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VŠFS Most – síla vzdělání v regionu
Studijní středisko Most je součástí Vysoké školy finanční a správní
– 1. soukromé ekonomické univerzity v ČR. Nabízí kvalitní vzdělání
a individuální přístup přímo v regionu. Samozřejmostí je nadstandardní
vybavení, možnost setkávat se s předními osobnostmi vyučovaných
oborů i plná podpora při studiu.
Studijní středisko
V současnosti studuje ve studijním středisku Most cca 650 studentů, kteří využívají
15 moderně vybavených učeben, včetně
dvou PC učeben, dvou jazykových učeben
a jednoho velkého přednáškového sálu.
Všechny místnosti jsou vybaveny PC pro
přednášejícího, dataprojektorem, plátnem
a reproduktory, tři místnosti mají interaktivní tabuli. Studentům je k dispozici
knihovna střediska s bohatou nabídkou
knih a skript tematicky zaměřených na studované obory. V knihovně se nachází i copy
centrum.
Pro zpracování bakalářských, diplomových i seminárních prací mohou studenti
využívat materiály shromážděné v kabinetu
regionalistiky. Dalším zdrojem informací
jsou publikace Informačního střediska
Europe Direct Most, které sídlí ve stejné
budově a je nedílnou součástí střediska. Jeho posláním je informování široké
veřejnosti o Evropské unii. Nabízí též různé
kurzy a přednášky.
V hlavní budově je pro studenty k dispozici počítačový koutek s připojením
k internetu s pěti počítači, které studenti
mohou využívat zdarma po dobu provozních hodin budovy. Nabízíme individuální
možnost wifi připojení v každé učebně.
Samozřejmostí je individuální přístup
ke studentům a absolventům. Zájem

veřejnosti vzbuzují a prestiž školy zvyšují
pravidelné besedy s významnými osobnostmi nazvané „Osobnost a region“,
také přednášky konané v rámci katedry
Marketingové komunikace nebo Informačního střediska Europe Direct Most.
Středisko Most se v rámci celé školy podílí
také na mezinárodních vzdělávacích projektech a odborných studiích a vyvíjí též
samostatné aktivity v této oblasti. Studenti
se do nich hojně zapojují a díky účasti školy
v programu Erasmus mohou v průběhu
studia absolvovat i dlouhodobé zahraniční stáže.

Univerzita s 15letou tradicí
Vysoká škola finanční a správní vznikla
před patnácti lety mezi prvními soukromými vysokými školami v ČR a dnes
nabízí prověřenou kvalitu vzdělávání,
vynikající pedagogy i atraktivní studijní
zázemí, a to nejenom v Mostě, ale také
v Praze a Kladně. Naleznete zde celkem
13 oborů v bakalářském, osm v magisterském a jeden obor v doktorském studiu
a studovat lze nejenom v češtině, ale
také v angličtině.
Studijní středisko Most vzniklo na začátku roku 2001 a stabilním počtem
studentů dokazuje, že si univerzita našla
v regionu svoje pevné místo a zájemce
o studium přesvědčuje kvalitní nabídkou
i řadou přidaných hodnot. V akademic-

kém roce 2014/2015 lze na středisku
studovat níže uvedené obory v prezenční i kombinované formě, v bakalářském i magisterském stupni.

Studijní obory
●
●
●
●

Marketingová komunikace
Řízení podniku a podnikové finance
Veřejná správa
Právo v podnikání (novinka!)

Pro získání podrobných informací
o možnostech a podmínkách studia lze
využít níže uvedené kontakty. Tyto informace je vhodné kombinovat s osobní
návštěvou studijního střediska, během
které se lze seznámit s prostředím a dotazy kladenými příslušným odborníkům
si upřesnit podmínky studia.
Dny otevřených dveří se konají každý
čtvrtek od 14 do 18 hodin, po telefonické nebo mailové domluvě se lze
zastavit každý pracovní den v týdnu
v době od 8 do 16 hodin.

