let učil a jehož děti se tu narodily… Součástí programu byla řada vystoupení
„slavných krajanů“, prohlídky města, výstavy,
ale také konference v senátu pod záštitou Petra Pitharta, protože jsme chtěli, aby se o tisíciletí Žatce vědělo i jinde. Přijelo na osmnáct
set rodáků z celého světa. Část z nich se teď
vrací, a z toho mám největší radost. A samozřejmě se ptají, kdy bude další setkání.
A kdy bude?
Uvažujeme o tom v roce 2014, tedy deset
let po velkém miléniovém setkání. Chceme
setkání dobře připravit, součástí by mělo být
opět mezinárodní sympozium, odborné i laické diskuze, chceme vydat publikaci, ukázat,
co se tu za deset let změnilo k lepšímu…
Já myslím, že se toho změnilo k lepšímu
v Žatci opravdu dost. Můj velký obdiv má
hlavně zpřístupněný komplex technických
památek v čele s Chrámem chmele a piva.
Upřímně řečeno - ani se mi nechtělo věřit,
že je možné z pivní recese, za kterou jsem
aktivity chmelobrany a všechnu tu historii
kolem sedmi pivních čárek považovala, vybudovat něco tak úžasného a funkčního…
Ano, původně to byly recesistické akce, někdy trochu kontroverzní. Ale sešlo se tu několik šťastných okolností. Na jedné straně parta
nadšených lidí okolo chmelobrany, na straně
druhé ing. Jiří Vaníček, otec celé myšlenky,
který měl jasnou koncepci a cíl. Určitě je to
ta jedinečnost města v oblasti chmelařství
a všechny ty technické památky, které bylo
možné využít a které mají ten správný náboj.
Zároveň byla i příznivá situace finanční, díky
Evropské unii, takže všechno nabralo obrátky. Teď je ale samozřejmě největší obtíž celý
areál udržovat a provozovat, což není levné,
takže hlavní cíl je – dostat sem turisty. Ale to
už se ke slovu můžeme dostat také my – rodá-
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materiály, písemnosti, abychom představili
život židovské komunity na Žatecku. Připomenout chceme i letecký most Žatec-Bari-Haifa v roce 1948, kdy ze žateckého letiště
startovaly americké letouny na pomoc mladému izraelskému státu. Mnozí obyvatelé ještě
pamatují hotel Stalingrad na náměstí, kde
tehdy bydleli piloti – dnes bohužel zavřený
a chátrající. Putovní výstava Židé na Žatecku
by měla být už brzy představena v opravené
žatecké synagoze, jedné z největších v České
republice. Nyní ji získal nový majitel a našim
plánům je nakloněn. A kromě toho je našim
společným cílem s Nadačním spolkem Saaz/
Žatec vybudovat ve městě židovské muzeum a opravit a zpřístupnit židovský hřbitov,
o němž mnoho lidí nemá ani tušení, že v Žatci existuje.
ci – prezentovat město, jak nejlépe to jde a lákat sem nejen krajany, ale i další návštěvníky,
kterým je opravdu co ukazovat. Je to tedy na
každém z nás. Všichni známe někoho, koho
můžeme do Žatce pozvat!
Abych ale jen nechválila. Náměstí vypadá
po páté odpoledne jako po vymření a jen
kousek od něj je celá řada ulic trochu jako
po bombardování… Co s tím, aby se z města nestal skanzen pro filmaře a z chmelařství záležitost muzejnictví?
Je to stále živé a funkční město s velkou perspektivou. Bohužel pravda je, že historická
část je dost vylidněná. Žatec postihlo to,
co řadu jiných měst – na okraji se postavily
nákupní zóny, a tam lidé tráví čas. Centrum
bohužel není ani místo pro setkávání. Vedení
města se ale snaží centrum oživit, například
rozšířilo a navíc zlevnilo zábor veřejného
prostranství, takže se jaře snad dočkáme
nových předzahrádek. Naše sdružení se teď
snažilo, aby se knihovna na náměstí rozšířila
o přízemní internetovou kavárnu, což by ho
opět pomohlo trochu oživit, ale bohužel chybí finance. Problémem města je nedostatek
pracovních příležitostí a s tím spojený nedostatek peněz mezi lidmi. Majitelé domů tak
nemají na opravy a podnikatelé peníze na
zvelebování a rozšiřování svých provozoven.
Ale jsme opět u stejného bodu – proto je nutné vozit sem turisty. Jakmile sem přijedou dva
tři autobusy denně, začne se rozšiřovat nabídka a to pocítí i místní.
Uličky a náměstíčka jako z minulého století
se ale zasloužily ještě o jeden žatecký unikát – zájem filmařů…
Pravda je, že se tu původně začaly točit hlavně historické filmy, protože uličky okolo centra byly neudržované. Dnes už to ale tak úplně
pravda není a většina domů je opravených.

Bylo to ale i zásluhou člena našeho sdružení
Jirky Kubovského, který pracoval jako lokátor
pro filmaře, a přitáhl je sem. V Žatci se natočilo přes sto filmů a seriálů – namátkou třeba
Yentl s Barbrou Streisand, Červený Bedrník,
Bídníci s Liamem Neesonem, Oliver Twist,
české seriály Náměstíčko a Náves… Vlastně
se dá s nadsázkou říct, že Žatec není město
chmele a piva, ale filmu. Je to pro město výborná propagace, objevuje se v titulcích, zástupci města jsou zváni na prezentace filmů
a v neposlední řadě tu filmaři bydlí a utrácí.
Vraťme se ale ještě k aktivitám sdružení.
Zmínil jste už založení Nadačního spolku
Saaz/Žatec. Rozběhli jste také projekt nazvaný Židé na Žatecku. O co v něm jde?
Snažíme se zaplnit prázdné místo na historické mapě města, podobné jako zůstalo po
Němcích. Židé tvořili před druhou světovou
válkou významnou součást města, ale dnešní mladí lidé se o nich nic nedočtou. Vlastně
suplujeme historiky. Shromažďujeme vzpomínky Židů, kteří tu před válkou žili, archivní

Je vůbec možné ještě dnes, 75 let od začátku války a vypálení žatecké synagogy,
získat svědectví živých pamětníků? Nebo
musíte spoléhat na archívy.
Právě pamětníci, žatečtí rodáci, jsou zdrojem
informací pro náš projekt. Díky nim se dozvídáme úžasné příběhy, jaké v archívech nenajdete. Filmujeme tato vyprávění a první díl už
je dokonce hotov. Uskutečnili jsme setkání
v Tel Avivu, kde žije velká komunita žateckých
Židů. Více než osmdesátileté babičky nám vyprávěly své příběhy a s dojetím říkaly, že jsme
první vyslanci z jejich rodného města, kteří je
navštívili. Víte, Kateřino, jaký je to nádherný
pocit, když vás například v Sydney čekají v restauraci, kde mimochodem čepují i žatecké
pivo, tři bývalí Žatečané, kterým musíte o jejich rodném městě dlouho vyprávět? To jsou
okamžiky, pro které to všechno dělám. Šířit
historii a slávu Žatce, prezentovat toto město,
to byl můj sen odjakživa. Teď se mi plní.
Děkuji za rozhovor i zasvěcenou prohlídku
Žatce.
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Co se děje v Mostě?
NA JAŘE SE V MOSTĚ ZAČNE ROZBÍHAT SÉRIE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ, KTERÉ BUDOU OBYVATELE MĚSTA I JEHO NÁVŠTĚVNÍKY PROVÁZET CELÝM ROKEM. VŠE
ZAČÍNÁ TRADIČNÍM VELIKONOČNÍM JARMARKEM NA PRVNÍM NÁMĚSTÍ A POKRAČUJE ZAHÁJENÍM
TURISTICKÉ SEZÓNY V DUBNU. NEJVÍC AKCÍ JE NAPLÁNOVÁNO NA LETNÍ MĚSÍCE – KROMĚ
OBLÍBENÉHO DNE MAGISTRA KELLEYHO SE LETOS MŮŽETE TĚŠIT I NA OTEVŘENÍ NOVÉ EXPOZICE
VĚNOVANÉ TOMUTO NEDOBROVOLNÉMU OBYVATELI HRADU HNĚVÍN. ČERVENEC OPĚT VYPLNÍ
SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM U KOSTELA, KTERÉ ZAKONČÍ FOLKOVÝ MOST. NEJVĚTŠÍ SLAVNOST,
NAVAZUJÍCÍ NA HORNICKÉ TRADICE MĚSTA, SE KONÁ V ZÁŘÍ. VÁNOČNÍ SVÁTKY JAKO
KAŽDOROČNĚ OBOHATÍ ADVENTNÍ KONCERTY I VÁNOČNÍ TRHY, A VŠE ZAVRŠÍ
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ARCHIV STAUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU

27. – 31. 3. Velikonoční jarmark
27. 4. Zahájení turistické sezony
8. 6. 3. Pivní slavnosti v minipivovaru
11. 6. Miniveletrh cestovního ruchu
12. 6. Otevření expozice magistra E. Kelleyho
15. 6. Den magistra Edwarda Kelleyho
16. 6. Závod dračích lodí
21. – 22. 6. Most For Music
15. – 27. 7. Sochařské sympozium
28. 7. Folkový Most
14. 9. Mostecká slavnost
24. 10. Koncert ke státnímu svátku
1. a 4. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
8. 12. Adventní koncert
17. – 22. 12. Vánoční trhy
31. 12. Silvestr
Podrobnější informace najdete na
www.mesto-most.cz a www.imostecko.cz.
Turistické informační centrum
Tel: +420 476 105 314
Mobil: +420 774 105 314
E-mail: info@imostecko.cz
Web: www.imostecko.cz
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TŘI OSOBNOSTI Z REGIONU, TŘI TÉMATA K ZAMYŠLENÍ. TO JE NOVÁ RUBRIKA ČASOPISU
POHLEDY AMB, KTERÁ UMOŽNÍ NAHLÉDNOUT DO RADOSTÍ, STRASTÍ I AKTIVIT ZAJÍMAVÝCH LIDÍ
RŮZNÝCH PROFESÍ, ZÁJMŮ, POLITICKÝCH POSTOJŮ A NÁZORŮ. JAKO PRVNÍ SE PRO ČASOPIS
ROZEPSALI STAROSTA HÁJE U DUCHCOVA KAREL DRAŠNER, ŘEDITEL KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ
KADAŇ JAN LOSENICKÝ A JEDNATEL EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ FRANTIŠEK BÍNA.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

obce formou různých performancí, do kterých se budou moci zapojit i diváci. V přípravách je také každoroční Výšlap pro naše
přátele z německé Wandergruppe “Dr. Wolfganga Göbela”, který by letos neměl jako tradičně směřovat na nedaleký Stropník, ale rádi
bychom je překvapili výstupem na Milešovku
a prohlídkou meteorologické observatoře.
Ve fázi příprav je momentálně také rozpočet
obce pro letošní rok.

KAREL DRAŠNER
59 let, Háj u Duchova
starosta obce Háj u Duchcova
původní profesí elektromontér, začínal
v Úpravně uhlí v Ledvicích, kromě své
původní profese pracoval také u Policie
ČR a podnikal jako živnostník v maloobchodě, od roku 1992 žije v Háji, kde se
o 10 let později stal starostou

Co mě potěšilo
Oddlužení obce a snížení ukazatele dluhové
služby, který znemožňoval podání žádostí o dotace a bránil v rozvoji harmonického
života občanů v obci. Postupná privatizace
obecních domů s nájemními byty, na kterých
se citelně podepsala stavební uzávěra, a současně modernizace bytů, které zůstaly ve
vlastnictví obce. Probíhající generální oprava
chodníků a výsadba nové zeleně v intravilánu
obce. Rekonstrukce budov Obecního úřadu
a Mateřské školy, u které došlo zároveň k rozšíření kapacity na dvě třídy, takže ji v současné době může navštěvovat až 50 dětí. Modernizace Obecní knihovny a pobočky České
pošty. Těší mě obnovování společenského
života v obci, s velkou radostí pozoruji především práci místního Spolku dobrovolných
hasičů s dětmi a mládeží nebo oddílu kopané
při Sokole Háj.

Co právě dělám
Společně s Petrem Stolařem plánujeme podobu oslav 810. výročí od první doložené písemné zmínky o obci, kdy bychom rádi v prvním
zářijovém týdnu představili průřez dějinami

Příznivě vnímám provedené změny územního plánu obce, které umožnily vznik nových
stavebních parcel, díky kterým přicházejí noví
obyvatelé. Každý rok pořádáme pro nově
narozené občánky nejenom uvítání do života obce, ale jejich rodiče jim mohou vysadit

strom do Aleje novorozených dětí, která se
utěšeně rozrůstá. Rozvíjí se naše spolupráce
s německou obcí Kreischa, v letošním roce
oslavíme 10 let partnerství. S našimi přáteli
se setkáváme při kulturních akcích na obou
stranách hranice, ale především každoročně
podnikáme společné výpravy za lehkou turistikou, která je i mým koníčkem.
Nejvíce mne však potěšila událost z konce
loňského léta, kdy došlo ke schválení novely
zákona o Rozpočtovém určení daní. Po více
jak šestiletém boji za narovnání daňové diskriminace obcí se dospělo ke kompromisnímu
řešení a většina obcí si vylepší rozpočet. Přesto, že vzhledem k ekonomické situaci státu to
nebude asi celých slíbených 12 miliard, tak
pevně věřím, že to naší obci pomůže.
Co mě trápí
V poslední době se aktivují zastánci prolomení limitů těžby hnědého uhlí! Pevně jsem věřil,
že v kraji, který byl již v minulosti silně postižen těžkým průmyslem a těžbou, už nikdy
nepadne k zemi kostel a natož, že by z povrchu země měla zmizet celá obec! Nedovedu
si představit, že by někdo mohl rozhodnout
o likvidaci obce, pod kterou leží uhlí, které by
se pak prohnalo komínem tepelné elektrárny.
Děsí mne představa, že by se to mohlo týkat
i naší obce, která existuje nejméně 810 let,
neboť v katastru obce je chráněné ložiskové
území hnědého uhlí. A takových obcí je v bývalé pánevní oblasti našeho kraje 24. Je pro
mne nepřijatelná představa, že by byli ohroženi i noví občané obce, kterým jsme zde umožnili výstavbu rodinného domu, a už vůbec si
nedovedu představit, co by to udělalo s lidmi,

kteří to již jednou v životě zažili a našli si nový
domov v naší obci. Takových je zde několik.
Například rodina mé ženy pochází z obce
Liptice, která také musela ustoupit dobývání.
Pevně věřím v zdravý rozum zodpovědných
politiků, že nepřipustí prolomení limitů.

JAN LOSENICKÝ
38 let, Kadaň
ředitel Kulturního zařízení Kadaň
původní profesí učitel angličtiny a dějepisu, zakladatel Divadla Navenek,
básník, wikipedista, průvodce po Anglii
(a Itálii) a angažovaný optimista

Co právě dělám
V současné době připravuji vše pro Kadaňský
divadelní březen, přehlídku ochotnické scény
z blízka i z dáli, a současně se s kadaňským
souborem Navenek připravujeme na jednu
premiéru a s jedním představením jedeme na
soutěž do Loun, tak také intenzivně zkoušíme. Lhal bych, kdybych tvrdil, že při tom všem
přemýšlím nad aktuálními problémy, které nás
trápí u nás doma v České republice. Přesto se
ale k mnoha současným trápením vyjadřujeme právě skrze divadlo. Například v povídce Bráškové, s jejíž dramatizací vystoupíme
v Lounech, popisuje Ivan Vyskočil absurdní
situaci, jak může systém zasáhnout soukromí
každého z nás. Byla to v čase, kdy vznikla, kritika socialistického systému postaveného na
tajné policii, ale i dnes si stát nachází cesty,
jimiž brutálně ovlivňuje naše soukromí a to
nejen ekonomicky.

Co mě potěšilo
Věcí, které mě potěšily třeba jen v poslední
době, je tolik, že bych si na ně ani na všechny
nevzpomněl. Těší mě nadšenci všeho druhu,
na kterých poznáte, že něco dělají bez ohledu na to, kolik mincí se kolem toho kutálí.
Těší mě kulturní počiny a umělecká díla, která
vznikají bez grantů a dotací. Těší mě ptáci,
kteří se těší na jaro. A sám se také těším na
krátké rukávy a krátké sukně.
Co mě trápí
Z hlediska vyváženosti vesmíru mě netrápí
nic, všechno to špatné tu je proto, abychom
věděli, že to dobré je dobré. Z této perspektivy mě občas štve přetvářka, kdy se něco tváří
jako spasitelné a přitom je to jen past na duše.
Štvou mě všechny ty alternativy, které jsou až
po krk zabředlé v systému. Hlavní, na co ale
všichni šejdíři a podvodníci spoléhají, je lidská hloupost. Proto mě víc než podvody štve
nevzdělanost velké části populace, která se
pak nechá nachytat na lži i ve volbách. A jsme
u vzdělávacího systému. Ano, Marie Terezie
zavedla povinnou školní docházku proto, aby
si člověk uměl přečíst formulář, spočítat, kolik
má platit daní, a podepsat se pod přiznání. Ale
stačí to i dnes? Štve mě, že ze škol neodchází
více lidí odhodlaných něco změnit ve svém životě a v životě společnosti. Kdo jiný, než mladí
by to měli měnit? A oni vycházejí ze škol krotcí,
poslušní a odhodlaní najít si teplý flek někde na
úřadě. To mě štve! Ale netrápí mě nic.