Kontakt
Pionýrů 2806, 434 01 Most
most@vsfs.cz
476 707 722
www.vsfs.cz

POHLEDY 2013
O horizontech
Bydlím na horách, a tak mám každý den možnost ze svého domova dívat se na horizont
protilehlého kopce. Člověk je tvor zvídavý
a jednou z jeho přirozeností je touha poznávat věci a místa vzdálená, jakoby nedosažitelná - anebo se k nim alespoň přiblížit. Do
baťohu jsem si tedy jednoho dne uložil lahev
vody, malou svačinku v alobalu a dalekohled.
Zavázané tkaničky bot, jako háďátka, zpevnily
obuv i kotníky a už nic nebránilo, abych vyšel
tím směrem, na který po probuzení hledívám
s horkou černou kávou z okna při ranním zrození. K horizontu! Ten můj horizont se skládá
z horského masivu a nebe. Jako chameleon
často měnívá barvy a dokonce i svůj tvar. Protože sám bydlím na kopci, čeká mě nejprve
prudký sešup dolů, abych pak pomalu – spíše
jako želva než jako čilý chodec a turista – stoupal vzhůru. Zespodu se mi ten můj horizont zdál
téměř nedosažitelný. „Tohle nedám!“ znělo mi
hlavou, když jsem krok za krokem s baťůžkem
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na zádech stoupal k onomu místu. „Ale dáš!
Protože zvědavost, protože sis to naplánoval,
protože si na vršku přiložíš k očím dalekohled
a budeš se kochat tou krajinou Krušných hor,
a navíc - je přece tak krásně,“ neodbytně odpovídalo mé statečnější já.
Pár desítek metrů pod vrcholem jsem rozeznal
jednotlivé, až doposud vzdálené obrazce –
které jsem si do té doby jenom představoval.
Vykotlané borovice. Velké ostré skalní balvany, starý listnatý strom, kousek od oprýskané
zdi horského hřbitova, zelená věžička zapomenutého kostelíku. Ještě pár kroků a jsem
tady. Uffff - těžce dosedám na ležící kládu,
dávám doušek čiré vody vyschlým útrobám
a pohlédnu zpět, odkud jsem časně vyrazil.
V dálce vidím údolí, i protilehlý kopec, na
němž stojí i můj příbytek, dokonce v siluetě
domu rozeznávám i to okno, u kterého často
stojím s hrnkem kávy. Pohledy umocňuji dalekohledem - kterým se koukám na další horizonty. I ty, co jsou sotva vidět.

Tak jsem tady. Na horizontu? Kde sakra je?
Všechny ty moje představy o tom, jaké to tu
asi je, zůstaly snad někde v půli kopce, kdy
jsem si říkal - co blbnu, stačilo sednout do
auta a byl bych zde za dvacet minut.
Cestou zpět jsem si v duchu promítl obrazce
cesty tam. „Wow, jupýýýýý“ – říkám si spokojeně při zouvání bot doma v chodbě. Po sprše
jdu k oknu a vidím opět onen svůj horizont.
Pohled, který duši romantickou a pátravou
neomrzí. Pohled, který potěší. Přál bych všem
našim čtenářům, aby tak vnímali i toto vydání Pohledů. Kdosi rozumný řekl, že horizont
je pomyslná čára, která se nám vzdaluje tím
více, čím více se k ní blížíme. Stojí za to alespoň se pokusit dotknout se horizontů kolem
nás.
Lubomír Šlapka,
ředitel vydavatelství Pohledy AMB
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Vlastimil Vozka:
Hornictví si nesu
i do Parlamentu
SEDÍ SE MI ŠPATNĚ, PŘIZNÁVÁ PO PÁR MĚSÍCÍCH V POSLANECKÉ LAVICI PRIMÁTOR MĚSTA MOSTU
VLASTIMIL VOZKA. SPOJENÍ FUNKCÍ V REGIONU I V CENTRU ALE ZATÍM POVAŽUJE ZA DOBRÝ NÁPAD
A DÍKY KAŽDODENNÍM BĚŽNÝM STAROSTEM VE MĚSTĚ SI UDRŽUJE ZDRAVÝ KONTAKT S REALITOU, KTERÝ
SÁM OBČAS U POSLANCŮ POSTRÁDAL. PO TÉMĚŘ OSMI LETECH NA MOSTECKÉ RADNICI CHCE TENTO
„MOSTEČAN“ ZKUSIT BOJ O KŘESLO PRIMÁTORA I POTŘETÍ. PROČ ŠEL VLASTIMIL VOZKA DO PARLAMENTU,
JAK VZPOMÍNÁ NA SVOU HORNICKOU MINULOSTI A KAM MÁ PODLE NĚJ SMĚŘOVAT ENERGETIKA ČESKÉ
REPUBLIKY, SE DOČTETE V PRVNÍM VELKÉM ROZHOVORU, KTERÝ PO SVÉM ZVOLENÍ POSKYTL.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU

ODSTRANIT ŠPÍNU A ŠEĎ NEBUDE
LEHKÉ…
Nejste první primátor či starosta, kterého
zlákala „vyšší“ politika, podobně na to šli
vaši kolegové v okolních městech, třeba
chomutovská primátorka, litvínovský starosta či senátor Kubera. Jejich motivace
neznám, ale co lákalo do těchto vyšších politických pater vás?

Ve funkci primátora zkrátka postupem doby
narazíte na fakt, že to, co vychází z poslanecké sněmovny, není vždy to, co města a občané potřebují a co je chrání. Je zcela přirozené,
že starostové mají zájem pro svá města ovlivňovat úroveň legislativy. Jako starostové vidíme zásadní problémy v oblasti veřejného pořádku – tam nás pálí třeba herny nebo sběrny,
i v oblasti sociální, třeba ve zneužívání soci-

álního systému. Moje prioritní motivace pak
byla ta, že Mostecko nemělo zastání v centrálních orgánech. Když jsem žádal vládu, aby
přijela a poznala hlouběji naše problémy,
nasála atmosféru regionu sužovaného strukturálními změnami, nezaměstnaností a sociálními problémy, tak mi pan Nečas vzkázal,
že na kávičku nejezdí. Z toho je vidět, jaký
byl vztah vlády k regionům i jejich voleným

Nevím, zda jste si toho stíhal v předvolební kampani všímat, ale rozdíl mezi starými
zkušenými praktiky ze sněmovny a nováčky z ANO byl naprosto markantní třeba ve
vyjadřování. Ti druzí hovořili o tom, co je
třeba udělat, ti první, jak se to schvaluje,
jak to trvá, samé procedury, svět sám pro
sebe... Nemáte strach, že vás nakazí ta známá poslanecká nemoc, která se projevuje
naprostým odtržením od reality všedního
života?
Já o ní vím... (se smíchem). Sám říkám, že
někde mezi Slaným a Prahou je zóna zapomnění. Jakmile se poslanci zabydlí ve svých
lavicích, starou se ‚profesionálními poslanci‘,
obklopeni vším tím legislativním procesem
a jinými starostmi, zapomenou, co je tíží
doma, odkud a proč přišli. Proto vidím spojení práce v regionu a v Praze jako výhodu
a prevenci proti této nemoci. Chci proti ní
všemi silami bojovat.
Musíte ale zvládat tři významné funkce naráz – jste primátorem, krajským zastupitelem a poslancem současně...
Postupně to řeším, přehodnocuji a musím
udělat nějaké změny, abych to skloubil. Definitivní slovo jsem ještě neřekl, ale půjde-li to
zvládnout, chtěl bych stihnout jak město, tak
Parlament. Právě v tom spojení obou funkcí
totiž vidím mnoho pozitivního, jak už jsem
zmínil, a ve sněmovně jde o spojení poměrně
běžné a starostů a primátorů je tam mnoho.

zástupcům. Proto jsem nad nabídkou kandidovat do Parlamentu neváhal. A ministryně
práce a sociálních věcí už tu byla, návštěvu
přislíbil i předseda vlády.
A když tu otázku otočím - čím si vysvělujete, že mají starostové a primátoři mezi lidmi takovou oblibu, že jich je v Parlamentu
tolik?
I to je celkem přirozené. Hlasy od voličů dostanou ti, kteří se zajímají o region a jeho
problémy a mají za sebou nějaké výsledky.
Na druhou stranu je to obrovský závazek nezklamat ta očekávání. A lidé dnes od hnutí
ANO 2011 očekávají změny. Odstranit všechnu tu šeď a špínu, která se tu nahromadila,
nebude za jedno volební období lehké, ale
hrozně chci věřit, že ztráty, které náš státní
rozpočet utrpěl, se podaří zacelit, a líbí se mi,
za jaký konec to vzal pan ministr financí.

Jeden z nováčků v poslanecké sněmovně,
z vašeho klubu, se médiím svěřil, že první,
co se na schůzi řešilo, bylo, kdo bude sedět
do uličky. Prý je tam málo místa na nohy.
Jak se sedí vám?
Velmi špatně. Mě bylo divné, proč mají poslanci tak straně malé notebooky, ale když
jsem dosedl, bylo to jasné – na stolek už se
mi vedle notebooku nevejdou ani brýle a pod
stůl zase nohy. Trvá-li schůze deset, dvanáct
hodin, chybí vám životní prostor. Ale nechci,
aby to vypadalo, že si stěžuji...
HORNÍKA NOSÍM STÁLE V SOBĚ…
Palčivou otázkou na severu Čech je budoucnost uhlí, energetiky obecně a prolomení limitů konkrétně. Není pochyb o tom,
že toto bude téma pro vás – jednak jste
primátorem města, které je na těžebním
průmyslu – v řadě ohledů - výrazně závislé a pak jste prakticky celý život v hornictví
strávil...
Určitě to bude téma, které chci řešit. Musíme být realisté a podívat se na energetickou
politiku ne z hlediska místních zájmů, ale
z hlediska zájmů celé republiky. Dosavadní schéma říká – zavřeme doly, propustíme
horníky, budeme zahlazovat škody po těžbě,