FRANTIŠEK BÍNA
67 let, Most
jednatel Euroregionu Krušnohoří
původní profesí učitel na základních
a středních školách, pro nesouhlas se
vstupem vojsk také na “převýchově“
ve Škodovce, v 90. letech místostarosta Mostu, od roku 1995 vede Euroregion Krušnohoří

Co právě dělám
Právě připravuji podklady z jednání společné
dopravní komise v Dubí pro radu Euroregionu Krušnohoří, abychom se se stanoviskem
komise mohli obrátit na příslušná ministerstva
na české a německé straně. Jedná se o silnici
R7 z Prahy přes Chomutov na Chemnitz. Obě
strany euroregionu tuto spojnici považují za
prioritní a požadují její dostavbu jako rychlostní silnice a nesouhlasí s jejím převedením
na nižší úroveň. Dnes také musím dokončit
přípravu na výběrové řízení na vydávání našeho zpravodaje Infopress na další dva roky.
A taky bych měl za chvilku napsat krátkou
zprávičku o dnešním jednání a rozeslat fotky
z mého nového fotoaparátu. Moc mi to psaní
zrovna nejde, potřeboval bych nadání někoho z vaší redakce.
Co mě potěšilo
Potěšilo mě, že si přivezeme z Prahy na pár
dní naší čtyřletou vnučku, která mě bude vychovávat. A taky, že moje žena konečně po
devíti letech přesluhování právě odešla do
důchodu a přestává žít pouze stomatologickým životem. Taky mě potěšilo, že jsem zajistil dovolenou pro nás a rodiny našich dětí
tradičně v Itálii a že tam budeme opět una
famiglie grande.
Co mě trápí
Trápí mě kromě hnusného pásového oparu
stav našeho fondu na podporu přeshraniční
spolupráce. Není dosud schváleno, že budeme moci převést prostředky z roku 2013 na
rok 2014, kdy se má proplácet většina nyní
schválených projektů. Města a obce získaly
formou svého euroregionu úžasnou možnost rozhodovat samostatně o přidělování
dotací na malé projekty na své přeshraniční
aktivity a euroregion sehrává i velmi důležitou
roli v rozhodování o velkých projektech. Na
práci euroregionu ale je samozřejmě nutný
příspěvek. Když teď vystoupil Litvínov (který
na společné akce se svým partnerským městem získal z Fondu malých projektů, který
euroregion spravuje, nemalou částku), naše
finanční situace se dost zhoršila. Partnerství
Litvínova a Olbernhau jsem vždy považoval
za jádro euroregionu a za vzor dobré sousedské spolupráce, vždy hodné podpory. Starosta Litvínova nám ale vysvětlil, že se nejedná
o ukončení spolupráce s euroregionem; tu by
chtěl Litvínov udržet nadále, třeba i formou
smlouvy o spolupráci. Jde o nedostatek financí tohoto města. Snad se k nám Litvínov, po
zlepšení své situace, jako člen opět vrátí. Do
té doby budu mít ale horečné, bezesné noci.
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Tradice ožila
TRADICE MASOPUSTU, SPOJENÁ
S PRŮVODY MASKOVANÝCH LIDÍ,
BYLA OD NEPAMĚTI SVÁTKEM MEZI
VÁNOCEMI A VELIKONOCEMI. MASOPUST JE POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ SE
POŘÁDNĚ NAJÍST PŘED OBDOBÍM
PŮSTU, KTERÉ TRVÁ AŽ DO VELIKONOC. NA ŘADĚ MÍST SE TRADICE
MASOPUSTU DRŽÍ UŽ DESÍTKY LET,
ZEJMÉNA NA MORAVĚ, A V TRADIČNÍCH ČESKÝCH REGIONECH, JAKO JE
TŘEBA DOMAŽLICKO, SE TATO LIDOVÁ TRADICE UDRŽELA I V OBDOBÍ
TOTALITY. NYNÍ SE VŠECHNY LIDOVÉ
TRADICE JIŽ 20 LET POSTUPNĚ OBNOVUJÍ PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB, ČESKÁ WIKIPEDIE
FOTO: OBECNÍ ÚŘAD BŘEZNO

Na nápad uspořádat v obci Březno na Chomutovsku obecní masopust přišli před několika lety učitelé místní základní školy. K nim
se přidali i „obecní“ organizátoři, a tak se
i letos konaly oslavy tohoto svátku hned na
dvou místech a ve dvou termínech. V sobotu
16. února se vydal na bezmála čtyřhodinovou pouť obcí průvod třiceti karnevalových
masek, doprovázený koňmi taženým vozem
s hudebníky. O zábavu se starali i členové
divadla z Postoloprt, kteří navodili tu pravou
masopustní atmosféru. Ve čtvrtek 21. února
nezůstal pozadu ani průvod dětí a učitelů
místní základní školy, kdy všichni zúčastnění
přispěli k vydařené oslavě tohoto původně
křesťanského svátku. Poděkování patří všem
organizátorům z řad občanů, učitelů, dospělých i dětí!
Co je to masopust?
Masopust neboli karnevalové období bylo
v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Nejznámější a zároveň nejveselejší
jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním. Popeleční středou
začíná postní období před Velikonocemi.
Maškarní zábava, která probíhala zpravidla

na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu.
Název karneval je synonymem masopustu
(z italského carnevale, vlastně „maso pryč“).
Dnes se jako masopust (nebo karneval)
označuje zejména toto masopustní veselí
(nářečně masopust, šibřinky, fašank, ostatky
aj.). Masopust, a zvláště několik posledních
dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny,
bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi
v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak
následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době
masopustu se na královském dvoře konaly
hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici
vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil,
se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě
zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka
většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. Masopust
končil v noci před Popeleční středou, kdy
ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny
vyzval k rozchodu. Druhý den, na Popeleční
středu, se naposledy konzumovaly mastné
rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl
přísně postní, většinou to bývala čočka s va-

jíčkem, sýr, chléb, vařená krupice a pečené
brambory.
V některých regionech je součástí oslav obřadní průvod masek, který obchází s muzikou
vesnicí. Mnohde se vybírá do košíku kořalka,
vejce, slanina, koblihy nebo tzv. Boží milosti. Ty jsou později společně konzumovány
v hospodě během večerní zábavy.
Popeleční středa je v římskokatolickém liturgickém kalendáři první den postní doby.
Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti
nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční
středa připadá na 46. den před Velikonoční
nedělí. Popeleční středa je dnem přísného
postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Znamenání popelem tzv. Popelec
doprovází udělovatel slovy: Čiňte pokání
a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach
a v prach se navrátíš. Katolický křesťan je takto veden, aby zůstal nezávislý na skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým – tj. duchovním.
(PI)
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Prezident herecké
asociace o „Malé Thálii“
PREZIDENT HERECKÉ ASOCIACE JIŘÍ HROMADA PŘEDAL NA VELKÉ SCÉNĚ MĚSTSKÉHO DIVADLA
MOST V PÁTEK 15. ÚNORA MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ HERCI RADIMU MADEJOVI. PREZIDENT, HEREC,
DABÉR, ÚSPĚŠNÝ AKTIVISTA NEJEN V OBLASTI GAY KOMUNITY, POLITIK I BÝVALÝ ŠÉFREDAKTOR
PROZRADIL V ROZHOVORU VÝZNAM TOHOTO OCENĚNÍ.
TEXT: IVANA BONAVENTUROVÁ
FOTO: TOMÁŠ BRANDA

Jako prezident Herecké asociace jste předal
mimořádné ocenění herci Radimu Madejovi. O jaké ocenění jde a co jeho cílem?
„Vždy v březnu prožíváme v Herecké asociaci
při předávání Cen Thálie za vynikající herecké výkony v uplynulém období velké trauma.
Porota shlédne na 200 představení a musí
ocenit pouze jednoho jediného herce nebo
herečku, přitom skvělých výkonů, které by si
zasloužily Ceny Thálie je mnohem více. Proto se prezidium Herecké asociace rozhodlo
ocenit v těch divadlech, která pořádají divácká hlasování, absolutního vítěze, který získá
nejvyšší počet hlasů od diváků. Je to taková
malá Cena Thálie v podobě grafického listu
a finančního příspěvku k pohříchu nízkým hereckým gážím.“
Jedná se o dlouhodobý projekt, nebo jednorázovou aktivitu?
„Letos jsme sice toto ocenění předávali v divadlech poprvé, ale rádi bychom, aby se
z toho stala tradice.“
Vy sám jste v mosteckém divadle kdysi hrál
a dnes jako prezident Herecké asociace
máte přehled o stavu českých divadel. Jak
si stojí tato scénu v porovnání s dalšími oblastními divadly?
„Ano, sentimentálně vzpomínám na to, kdy
jsem jako student chomutovského Gymnázia
(který se teprve připravoval na DAMU) zaskočil v představení Hamlet v roli Guildernsterna.
Navštívil jsem všechna divadla v republice.
Všechna se potýkají s existenčními problémy,
ale všude jsem se setkal s láskyplným vztahem
k divadlu a s kvalitními představeními – která
udržují vysokou míru herecké profese. Vaše
divadlo rozhodně patří mezi ty velmi dobré,

s profesionálním vyrovnaným hereckým souborem – což je patrné z vřelého ohlasu diváků i z nominací na Ceny Thálie.“
Co je podle Vás divadlo a co byste popřál
tomu mosteckému?
„Divadlo je život – od prvobytně pospolné
společnosti – dodnes. Na rozdíl od mnohých
ostatních lidí, například politiků, dobrý herec
nepředstírá, ale JE. Někdy krásně, smysluplně,
někdy s problémem. Ale JE. A tak přeji mosteckému divadlu ABY BYLO.