což jsou v jen v případě lomu Most miliardy
korun, a začneme okamžitě stavět jadernou
elektrárnu. Jenže jen u elektrárny hovoříme
o částce 350-400 miliard korun a době 15 až
17 let. To vše dopadne na občany – tedy na
cenu elektřiny a na konkurenceschopnost našeho průmyslu, který už dnes drtí poplatky za
obnovitelné zdroje. A co budeme dělat těch
15 let? Přitom máme poměrně levný domácí
zdroj energie. Pokud se shodneme na tom, že
využijeme zásoby hnědého uhlí na Mostecku,
musíme říct, za jakých podmínek – tedy zaměstnáme české občany, dáme práci českým
firmám a vyrobíme z něj energii v českých
elektrárnách, které jsou odsířené a odprášené. A samozřejmě vyřešíme střet zájmů, jak
stanoví horní zákon – tedy není možné začít
těžit dřív, než bude vykoupen poslední dům.
Inspirovat se můžeme v sousedním Německu, kde je takové stěhování celých vesnic
častější, a když tam přijedete za deset let, ani
nepoznáte, že jde o nově postavenou vesnici.
Zkušenosti jsou, je možné jich využít. To vše
je ale možné jen za předpokladu, že se shodneme, že energii z uhlí potřebujeme.
Tedy chcete znovu otevřít energetickou
koncepci státu...
Jednoznačně. Diskuse nad energetickou
politikou státu se musí otevřít. Říct dnes, že
nepotřebujeme energii z uhlí, je podle mne
příliš troufalé. Na druhou stranu je ale třeba
po schválení koncepci na dobu minimálně 20
let zamknout. Není možné, aby každá vláda
přišla s jinou myšlenkou.
Nelitujete někdy toho, že jste opustil své
životní povolání, zastával jste poměrně
významné manažerské funkce. Pokud si
dobře vzpomínám, byl to Důl Centrum, kde
jsme se setkali poprvé...
Hornictví je krásný obor, snoubí v sobě znalost přírodních zákonitostí, zásad bezpečnosti
i vzájemnou lidskou spolupráci a porozumění. Takže, po pravdě, ano. Po osmi letech ve
veřejné funkci se mi trochu stýská, zvlášť když
se potkám s kamarády horníky a vzpomínám,
ale dnes vidím svou roli jinde. I ve své práci si
hornictví nesu v sobě, například ošetřováním
hornických tradic a památek. Jsem velkým
příznivcem Podrušnohorského technického
muzea a chtěl bych, aby i další generace věděly, že tu byly hlubinné doly, a že těžba živila
tisíce rodin. Hornické tradice – nejen písně
a zvyky, ale i ten duch hornictví, tu stále je.
Proto i obnovení hornické slavnosti, kterou
jste proměnil ve velký modrobílý svátek?
Já mám rád lidí a jsem rád, když se usmívají
a jsou spokojení – a taková je mostecká slavnost. I když chápu, že mnoho lidí ve městě
důvod k radosti nemá. Vysoká nezaměstna-
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Hodně nadějí město vkládalo – a možná
ještě vkládá – do jezera Most. Mělo se stát
atrakcí pro místní i turisty, vytvořit nová
pracovní místa... Je téměř plné, ale nic se
kolem něj neděje. Máte nějaké nové informace?
Jak odpovědět a nepoužít neslušná slova
(mračí se)... K tomu, aby mohlo být jezero
jakkoliv využíváno, je třeba se k němu nedřív
dostat, což naráží na problém stavby či spíš
nestavby silnice do Mariánských Radčic, která má zároveň zajistit bezpečnostní obchvat
Záluží. Plány byly sice smělé, ale začaly mít
trhliny. Tři roky jsme vyjednávali o převodu
části pozemků u jezera ze státu na město, až
nám ministerstvo financí řeklo, že si máme
tyto pozemky koupit! Pozemky, na kterých
kdysi stálo historické město Most, pozemky,
na nichž jen sekání trávy vyjde na 18 milionů
ročně! U jezera, ke kterému nevede silnice
a o němž stát neví, co s ním vlastně hodlá dělat! Není mi to příjemné, ale podali jsme na
stát v této věci žalobu.

nost, tzv. sociální turistika – to vše jsou věci,
které nám život ve městě znepříjemňují. Proto
vítám s otevřenou náručí každého investora,
který chce dát Mostečanům práci.
ÚSPĚCHY AŤ SČÍTAJÍ VOLIČI…
Pojďme tedy chvíli mluvit také o Mostu
a vaší ‚vládě nad ním‘. Jestli se za vašeho
působení na radnici něco opravdu podařilo, pak je to určitě navrácení Technických
služeb k jejich původnímu účelu – tedy péči
o veřejná prostranství. V ulicích a parcích
jsou stále vidět sekačky na trávu, v zimě se
uklízí sníh, opravuje se, prořezává...
Doba, kdy se u kontejnerů a ve křoví válely staré gauče, okolo města byla spousta černých
skládek a, maminky si stěžovaly na přerostlou
trávu plnou alergenů, je už naštěstí pryč. Technické služby udělaly velký kus práce. Zajišťují
nejen svoz odpadů, péči o zeleň, ale se starají
také o všechny příměstské areály. Podívejte,
jak zlepšil stav Matyldy nebo Benediktu, kde
je možné se vyřádit, zasportovat si...

Přes toto velké zlepšení ale úklid častokrát
připomíná boj s větrnými mlýny a nepořádku v ulicích jako by neubývalo...
Je to bohužel v lidech. Po městě chodí počišťovači, kteří uklízí i drobný odpad, ale nemohou tam být denně. Bohužel tu žijí lidé, kteří se
prostě netrefí do kontenjeru s odpadky, nebo
další, kteří tam hledají snad zlatý důl a odpad
zas vyhází. Většinou nejvíc křičí, že ‚od úklidu
si přece platí technické služby‘ ti, kteří žádné
daně nikdy neplatili. Ale nepořádku skutečně
ubylo, jen naše laťka jde stále nahoru.
Měli jsme velký úspěch s veřejnou službou, já
bych velmi chtěl, abychom se k tomuto modelu mohli vrátit. Město bylo připraveno zaměstnat tisíc lidí v rámci veřejné služby a bohužel
jsme jich měli asi jen 150. Nejde jen o pořádek, hlavní účel je jednak udržet nezaměstnané v nějakých pracovních návycích a druhá
věc je blokovat práci na černo. To čeká nové
zákonodárce – nastavit sociální programy tak,
aby legální práce byla motivující.

Když se ohlédnete zpět, co vy sám hodnotíte jako největší úspěch dvou období vlády
Mostečanů Mostu?
Největší úspěchy? To ale není to, co si myslí
vedení města, co si myslím já, ale to, co si myslí občané. Velkým terčem kritiky byla svého
času jízda dětí v MHD zdarma, dnes už se
to bere jako samozřejmost, která nejen pomáhá rozpočtu rodin, ale i třeba dostupnosti
kroužků a sportovního vyžití. Věřím, že lidé
ocení i program péče o sportoviště – dáváme
velké prostředky do sportu, do provozu sportovních zařízení. Dalším bodem jsou školky
– téměř na každého se školka dostane, což
zdaleka není v ČR běžné, dvoje ze čtyř jeslí
v kraji jsou mostecké, což jistě svědčí o péči
o potřeby občanů. Je toho hodně, co jsme
z mého pohledu udělali, ale je otázka, jak to
občané spočítají.
Jejich počty se dozvíme na podzim po komunálních volbách. Půjdete do nich?
Zatím nemám žádný důvod proč nekandidovat. Myslím, že existuje velká příležitost dotáhnout řadu programů do konce.
Zkuste se vrátit o osm let zpět a projít se
jen tak Mostem. Co je jinak? Je jiné to město, ve kterém žijete, nebo jste jiný vy?
Město se značně změnilo. Rád se na něj dívám z Hněvína. Myslím, že je jiné, a to nemám žádné růžové brýle. Stačí se jen podívat,
jak vypadají domy ve městě – lidé se sdružili
a ty šedivé paneláky proměnili, zateplili, obarvili, na to by město nikdy nemělo. Vkládáme
velké prostředky do úpravy komunikací, rekonstrukce chodníků, zeleně, tak věřím, že se
město proměňuje k lepšímu.
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Labskou stezkou
na cyklovýlet
VÝLET DLOUHÝ VÍCE NEŽ 90
KM MŮŽETE ABSOLVOVAT NA
LABSKÉ STEZCE V ÚSTECKÉM
KRAJI. LABSKÁ STEZKA NEBOLI CYKLOTRASA Č. 2 ZAČÍNÁ VE
ŠTĚTÍ, VEDE PŘES ROUDNICI NAD
LABEM, TEREZÍN, LITOMĚŘICE,
VELKÉ ŽERNOSEKY, ÚSTÍ NAD
LABEM, DĚČÍN A KONČÍ V DOLNÍM
ŽLEBU, ODKUD POKRAČUJE DÁLE
DO NĚMECKA. NABÍZÍ ATRAKTIVITY
VHODNÉ K TRÁVENÍ VOLNÉHO
ČASU PRO RODINY S DĚTMI.
TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA ČESKÉ
STŘEDOHOŘÍ, O.P.S.

Výchozím bodem je Roudnice nad Labem,
malebné město se silnou historickou tradicí
sahající až do 12. století. Dominantu okolí
tvoří hora Říp, na kterou vede značená červená nebo modrá turistická trasa. V poslední
době se na Podřipsku otevřela řada památek
- Věž Hláska s výhledem na celé Podřipsko
a část Českého středohoří, Lobkowiczký zámek i románský hrad.
Z Roudnice nad Labem doporučujeme využít
trasy po levém břehu, kde můžete navštívit
Galerii kraslic nebo kostel sv. Kateřiny v Libotenicích. V Nučničkách lze přívozem přejet na
pravý břeh, kudy se dostanete přes Třeboutice do Litoměřic, avšak my jedeme dále po

levém břehu až do Terezína. Tam je k vidění
především pozoruhodně zachované vojenské
opevnění - Malá a Velká pevnost a Muzeum
ghetta, Automuzeum s exponáty z doby od
50. do konce 80. let 20. století či golfové centrum Kotlina Terezín. Z Terezína už je to jen
pomyslný krůček do Litoměřic.
Za návštěvu zde zajisté stojí gotický hrad
nabízející expozici vinařství. Své historické
kouzlo nabídne také centrální Mírové náměstí s barokním kostelem Všech svatých,
historickými domy Kalich, Černý orel, U Pěti
panen či radnicí ve stylu saské renesance, kde
dnes sídlí Vlastivědné muzeum. Litoměřice
se mohou pochlubit nejrozsáhlejším podzemím v Čechách, ze kterého je zpřístupněna
366 metrů dlouhá část, kde je umístěno lapidárium oblastního muzea. Zážitky na vodě
si můžete dopřát na lodi Porta Bohemica 1,
která vyráží během sezóny z Litoměřic, Lovosic a Velkých Žernosek. Zážitky s výhledem
umožní rozhledna Mostka (276 m) či nedaleká Kočka (271 m). Z Litoměřic vyjíždí cyklobus i historické motoráčky.
Nejkrásnější úsek trasy začíná v údolí Porta
Bohemica, ve Velkých Žernosekách známých
vinařstvím stejně jako na levém břehu Malé