Děkuji také za vstřícnost pana ředitele s jakou o mne pečoval a velmi vlídné přijetí souborem, při kterém jsem si rád zavzpomínal
s těmi, kteří mne přijali i před 35 lety.“
Děkujeme za rozhovor
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Rok 2013:
quinoa, voda, statistika...
KDYŽ JSTE SE PO SILVESTROVSKÉ NOCI PROBUDILI S ŘADOU PŘEDSEVZETÍ A OSOBNÍCH PLÁNŮ NA
ROK 2013, ZŘEJMĚ JSTE VŮBEC NETUŠILI, DO JAKÉHO ROKU SE TO VLASTNĚ PROBOUZÍTE. I KDYŽ
MOŽNÁ VŮBEC NETUŠÍTE, CO TO ZNAMENÁ, JE TEN LETOŠNÍ ROK ROKEM QUINOY, TAKÉ ROKEM
STATISTIKY ČI VODNÍ SPOLUPRÁCE. ČTĚTE A TŘEBA ZJISTÍTE, ŽE MÁTE CHUŤ SE ZAPOJIT!
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

a Nevadě a v Kanadě v oblasti Ontario. Vysoké výnosy ukázala i například v Keni, v Himalájích a pláních severní Indie,“ informuje OSN.

Budoucnost zasetá před tisíci lety
Asi nejzajímavější akcí je vyhlášení Roku obiloviny quinoa Organizací spojených národů.
Quinoa, česky zvaná merlík chilský, je zapomenutá a dnes znovu kříšená jihoamerická
plodina. OSN doufá, že se může stát potravinou budoucnosti pro miliony hladovějících.
„Tváří v tvář výzvě zvýšit produkci kvalitních
potravin s cílem nakrmit světovou populaci
v kontextu klimatických změn, nabízí quinoa
alternativu pro ty země, které trpí nedostatkem potravin,“ píše se na oficiálním webu
OSN k tomuto roku.

Ameriky však přinesla její úpadek, teprve
v 70. letech se začala vracet na výsluní. Zrno
se tradičně pražilo, mlelo na mouku a používalo k výrobě chleba. Její využití je však širší –
semena se používají k vaření kaší, zahušťování
polévek i k výrobě pálenky, dá se používat se
zeleninou podobně jako kuskus. Neobsahuje
lepek, takže je vhodná i pro celiaky, naopak
má mnoho vitamínů a hlavně vysokou nutriční hodnotu. I proto v ní vidí OSN potravinu
budoucnosti. Navíc ji lze pěstovat i tam, kde
se jiným obilovinám nedaří. Dnes se pěstuje
hlavně v Bolívii, Peru a Americe. „Pěstování

Voda pro život
Dalším počinem OSN je vyhlášení Mezinárodního roku vodní spolupráce. O důležitosti
vody pro život na Zemi svědčí i fakt, že té-

Obilovina quinoa je původem z jihoamerických And, kde patřila až do příchodu Evropanů k základní potravině Inků. Kolonizace

quinoy překročilo hranice kontinentů: pěstuje se ve Francii, Anglii, Švédsku, Dánsku, Holandsku a Itálii. V USA se pěstuje v Coloradu

matu vody byl věnován již rok 2003, tedy po
deseti letech si můžete znovu připomenout,
že bez vody nelze žít. „Cílem tohoto roku je

Koupit se dá také u nás, většinou v prodejnách zdravé výživy nebo tam, kde se prodávají fair trade výrobky. Takže můžete zkusit
oslavit Rok obiloviny quinoa v kuchyni.

čanů, který vyhlásila letos Evropská unie. „Evropský rok občanů 2013 se věnuje otázkám
práv, která vyplývají z občanství EU. V průběhu roku se budou v celé Evropě konat různé
akce a konference na téma práv EU, jejichž
účelem je podnítit diskusi mezi všemi úrovněmi státní správy, občanskou společností
a podniky. Z ní by mělo vyplynout, jakou podobu by měla EU mít v roce 2020,“ stojí v oficiální preambuli Evropského roku občanů.

Pokud se chcete o vodě a její klíčové roli na
planetě Zemi dozvědět více, můžete využít
již zmíněné Ekologické centrum Most, které
pro letošní rok chystá řadu kampaní i soutěží
pod názvem Brána ekologie otevřená aneb
Voda pro život. „První bude soutěží (převážně) vědomostní. Získáte tak nové, zajímavé,
poznatky o vodě, zjistíte, proč je tak důležitá
pro veškerý život na Zemi, jaké jsou její problémy, ale pozastavíme se i nad krásou vody

Statistika bez nudy
Trochu byrokraticky zní Rok statistiky, vyhlášený organizací UNESCO, ovšem jak se praví
v klasické české pohádce „statistika nuda je,
má však cenné údaje...“ Cílem této kampaně
je právě smýt ze statistiky nános šedi a nudy
a přiblížit ji lidem. A připomenout jim, jaký
vliv má na jejich běžný život. „Statistika má
velký vliv na každého jednotlivce, i když si to
většina lidí nepřipouští či neuvědomuje a statistika je pro ně ´neviditelnou´ vědou“, říká
předsedkyně Českého statistického úřadu Iva
Ritschelová. „A právě Mezinárodní rok statistiky by ji měl, respektive její výsledky, přiblížit
lidem a zvýšit povědomí veřejnosti o její důležitosti,“ pokračuje. Česká republika je jednou
ze 111 zemí, které se do kampaně zapojují.
Český statistický úřad chystá na letošní rok
třeba soutěž o nejlepší statistický plakát, fotosoutěž či vzdělávací pořady pro studenty,
které má přilákat ke studiu tohoto vědního
oboru. Zkuste si na oficiálním webu Roku statistiky - www.statistics2013.org – pustit krátké
poutavé video a sami zjistíte, že i váš život
je ovlivněn čísly a tabulkami ze statistického
úřadu.

v krajině,“ vyzývá Ekologické centrum Most.
Soutěž trvá až do Světového dne vody, tedy
do 22. března na stránkách www.ecmost.cz.

Nestůjte stranou diskuse
„Jde o Evropu, jde o vás - nestůjte stranou
diskuse,“ vyzývá motto Evropského roku ob-

cit, že jste občany druhé kategorie – v České
republice totiž Evropská unie pro své občany
nepořádá nic.

zvýšit povědomí o možnostech spolupráce
v oblasti využívání a ochrany vod a samozřejmě také upozornit na problémy, kterým čelí
hospodaření s vodou s ohledem na zvýšenou
poptávku po vodě a rozložení světových zásob vody,“ informovalo Ekologické centrum
Most. Kampaň by měla pomoci řešit hlavně
přeshraniční problémy – diplomatické, právní
či finanční, neboť jak známo, voda teče vždy
shora dolů, bez ohledu na hranice států.
A týká se to i České republiky, která má uzavřené smlouvy o spolupráci se svými sousedy. Jejich cílem je hlavně chránit řeky, které
protékají několika zeměmi, před znečištěním.

Na své si přijdou i eurosketici, neboť stránky
(http://europa.eu/citizens-2013/cs/home)
vám nabídnou hned několik možností, jak
vyjádřit svůj názor na evropskou politiku
a pořádky vůbec. Na platformě Váš hlas v Evropě se můžete zapojit do diskusí a blogů,
případně – pokud seženete další cca milion podobně smýšlejících obyvatel - můžete
přímo navrhnout nějaké nové právní normy
v rámci Evropské občanské iniciativy. Osobně
si to pak můžete s evropskými úřady vyříkat
na debatách, které probíhají po celé Evropě,
nejblíž to budete mít 16. července do německého Heidelbergu. Jinak ve vás totiž seznam
pořádaných akcí může vyvolat tak trochu po-
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Světýlka v očích
NEMŮŽE-LI HORA K MOHAMEDOVI, MUSÍ MOHAMED K HOŘE – ŘEKLI SI V DOCELA VELKÉM
DIVADLE V LITVÍNOVĚ A ROZHODLI SE VYRAZIT ZA SVÝMI DIVÁKY TAM, KAM BĚŽNĚ DIVADLA
NEJEZDÍ. DO PENZONŮ PRO SENIORY, ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE, LÉČEBEN A NEMOCNIC,
DĚTSKÝCH DOMOVŮ A SPECIÁLNÍCH ŠKOL, ALE TAKÉ DO ODLEHLÝCH HORSKÝCH VESNIC.
TEXT: MAGDALENA JENČÍKOVÁ, REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ARCHÍV DOCELA VELKÉHO DIVADLA LITVÍNOV

„Projekt se jmenuje Světýlka – Lichtlein. Dvojjazyčně proto, že se odehrává jak na české,
tak na německé straně Krušných hor. Světýlka
proto, že by chtěl rozsvěcet světýlka v očích,
ve kterých z nějakých příčin nemají důvod
svítit. Proto přivážíme divadlo do míst, kam
by se jinak nikdy nedostalo, nebo odkud by
se lidé nedostali za námi,“ přibližuje projekt
jeho vedoucí Jana Galinová, která je zároveň
manažerkou Docela velkého divadla. Handicapem tak nemusí být jen zdravotní či mentální postižení, ale i obtížná dostupnost kultury
v místě, nebo nemožnost diváků dostat se za
divadlem.
Soubor má v zásobě představení jak pro dospělé, tak pro děti. Navíc každé představení
obohacuje o přímý kontakt herců se svými diváky, kteří si mohou prohlédnout a vyzkoušet
dekorace, kostýmy, rekvizity, loutky... „V případě handicapovaných osob, a to jak dětí, tak
dospělých, je ztráta kontaktu s živým uměním
a kulturou ztrátou fatální, neboť omezená
možnost seberealizace tyto osoby většinou
uzavírá do vlastního světa, kde je fantazie nutnou pomůckou k vyrovnání se s handicapem,“
vysvětluje Jana Galinová a dodává: „A tak se
v občas smutných očích klientů projektu najednou rozsvěcují světýlka a stejná světýlka lze
pozorovat i v očích jejich ošetřovatelů, rodičů,
ale samozřejmě i herců. Projekt je vzájemným
obohacením lidí, kteří by se bez něj zřejmě
nikdy nesetkali. Díky originálnímu projektu je
v Euroregionu celý rok skoro stejně světýlek
jako v době adventu na svazích Krušných Hor,
kdy se za okny všech domků rozsvěcují vánoční světýlka.“
V letech 2012 až 2014 bude takto zdarma
odehráno 120 divadelních představení, polovina na české a polovina na německé straně,
samozřejmě vždy v rodném jazyce diváků.
Divadelní soubor má s těmito speciálními

programy bohaté zkušenosti. Pro sociálně, fyzicky nebo třeba také geograficky znevýhodněné lidi takto hrají už od roku 1997. Do nedávné doby hráli zcela zdarma. Nyní projektu
finančně pomáhají evropské peníze.
Představení – tentokrát Dům splněných snů –
si pochvalovali například senioři v mosteckém

domě Astra. „Je to výborný nápad, jsme moc
rádi, že soubor přijel přímo k nám. Na představení jsme doprovodili i lidičky, kteří jsou na
vozíčku, pro které by byl velice komplikovaný
převoz někam mimo náš penzion,“ vysvětluje
jeho vedoucí Lenka Makovcová.
www.svetylka-lichtlein.eu
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Podnikání nanečisto
ZANEDLOUHO TO BUDE ROK, CO VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
ZAHÁJILA REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FIKTIVNÍ FIRMY PRO OBČANY
50+. NÁŠ ČASOPIS O TOMTO PROJEKTU JIŽ SVÉ ČTENÁŘE JEDNOU
INFORMOVAL. NYNÍ JSME SE OBRÁTILI NA MGR. JAROSLAVU BARBARU
SPORKOVOU, AUTORKU PROJEKTU A SOUČASNĚ JEHO SPOLUREALIZÁTORKU
S CÍLEM ZÍSKAT O PROJEKTU DALŠÍ INFORMACE.
TEXT A FOTO: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Prosím, připomeňte nám, na co je projekt
zaměřen a komu je určen…
Jedná se o mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je rozšířit nabídku vzdělávacích
aktivit, které připraví osoby na samostatné
podnikání. Už z názvu projektu vyplývá, že
náš projekt je zaměřen na občany, kteří jsou
starší 50 let. V současné době máme hotový
vzdělávací program, který pilotně ověřujeme
v rámci dvou prvních kurzů. Jeden probíhá
v Mostě, druhý v Pardubicích. Oba jsme
zahájili v listopadu minulého roku a v obou
máme víc posluchačů, než jsme plánovali.
Je jich celkem 50. A zdá se, že většina z nich
kurz úspěšně absolvuje.
Jak se vám s cílovou skupinou pracuje?
Na to byste se měli zeptat hlavně lektorů, kteří
v kurzech působí. Jsou to zkušení pedagogové, kteří řadu let vedou výuku předmětu Fiktivní firmy na středních školách. Podle toho,
co jsem se od nich dozvěděla, je pro ně práce s našimi frekventanty příjemnou změnou.
Oceňují zejména jejich pracovní nasazení a vynalézavost. Mě osobně nesmírně překvapil jejich zájem o účast na Mezinárodním veletrhu
Fiktivních firem, který se koná ve dnech 19. až
21. března letošního roku v Praze na Výstavišti.
Je to přehlídka nejúspěšnějších fiktivních firem
ze středních škol. Když jsem projekt psala, tak

jsem měla trochu obavu, zda budou mít naši
posluchači o účast na takovém veletrhu zájem.
Skutečnost překonala mé nejsmělejší představy. Náš projekt bude na tomto veletrhu zastupovat celkem šest fiktivních firem.
Všiml jsem si, že ve svých propagačních
materiálech hovoříte častěji o firmě nanečisto, než o fiktivní firmě. Tak který název
vlastně platí?
Fiktivní firmy máme v názvu projektu. Časem
jsme ale zjistili, že v případě naší cílové skupiny je vhodnější ten druhý název. Je možná
jasnější.
Vím, že projekt nerealizujete sami. Jaké
máte zkušenosti se spoluprací s vašimi
partnery?
Našim českým partnerem je Institut rozvoje
evropských regionů, který působí v Pardubicích. Spolupráce s ním je skvělá. Hned na
začátku jsme si vymezili odpovědnost za realizaci jednotlivých akcí a domluvili se na vzájemné komunikaci. Do projektu jsou zapojeny také dva zahraniční subjekty. Je to Štátny
inštitutút vzdelávanie v Bratislavě a Internationales Hochschulinstitut v Žitavě. S těmito
partnery skutečná spolupráce začíná právě
v těchto dnech.

A v čem zejména spočívá?
Plánujeme například na duben dva mezinárodní semináře, na kterých bychom měli získat
informace o tom, jak v SRN a na Slovensku
funguje další vzdělávání osob starších padesáti
let. Jeden seminář se uskuteční v Pardubicích,
druhý v Mostě. Další mezinárodní akce, do kterých již budou zapojeny některé vysoké školy,
které projevily zájem o spolupráci v projektu,
plánujeme na podzim. Ve všech případech se
nebude jednat o formální setkání. Naším hlavním úkolem je vytvořit partnerskou síť institucí,
které si vzaly do hlavy, že forma výuky, která se
běžně v podobě předmětu Fiktivní firmy vyučuje na středních školách, je vhodná i v oblasti
dalšího vzdělávání.
A co bude dál?
Na podzim otevřeme další kurzy, a to jak
v Pardubicích, tak v Mostě. Zprovozníme
portál, na kterém budou k dispozici všechny
námi získané informace o realizaci fiktivních
firem v oblasti dalšího vzdělávání. Předpokládáme, že tyto informace mohou být inspirací především pro vzdělávací instituce
a vysoké školy. Zkušenosti získané v projektu
chceme také šířit prostřednictvím facebooku
https://www.facebook.com/FirmaNanecisto.
Tak nám držte palce, ať se všechno povede.
(PI)
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Splněný sen
lesního inženýra
HORNÍ HRAD NA ÚPATÍ KRUŠNÝCH HOR NA KARLOVARSKU PATŘÍ DÍKY SVÉ POHNUTÉ MINULOSTI
A NETRADIČNÍMU VZKŘÍŠENÍ K NEJZAJÍMAVĚJŠÍM MÍSTŮM NA SEVEROZÁPADĚ ČECH. LÉTA
CHÁTRAJÍCÍ ZÁMEK, PŘEZDÍVANÝ ZÁPADOČESKÁ HLUBOKÁ, KOUPIL PŘED TŘINÁCTI LETY
SOUKROMÝ MAJITEL, PAVEL PALACKÝ. HRAD POSTUPNĚ OPRAVUJE A OTEVŘEL HO
NÁVŠTĚVNÍKŮM, KTEŘÍ SE PRAVIDELNĚ VRACEJÍ, ABY NA VLASTNÍ OČI VIDĚLI, JAK REKONSTRUKCE
ROZLEHLÉHO AREÁLU POKRAČUJE. HORNÍ HRAD ALE SKRÝVÁ JEŠTĚ JEDNO TURISTICKY
ATRAKTIVNÍ MÍSTO A PŘEKVAPENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY – SOUKROMOU BOTANICKOU ZAHRADU
A ARBORETUM JAKUBA HEJTÍKA. UŽ V SEDMDESÁTÝCH LETECH JI ZALOŽIL LESNÍ INŽENÝR
JAROSLAV HEJTÍK A JEHO SYNOVI SE JI V NOVÉM TISÍCILETÍ PODAŘILO OTEVŘÍT VEŘEJNOSTI.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ, RODINNÝ ARCHÍV JAKUBA HEJTÍKA