Žernoseky. Obce spojuje přívoz umožňující
navštívit Oparenské údolí. Pro výlet Oparnem lze také využít litoměřický cyklobus na
úpatí hory Kletečná. Na Labskou stezku se lze
díky přívozu napojit cyklostezkou z Lovosic.
Od Velkých Žernosek vede stezka Portou Bohemicou - pod vrchem Kalvárie až do Libochovan a poté do Ústí nad Labem s hradem
Střekov. Z centra Ústí vede lanovka k zámečku Větruše, v Krásném Březně doporučujeme
návštěvu ZOO. Cyklostezka pokračuje stále
po pravém břehu přes Velké Březno, kde lze
zajít do pivovaru či zámku a využít přívoz.
V Malém Březně odbočuje museální zubrnická železnice vedoucí ke skanzenu v Zubrnicích - pod dohledem Bukové hory. K uskutečnění výletu je také k dispozici litoměřický
cyklobus do Mukařova. Trasa vede dále k Děčínu. V Těchlovicích lze odbočit k hradu Vrabinec. V Děčíně - Podmoklech se nachází
ZOO na Pastýřské stěně. Z Děčína lze využít
cyklobusy, zejména na Děčínský Sněžník, odkud pokračujete lesy do Saska. K řece Labi se
pak vrátíte za hranicemi.
Více informací na:
www.ceskestredohori.info
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O městě, kde veřejný
prostor neznamená jen
parkoviště
MODERNÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, NOVÉ OBYTNÉ ČTVRTĚ I OPRAVENÁ NÁMĚSTÍ NAJDE NÁVŠTĚVNÍK PRAKTICKY
V KAŽDÉM ČESKÉM MĚSTĚ, ČASTO I MENŠÍ VESNICI. JEN MÁLOKDE ALE VZNIKÁ SKUTEČNÝ ‚VEŘEJNÝ
PROSTOR‘, PROMYŠLENÉ MÍSTO PRO KAŽDODENNÍ ŽIVOT NEBO ODPOČINEK. JEN MÁLOKDE SE DOSTANOU
KE SLOVU MÍSTO PROJEKTAKTŮ ARCHITEKTI. JEN MÁLOKDE SI POD POJMEM ‚VEŘEJNÝ PROSTOR‘
PŘEDSTAVUJÍ NĚCO JINÉHO NEŽ HŘIŠTĚ, PARKOVIŠTĚ A CHODNÍK. INSPIRACE EXISTUJÍ. TŘEBA V KADANI.
TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ
NÁVRHY: STUDENTSKÉ PRÁCE ATELIÉR JANA ŠÉPKY A MIRKY TŮMOVÉ NA FA ČVUT V PRAZE

Návrat k předkům
„Město Kadaň po roce 1948 ztratilo postupně
velkou část veřejných prostor, my se vracíme
do nedávné minulosti našich moudrých předků, vracíme se k normálu. Obnova, kultivace
a dotváření těchto zapomenutých míst logicky
patří mezi naše priority,“ říká kadaňský starosta Jiří Kulhánek. Naráží především na fakt, že
v padesátých letech vypukla v Kadani velká
„asanace“, díky níž byla zbořena z tehdejšího
pohledu stará a bydlení nevyhovující předměstí u řeky Ohře. Když Jiří Kulhánek před
více jak deseti lety do starostovského křesla
usedl, řada míst s úžasným géniem i potenciálem ležela ladem a nikdo je za ‚veřejný

prostor‘ nepovažoval. Radnice tehdy sestavila strategický plán města na budoucí léta,
přizvala architekty a pustila se do zacelování ran minulosti. „Mentálně konstruovaný veřejný prostor je v Kadani dosud spíše entitou
neznámou a opomíjenou. Zatímco na straně
obyvatelstva je pojem ‚veřejný prostor‘ synonymem pro výstavbu nových parkovišť (v lepším
případě dětských hřišť), je to kupodivu veřejná
správa, která v interakci s fragmenty občanské společnosti usiluje o obnovu veřejného
prostoru,“ napsal v časopise Architekt Petr
Hlaváček, zakladatel výzkumné skupiny pro
dějiny evropského myšlení Filozofické fakulty
UK a Filozofického ústavu Akademie věd ČR.

Sen realizovaný in memoriam
Zatím nejviditelnějším zásahem radnice do
urbanistického charakteru města v tomto tisíciletí je bezesporu Nábřeží Maxipsa Fíka. Poněkud turisticky podbízivý název má připomínat populárního spisovatele Rudolfa Čechuru
a jeho pohádkového hrdinu. S posláním, vizí
ani s výsledným dílem však nemá zas tak
mnoho společného. Projekt je spíš návratem
k přirozenému řádu věcí, k době, kdy lidé budovali svá města na břehu řek a kdy řeka byla
běžnou součástí jejich života. Za otce myšlenky obnovení nábřeží je považován místní
architekt Vít Branda. Jeho zcela konkrétním
příspěvkem je originální lávka pod františ-