Zakladatel botanické zahrady Ing. Jaroslav Hejtík u svých hvozdíků.

Poklad v zarostlém houští
Na počátku historie malebné zahrady, která
se rozprostírá na návrší s hradní kaplí, stála
touha manželů Hejtíkových uniknout do přírody. „Táta s mámou toužili po nějakém starém domě někde v Podkrušnohoří. Táta jako
rodilý Kadaňák obec Horní Hrad znal ze svých
průzkumných expedic ze studijních let. Když
máma poprvé viděla Horní Hrad a jeho okolní
přírodu, která jí velmi připomínala její milovanou Francii a Jižní Moravu v okolí Ždánického
lesa, tak bylo rozhodnuto,“ vzpomíná na sedmdesátá léta dnešní majitel a opatrovatel
zahrady Jakub Hejtík.
Hejtíkovi ale samozřejmě nebyli první, kdo
v okolí hradu vybudovali zahradu. Romantický krajinářský park vznikl za Buquoyů v 19.
století. Pod novogotickou zámeckou kaplí,
vysvěcenou v roce 1851, byla vybudována
terasová zahrada s oranžérií. „Rodiče v zarostlém houští poznali, že zde již v minulosti
zahrada musela být a rozhodli se ji obnovit,“
vysvětluje Jakub.
A tak začala léta budování a shromažďování
sbírky rostlin a dřevin z celého světa. A taky
spousta dřiny. „Dodnes nerozumím tomu, jak
Jaroslav sbíral rulové patníky z opuštěné vesnice Hitmesgrunu vzdálené 10 km od hradu,“
vzpomíná na první léta na Horním Hradě
dnešní hradní paní Dita Kintšnerová. „Naklá-

dal je na kolečko a vozil je pro zvelební svého
snu. Cesta to byla minimálně celodenní. Sbíral
semínka, kde se dalo, a dopisoval si s botanickými zahradami z celého světa. Proto se i my
dnes můžeme potěšit v úpatí Krušných hor
takovými rostlinami, jako jsou teplomilné cedry či metasekvoje a dokonce i kiwi zde plodí.“ Svůj elán a pracovní zápal pak Jaroslav
Hejtík přenášel na celou rodinu, hlavně syna
Jakuba, který dnes zahradu vede. „Dřina to
samozřejmě byla, například když jsme po celovíkendovém hrabání listí nebo rytí záhonů
v neděli chodili na půlnoční vlak do Stráže, tak
jsem v pondělí ve škole usínal únavou. Ovšem
nic nenahradilo pocit dobře odvedené práce
a úspěchů, které se zanedlouho na zahradě
objevily,“ vzpomíná dnes Jakub Hejtík.
Sbírka hvozdíků i javorů
Protože Jaroslava Hejtíka zajímala ochrana
ohrožených rostlin, vybudoval i genofondovou plochu, především s chráněnými rostlinami Krušných a Doupovských hor. Intenzivně
se věnoval například záchraně hvozdíku pyšného, kriticky ohrožené květiny. Na zahradě
jich vypěstoval několik tisíc a staly se tak základem záchranného programu. Do zahrady
ale umísťovali botaničtí nadšenci i exotičtější
rostliny a dřeviny. Velkou část z nich vypěs-

tovali ze semen, které vyměňovali s botanickými zahradami celého světa. „Už jenom to,
že jsme v té době dostávali index seminum
nebo-li nabídku semen z Ameriky, západní
Evropy, Japonska a jiných zemí, ve mně probouzelo pocity, že je někde lepší svět a strašně jsem tyto světy toužil poznávat. Obrovsky
to motivovalo mou fantazii k rozvoji ducha,“
připomíná si dětství Jakub Hejtík a dodává
s úsměvem: „Jen pro zajímavost, za poštovní
známky z těchto obálek jsem měl velký přísun
angličáků u spolužáků ve škole.“

ní arboreta a botanické zahrady ještě jednu
významnou zásluhu o záchranu hradu. Nebýt
jich, zřejmě už by nestála dominanta celého
návrší se zahradou – pseudogotická kaple sv.
Michaela Archanděla z 19. století. „Vděčíme
za to vlastně nepřízni osudu, kdy nás tehdejší
ředitel Státního podniku Lesy ČR vystěhoval
z domu. Díky tomu jsme dostali byt v Karlových Varech a na Horní Hrad jsme jezdili jako
na chalupu o víkendech. Kaple byl jediný objekt, který mohl sloužit jako základna,“ vypráví
Jakub Hejtík.

Specialitou zahrady jsou javory, kterých je na
botanickém návrší na 30 druhů včetně kultivarů. „Převážná část je původem z Východní
Asie, Japonska, Severní Ameriky a Jižní Evropy.
Další tátovo velkou láskou byly magnolie, těch
zde roste na patnáct druhů a kultivarů a nesmím zapomenout na cedry. Máme tu k vidění
všechny tři druhy - cedr atlaský, himálajský a libanonský - a několik jejich kultivarů. Některé
stromy mají již krásné cedrové šišky,“ vysvětluje Jakub Hejtík. V roce 1982 se podařilo
zahradu zapsat do oficiálního seznamu Československých botanických zahrad.

V 70. letech už byla kaple značně zdevastovaná, vnitřní zařízení včetně oltáře, plastik,
dřevěných varhan či lavic bylo zničeno nebo
rozkradeno. Dokonce už na ni byl vydán demoliční výměr. A tak si kapli Hejtíkovi uzpůsobili k bydlení – zákristii oddělili tvárnicemi
a umístili tam kuchyňku s kamínky, nad níž
bylo dřevěné patro na spaní. Na pohled trochu nevzhledné stavební úpravy ale znamenaly, že kaple dál nechátrala a nikdo ji nerozkrádal na stavební materiál. „Když provázím
návštěvníky kaplí, leckdo se zastaví nad tablem věnovaným minulosti této stavby a tomu,
jak vypadala za bydlení rodiny Hejtíků. Rodina
zde trávila veškerý svůj volný čas. Maminka
Blanka dodnes vzpomíná, jak chodila se čtyřmi

Kaple místo chalupy
Rodina Hejtíkových má ale kromě vybudová-
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dětmi na vlak do Stráže a na nákupy do Krásáku. Návštěvníci nechápou, jak mohl někdo
takhle kapli „zneužít“. Neuvědomují si však,
že nebýt jich, tak by kaple pravděpodobně již
střechu neměla a tím pádem by vůbec nebyla,
navíc ze své výšky a toho, jací byli, i ledaskdy
zasáhli proti nepravostem dějícím se v prostorách hradu pod nimi,“ říká hradní paní Dita
Kintšnerová. „Atmosféra v kapli byla nepopsatelná. Rád vzpomínám, jak jsme poslouchali
Svobodnou Evropu a zpívali písně Karla Kryla.
Po tátovo smrti jsem se společně s Pavlem Palackým rozhodl kapli uvést do původního stavu a částečně jí věnovat právě otci,“ vysvěluje
Jakub Hejtík. Dnes kaple opět slouží svým
účelům a je součástí prohlídky hradního areálu a botanické zahrady a arboreta. Za pomoci
darů se jí daří postupně opravovat, dokonce
si zachovala i své „srdce“. „V bezmála bezejmenné horské kapličce se podařilo uhájit přes
nepřízeň dvou světových válek i následnému
nezájmu a apatii totalitních komunistických
let její srdce, malý zvon,“ stojí na informační
ceduli před kaplí.
Krásné jaro v zahradě
Snem Jaroslava Hejtíka bylo zpřístupnit svou
unikátní soukromou botanickou zahradu na
úpatí Krušných hor veřejnosti. Bohužel se