kánským klášterem. Technicky i esteticky zajímavé dílo propojuje nábřeží s okolní přírodou a zacelilo nejtěžší ránu, kterou prostoru
uštědřilo minulé století – a tou bylo doslova
přetnutí řeky přehradou. Ladná kovová konstrukce, připoutaná ke skále, díky níž mohou
cyklisté i pěší turisté překonat výškový rozdíl
mezi nábřežím a přehradou, patří ke skutečným i pomyslným vrcholům celého projektu.
Na první část nábřeží od kláštera ke Splitu postupně navázali další architekti, kteří protáhli
nábřeží pod kadaňským hradem až k zaniklému Špitálskému předměstí a dolnímu mlýnu, kde končí u silničního mostu směrem na
Žatec. Dokončované tříkilometrové nábřeží
je dnes zajímavou směsicí přístupů, architektonických řešení a propojení historického
centra i moderních sportovišť a rekreačních
zón s řekou. Vít Branda se bohužel dokončení
celého nábřeží nedožil, tragicky zemřel krátce po dostavbě své lávky. Uznání se dočkal až
posmrtně, když jeho lávku ocenila čestným
uznáním porota Grand Prix architektů - Národní ceny za architekturu 2010. Nábřeží Maxipsa Fíka bylo navíc nominováno na Evropskou cenu za současnou architekturu - Mies
van der Rohe Award, která je nejprestižnějším
evropským oceněním v oblasti architektury.
Z džungle do pohádky
Jestli má něco pohádkový hrdina Fík s nábřežím skutečně společného, tak je to hravost,
s jakou architekti přistoupili k návrhům a s jakou bylo nábřeží realizováno. Popisovat jednotlivá místa a vtipné prvky nábřeží by bylo
zbytečné – je třeba se do Kadaně vypravit
a vidět na vlastní oči. Zcela zásadní je ale skutečné propojení s řekou – celkovým pojetím
i detaily - moly, opalovacími lehátky, vodními
atrakcemi... „Obnovené nábřeží již vrátilo lidi
k řece, kteří se zde volně prochází, projíždí na
kole nebo s kočárkem, posedávají po lavičkách, zkrátka na nábřeží se vrátil život, který
s sebou nese přirozeně řeka v každém městě.
Na jaře se otevře ještě půjčovna lodiček, která
umocní zážitky z nábřeží. Již dnes zde denně
prochází desítky lidí i s dětmi za každého počasí, a tak byl podle mého cíl naplněn,“ říká
k tomu starosta Kulhánek. „Sám mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že se zde opravdu něco
nového rodí. Nábřežní promenáda je každodenním svědkem renesance kultivovaného
flanérství, onoho bezcílného bloumání skupin
i jednotlivců. Potkat zde můžete rybáře, vodáky, rodiny krmící labutě, maminky s kočárky,
cyklisty nebo in-line bruslaře, stejně jako milenecké dvojice, aktivní seniory, turisty, návštěvníky městských slavností a koncertů, učící se
i povykující středoškoláky, někdy dokonce též
zájemce o moderní architekturu,“ doplňuje již
zmíněný PhDr. Petr Hlaváček.
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Přestože takhle okolí řeky nikdy v minulosti
nevypadalo, cíle je jasný – vrátit řeku Ohři
do života obyvatel. Jako tomu bylo v minulosti. Většina kadaňských současníků pamatuje
nábřeží jako nevábný konec města, kam není
důvod, nejste-li rybář, chodit. Zbytek už je
jen na dobových pohlednicích a fotografiích.
Přitom podél řeky se rozprostíraly významné
městské čtvrti, jedny z nejstarších částí Kadaně, plné života, byly tam mlýny, přívozy, bělidla, rybářské domky. Ve druhé půli 19. století
pak získával břeh řeky více oddychový ráz.
Vznikala nábřežní promenáda, pod klášterem vyrostla elegantní městská plovárna, také
půjčovna loděk, občerstvovny a v neposlední
řadě byl mezi klášterem a řekou založen krajinářský park, oblíbené místo procházek Kadaňanů. Druhá polovina minulého století však
této části města zasadila krutou ránu. Přes
Špitálské předměstí (tam, kde je dnes louka
pod hradbami, používaná ke konání hudebních festivalů) se převalily buldozery a srovnány se zemí byly i další historické ulice nad
řekou, zanikly městské lázně i přívozy, místo
klášterního parku vyrostlo a zase zaniklo letní kino. Tento způsob ‚čištění‘ města navždy
změnil kolorit nábřežní části Kadaně a proměnil je v džungli.
Parky místo parkování
Stavba nábřeží končí, další veřejný prostor se
začne ale budovat už letos. Půjde o obnovu
Löschnerova náměstí u kostela Sv. Anny, který
byl založen jako park již v polovině 19. století
a pojmenován po rodákovi Josefu Vilémovi
z Löschneru, známému lékaři a propagátorovi balneologie. Projekt nového parku připravila pro Kadaň Architektonická kancelář
Uhlík architekti. „Vracíme do těchto míst parkové úpravy a příjemný prostor pro odpočinek
a setkávání lidí. Ubíráme místa pro plechové
smradlavé miláčky a přidáváme prostor pro
lidi a jejich duševní pohodu,“ říká k návrhům
starosta Kulhánek. I zde město navazuje na
historické záměry, které měly po zbourání
městských hradeb vytvořit okolo historického jádra jakýsi prstenec parků a významných
budov. Na Löschnerovo náměstí by proto
v budoucnu měly navázat úpravy také za
Mikulovickou bránou, kde bývalo kdysi Gymnaziální náměstí. „Vycházeli jsme z návrhu
studenta Davida Šmída ze zdejší stavební průmyslové školy. Předpokládáme postupnou realizaci v letech 2015 až 2016,“ doplňuje starosta.
Do budoucna by tak měla Kadaň nabídnout
místním i návštěvníkům klidnou procházku
kolem historického jádra po upravených hradebních parkánech a navazujících parcích
a náměstích.