toho nedožil, nicméně nového majitele hradu, tedy i novou naději pro toto místo, Pavla
Palackého, přivítal s otevřenou náručí. „Celý
život jsme snili o tom, že se Horní Hrad opraví
a že budeme moci zpřístupnit zahradu veřejnosti. Samozřejmě v historii několik zájemců
o koupi hradu bylo, ale ti měli jiné záměry – casino, hotel, veřejný dům…Takže jsme byli velice
rádi, že hrad koupil právě pan Palacký, který se
zajímal i o okolní prostředí hradu a o to, aby
bylo vše přístupné pro širokou veřejnost,“ říká
Jakub Hejtík. Botanickou zahradu a arboretum se nakonec veřejnosti podařilo otevřít
v roce 2004. Zatímco v západní Evropě soukromé zahrady existují, v Česku je tato bílou
vránou. „V naší zemi je to náročné především
po finanční a časové stránce a o byrokracii
raději ani nemluvě,“ povzdychuje si Jakub
Hejtík, který nyní usiluje o vstup do Unie botanických zahrad České republiky. „Péče je náročná především časově. S odbornými pracemi
mi pomáhá má přítelkyně Petra Syrvatková,
které bych chtěl tímto velice poděkovat. Velká část prací je vykonávána technikou, kterou
nesvěřím jen tak někomu, ale samozřejmě mi
na zahradě pomáhají spřízněné duše Horního
Hradu, brigádníčci a hlavně moji kamarádi.
Také bych chtěl poděkovat Pájovi a Jirkovi i jejich kamarádům.“ O pomoci Jakuba Hejtíka

naopak mluví hradní paní Dita: „Syn po otci
zdědil lásku k přírodě, především rostlinám
a Hornímu Hradu. Bez něj si nedokáži představit hladký průběh žádné zde konané akce,
jelikož to, co není vidět, ale je potřeba připravit, dělá s precizností sobě vlastní. O velkých
i drobných stavebních úpravách ani nemluvím.“
Přes zimu, kdy se hrad i arboretum otevírají jen výjimečně, je přeci jen víc klidu. V arboretu se kontroluje stav rostlin a plánuje se
výsadba na další sezónu. I na přelomu zimy
a jara je však v botanické zahradě co k vidění.
„V zimě za příznivých podmínek kvetou čemeřice, vilíny či talovíny. Také zde máme Ptačí
oblast, takže zahrada je plná všelijakých drobných opeřenců, kteří jsou v zimě vděční za každé zrníčko, které v krmítku najdou,“ láká do
své zahrady návštěvníky Jakub Hejtík. Ten se
však už těší na nadcházející jarní období: „Pro
mne je nejkrásnější jaro, kdy vykvétají první
něžné kvítky cibulovin a skalniček. Rozhodně
bych všem doporučil i konec dubna a květen,
kdy rozkvétají magnolie. Začátek prázdnin je
pak ve znamení denivek, lilií a phloxů. Celou
sezónu zahradu zdobí několik desítek kultivarů bohyšek, host neboli funkií,“ uzavřel Jakub
Hejtík svou pozvánku do botanické zahrady
a arboreta Horního hradu.
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Prezident pro dolních
deset milionů…
PŘÍMÁ VOLBA HLAVY STÁTU, KTEROU PROSADILO USKUPENÍ VĚCÍ VEŘEJNÝCH, JE ZA NÁMI.
ZVÍTĚZIL EKONOM A PROGNOSTIK MILOŠ ZEMAN, KTERÝ O PŮL MILIONU HLASŮ PORAZIL KARLA
SCHWARZENBERGA. ČEŠI VOLILI SPÍŠE SRDCEM NEŽ ROZUMEM, A TO U OBOU KANDIDÁTŮ.
MNOZÍ VOLIČI ZEMANA V NĚM SPATŘUJÍ NADĚJI A MNOZÍ JEHO NEVOLIČI NAOPAK BEZNADĚJ. TI,
CO K VOLBÁM NEŠLI, TAK VYŘEŠILI ONEN POCIT BEZVÝCHODNOSTI, PROTOŽE ŽÁDNÝ Z FINALISTŮ
JIM NEVYHOVOVAL. ODMÍTLI TAK VOLBU MEZI VĚTŠÍM MÍNUSEM A MENŠÍM MÍNUSEM. VZDALI SE
VŠAK VÝZNAMNÉHO OBČANSKÉHO PRÁVA.
TEXT: PALUBA
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Hned z prvních vyjádření Miloše Zemana je
patrné, že ani jeho desetiletá přestávka v aktivní politice mu neubrala na ironii a sarkasmu. Svou poněkud fyzickou omšelost – vyvažuje čilou duchovní, snad i intelektuální
vitalitou. Takovou tou vpravdě Zemanovskou.
V euforickém projevu těsně po oficiálním sečtení hlasů, po boku s dcerou Kateřinou a Jiřinou Bohdalovou, sdělil národu, že bude prezidentem pro dolních deset milionů občanů
ČR. Přání je otcem myšlenky, chtělo by se říct
na adresu oněch více jak dvou milionů voličů
Knížete Karla.
Čím rozhodně Miloš Zeman nebude
Asi neuvidíme tohoto prezidenta sjíždět kopce Krkonoš ve slušivém oblečku, ani hrát tenis
v exklusivních klubech. Nebude ani pasivním
hráčem na politické šachovnici, ani kabinetním prezidentem, který shůry Hradu nedohlédne do reálií naší společnosti. Nebude
euroskeptikem, jako jeho předchůdce, a nebude ani maloměšťák adorující G. Bushe či
M. Thatcherovou. Zeman nebude loutkou kohokoli, má vlastní hlavu a navíc je přesvědčen
o vlastní „dobré cestě“.

Co lze očekávat
Ekonomická orientace M. Zemana na východ
od našich hranic byla zmiňována už několikrát jím samotným, ale také naplňována jeho
činy v období, kdy byl premiérem. Bohužel,
proinvestiční politika byla často podporována na úkor různých daňových bonusů pro
nadnárodní společnosti. Český kapitál strádal, kdežto zahraniční měl výhody. Lze také
očekávat, že prezident bude velmi aktivním
v domácí politice a že si neodpustí jedinou
příležitost, jak okopat kotníky jakékoli vládě,
která bude u moci. Levicové i pravicové. Arénu již sám vymezil v jeho prvních vyjádřeních,
nejen kritikou koaliční „strany Lidem“, kterou
nikdo nevolil, ale i myšlenkou na pád vlády
a mimořádné volby. Lze také očekávat, že
v brzké době se rozhoří litá bitva mezi ním
a novináři, resp. médii. Protože Zeman mnohým nezapomene jednostrannou podporu
Knížete a naopak jen minimální objektivitu
vůči němu samotnému (MF Dnes, Hospodářské noviny aj.). Národ bude časem přesycen
glosami a ironií, protože to je Zemanova silná
stránka. Stejně tak i citace a parafrázování vět
dějinných postav s ostrým sarkasmem v kon-

textu dnešní reality, budou zaznívat z Hradu
více než hlasitě.
Pravicový, anebo levicový? Prezidentopremiér!
Sám sebe považuje Miloš Zeman za levicově orientovaného. Nicméně v době, kdy byl
předsedou vlády, bylo jeho myšlení a praktické kroky tak nějak víc napravo. Je proto
pošetilé očekávat nějakou zásadní změnu
v jeho postojích k ekonomickým i společenským otázkám. Podobenství s V. Klausem je
i v přístupu k občanské společnosti, kterou
Zeman, obdobně jako Klaus, pohrdá. Těch
dolních deset milionů má větší očekávání,
než při veškeré vůli může nový prezident splnit. A lidé paměť mají, ne že ne. Jestli Klaus
naší společnost polarizoval, Zeman jí bude
štěpit. Už teď je jasné, že M. Zeman bude
chtít překročit svůj zenit a občas se vžije do
role premiéra. Energii načerpanou ze stromů
Vysočiny má v tuto chvíli na rozdávání, proto
nebuďme překvapení, že čas od času bude
mít ČR dva premiéry.
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Co? Kdy? Kde?
MAŠKARNÍ PLES V NÁMOŘNICKÉM
DUCHU
15. března – Krušnohorské divadlo Teplice – letošní téma maškarního v divadle je cokoliv, co
souvisí s vodou. Účinkují: Big Band Bonit, Brass
Bombers, Flash, TK STYL DANCE TEPLICE, Taneční divadlo Teplice, klobouková show Mileny Bulecové v módní přehlídce Studia Marika.
Samozřejmě se bude soutěžit o nejlepší masku.
Od 20.00 hodin.

FESTIVAL A KONCERT
16. března – Kulturní dům Fontána Bílina –
Zahájení filmového festivalu Jeden svět 2013
a koncert skupiny Visací zámek – 30 let tour,
host Lemura – Lenka Vychodilová (Divadlo
Sklep). Od 17.00 hodin.

PŘÍBĚHY JIŽNÍ AFRIKY
21. března – Galerie Josefa Lieslera Kadaň –
křest knihy Křováckých legend, kterou přeložil
kadaňský cestovatel a autor Martin Šíl, hostem
křtu taneční skupina Taratibu, od 17.00 hodin.
OCHUTNÁVKA HUDBY A VÍNA
22. března – zámek Klášterec nad Ohří – Julie Svěcená (housle), Anna Trahová (soprán)
a Lukáš Hurník (představuje vína z Evropy), od
18.00 hodin.

VELIKONOCE VE SKANZENU
23. a 24. března – Skanzen Zubrnice – soubor
lidové architektury - velikonoční zvyky, zdobení kraslic, pletení pomlázek, tradiční pečení ve
světničce, vystoupení folklórního souboru, vždy
od 9.00 hodin.

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
do 31. března – Oblastní muzeum v Mostě –
výstava Každodenní život na středověkých hradech Mostecka, otevřeno úterý – pátek 9.00
– 17.00 hodin, sobota – neděle 13.00 – 17.00
hodin.
STARTUJEME!
13. dubna – Zoo Děčín – otevírání sezóny
v Zoo Děčín, s novou sezónou nové zážitky,
představení nových aktivit a nových zvířat, akce
spojená s oslavou Dne Země, od 14.00 hodin
(foto: Jitka Erbenová).

VELIKONOČNÍ JARMARK
27. - 31. března – První náměstí Most – stánkový
prodej občerstvení a velikonočních předmětů,
každé odpoledne kulturní vystoupení, zvířata
v ohrádce, dětské atrakce, denně od 10.00 do
18.00 hodin.
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
20. dubna – Jirkov – po slavnostním zahájení
v centru města následuje pochod směrem do
Krušných hor, od 9.00 hodin.

HODINA ZEMĚ
30. března – Podkrušnohorský zoopark Chomutov – největší celosvětová akce pro životní
prostředí tradičně v zooparku, součástí další díl
Rodinného zápolení Chomutov 2013
VELIKONOČNÍ PROHLÍDKA
30. března – Horní Hrad u Stráže nad Ohří Noční prohlídka hradu, historické mystifikace
(přecházející místy až v otevřené lži) nejoblíbenějšího hornohradního průvodce Viktora
Braunreitera, hrůzostrašné souboje dvorní gardy, Spolek šermířů Savioli, členové ohnivého
divadla Ignis, od 19.00 hodin

OSLAVY 100. VÝROČÍ POVÝŠENÍ
MĚSTA OSEK
27. dubna – Osek – hlavní část oslav proběhne 27. dubna – zahájeny budou fotografickou
výstavou v turistickém infocentru, následovat
bude historický průvod městem se sedmi zastaveními u významných pamětihodností a poté
proběhne oslava se stánky, ohňostrojem a hudebním programem na pouťovém prostranství.
Další oslavy probíhají po celý rok.
MAJÁLES CADANENSIS
4. května – Smetanovy sady Kadaň – tradiční
oslava studentského majálesu, od 14.00 hodin.
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
11. května – Lázně Evženie Klášterec nad Ohří
– tradiční městská slavnost se svěcením minerálních pramenů, divadlem o objevení pramene
Evženie a kulturním programem.

ROZVOJ
WEST BOHEMIA
ROZVOJ PARTNERSTVÍ V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI
ÚSTECKÉHO, PLZEŇSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE

FOTO: SOŇA TÓTHOVÁ

Od března 2012 realizuje Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. dvouletý projekt s názvem „ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partnerství
v územní působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje.“ Na
projektu se kromě VŠFS podílí dalších šest partnerů: Evropský institut
pro rozvoj lidských zdrojů; Karlovarská agentura pro rozvoj podnikání, příspěvková organizace; Regionální rozvojová agentura Ústeckého
kraje, a.s.; SOFO Group, a.s.; Technologický park Chomutov, o.p.s.
a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. Registrační číslo projektu je
CZ.1.07/2.4.00/31.0063.
Záměrem projektu je hledat a rozvíjet cesty k tomu, jak zvýšit šance studentů, tj. budoucích absolventů vysokých a vyšších odborných
škol, pro uplatnění na trhu práce v souladu s potřebami místních zaměstnavatelů. Cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících subjektů v Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji za účelem propojení
firem se vzdělávacími, výzkumnými a dalšími organizacemi schopnými zlepšovat uplatnění těchto studentů v uvedených krajích. Jedním
z hlavních přínosů bude zapojení celkem 175 studentů do pracovních
a odborných stáží. Během nich získají studenti cenné praktické zkušenosti nebo kontakty a získané poznatky se mohou stát vhodným
podkladem pro jejich bakalářskou nebo diplomovou práci. Firmám je
nabídnuta možnost získat finanční příspěvek, pokud přijmou na desetidenní odbornou praxi nebo stáž studenta vysokých nebo vyšších
odborných škol, které mají sídlo na území některého ze tří krajů. Dosud se v rámci projektu uskutečnilo 62 stáží a praxí zejména v malých a středních podnicích, které jsou pozitivně hodnoceny studenty
i přijímajícími firmami. Do partnerské sítě je zapojeno 89 subjektů,
mimo jiné 4 vysoké školy (VŠFS, Západočeská univerzita, Univerzita
J. E. Purkyně, Vysoká škola báňská) a 2 vyšší odborné školy z Ústeckého kraje. Informace o poznatcích a přínosech stáží mají studenti
možnost prezentovat na pořádaných konferencích.

V září a říjnu 2012 se uskutečnily ve všech třech krajích úvodní konference a semináře na témata regionálního managementu a identifikace
klastrového potenciálu v rámci regionu za účasti domácích i zahraničních odborníků. Pro konference a semináře konané v roce 2013
jsou ústředním tématem konkurenční výhody regionální spolupráce.
Akce proběhnou na jaře 2013 ve všech třech krajích: 24. – 25. 4. 2013
v Mostě, 15. – 16. 5. 2013 v Chebu a 22. –23. 5. 2013 v Plzni.
Projekt dále nabízí soubor vzdělávacích a školících SOFT seminářů
pro studenty a pracovníky VŠ a VOŠ všech tří krajů. Studenti si na nich
osvojují řadu dovedností pro jejich lepší uplatnění na trhu práce. Pracovníkům VŠ a VOŠ umožňují zvýšit své znalosti a kompetence v oblasti vzájemné spolupráce, přenosu znalostí a tvoření sítí. Vybranými
tématy SOFT seminářů jsou např. rozvoj schopností spolupracovat,
naslouchat a akceptovat názory druhých, rozhodovací procesy a práce s časem nebo týmová komunikace a zvládání konfliktních situací.
Dalším přínosem projektu budou analýzy klastrového potenciálu v Ústeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji jako opatření umožňující další rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů a dalších institucí.
Více informací o projektu a jednotlivých pořádaných akcích naleznete
na webovém portálu projektu www.rwb.cz nebo na kontaktním místě
projektu, které vzniklo na studijním středisku VŠFS v Mostě.
Realizace projektu byla zahájena v březnu 2012 a předpokládaná
doba ukončení projektu je v únoru 2014. Projekt byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.
(PI)
Mgr. Martina Mrázková

Kalendář akcí
na Zahradě Čech
v roce 2013
28. 03. – 01. 04. 2013
Jarní pouť Zahrady Čech

07. 06. – 08. 06. 2013
Hasičské slavnosti

10. 04. – 14. 04. 2013
Tržnice Zahrady Čech

15. 06. – 16. 06. 2013
Selské slavnosti

duben až říjen, každých 14 dní
Farmářské trhy na Kostelním náměstí

13. 09. – 21. 09. 2013
Zahrada Čech

26. 04. – 28. 04. 2013
Sport – prodejní výstava LÉTO

12. 10. 2013
Krajská výstava psů

03. 05. – 05. 05. 2013
Dům, byt a zahrada na Zahradě Čech

25.10. – 27.10. 2013
Gastro festival Zahrada Čech

17. 05. – 19. 05. 2013
Autosalon na Zahradě Čech a Veteráni

22.11. – 24.11. 2013
Sport – prodejní výstava ZIMA

25. 05. – 26. 05. 2013
Mezinárodní výstava psů

13.12. – 22.12. 2013
Vánoční trhy na Mírovém náměstí

31. 05. – 01. 06. 2013
Den dětí na Zahradě Čech

www.zahrada-cech.cz

JARNÍ POUŤ

Zahrady Čech

28. 3. – 1. 4.
Litoměřice

Přijďte s námi přivítat jaro!
na výstaviště Zahrada Čech

www.zahrada-cech.cz