Ztracené předměstí
Město si ale pohrává s myšlenkou na urbanistický projekt mnohem většího rázu. Ačkoliv
si to většina návštěvníků Kadaně ani neuvědomí, mezi řekou a historickým jádrem chybí celá jedna čtvrť – už zmíněné Špitálské
předměstí, nejstarší část královského města.
Odtud se do města vstupovalo od Žatce
a odtud dnes můžete obdivovat nejkrásnější
výhled na siluetu Kadaně. Po čtvrti zůstal jen
kostelík Stětí svatého Jana Křtitele a několik
domů. Zbytek už tvoří jen prázdné louky,
které se občas využívají k pořádání koncertů
pod širým nebem. Víc po asanaci v 60. letech
minulého století nezbylo. Ponechat pod hradem a Žateckou bránou volné prostranství?
Nebo se pokoušet vystavět předměstí znovu?
A jak by mělo vypadat? O tom se v Kadani
diskutuje bouřlivě především od loňského
roku, kdy do města dorazila skupina studentů architektury ČVUT a ti, nesvázáni žádnými limity a předsudky, se pokoušeli vymýšlet
novou náplň i urbanistickou strategii tohoto
místa. A zdá se, že obyvatelům Kadaně, kteří
se spíš klonili k ponechání prázdných prostor,
skutečně rozšířili obzory. „Po prezentaci studentských projektů se názor diametrálně změnil. Z jedenácti projektů se jen jeden zabýval
možností nic nepostavit a ponechat zde louku
na různé využití. Lidem se nakonec daleko více
líbily ostatní návrhy, které prověřovaly možnou
zástavbu,“ říká k prezentaci přímo v Kadani
architekt Jan Šépka, pedagog, jehož studenti
hledali řešení pro Špitálské předměstí. „Domnívám se, že to bylo překvapení i pro samotného pana starostu. Lidé při prezentaci a společné diskusi nakonec vnímali jako horší řešení

to, které nechávalo předměstí nezastavěné.
Zatím ze všech zkušeností s městy vyplývá, že
jim takové prověření různých variant otevřelo
oči v tom, že si dokázali představit mnohem
širší paletu možností, než předtím,“ dodává
architekt.
Přístav, divadlo, vinice...
Zatímco město ještě konečné slovo neřeklo, i kvůli náročnosti takového projektu, Jan
Šépka má jasno – předměstí je třeba využít:
„Kadaň má dnes dva úplně nesmyslné satelity na okraji města, které se rozprostírají dál
do krajiny. Řada rodin nechce bydlet v panelových sídlištích na kraji města a má svůj sen
o rodinném bydlení se zahradou. Přitom hned
vedle centra máme místo, které by určitě mohlo kapacitu dvou satelitů velmi dobře nahradit.
Díky tomu, že se Špitálské předměstí nachází v
bezprostřední blízkosti centra, není třeba budovat nové komunikace, drahé zasíťování atd.
Pokud bude i v budoucnu Kadaň muset nebo
chtít někde stavět, tak je jedinečná možnost
začít tady.“ Některé ze studentských projektů
počítají s poměrně hustou zástavbou rodinných domků, další situovali jen několik vyšších bytových domů. Jeden z návrhů pracoval
s možností umístit do Kadaně detašované
univerzitní centrum. Nejvíce volného prostoru ponechával projekt na osázení předměstí
vinicemi. Studenti také vraceli na povrch Kadaňský potok, který dnes teče trubkami. V návrzích je celá řada zajímavých detailů a nápadů – třeba divadelní náměstí s otevřenými
scénami, jejichž přírodní kulisu by tvořila řeka
a Doupovské hory. Podle architekta Šépky
právě s detaily je možné začít už dnes. „Na-

příklad nábřeží, které se dotýká starého špitálu, není zas tak velká lokalita, aby s ní město,
třeba přímo na základě studentských prací,
nemohlo začít něco dělat už teď. Mohlo by
například vybudovat přístav nebo malé náměstíčko u kostela. To vše jsou detaily z projektů,
které se líbily samy o sobě, a daly by se realizovat,“ vysvětluje. V tom souhlasí i starosta
města, podle kterého stojí za to například využít části bývalého špitálu na galerii v plenéru
nebo malý pivovar.
Vybudovat novou čtvrť doslova na zelené
louce tak, aby se stala skutečně živou součástí města, propojila se s historickým jádrem
a nestala se jen dalším satelitem s naplácanými rodinnými domky, je však projekt na řadu
let, vyžadující nejen peníze, ale také shodu
mezi obyvateli a pevnou ruku. Jen tak nerozcupují developeři architektonické vize v cáry.
„Cesta vede přes rozdělení na etapy, k čemuž
sami studenti vybízeli. Ideální by samozřejmě
bylo, kdyby se našel investor, a ten společně
s městem na další území vypsal architektonickou soutěž,“ dodává k tomu Jan Šépka.
„Návrat k původnímu je nereálný. Zatím není
jasné jakou formu zvolit, zda parkové úpravy,
či částečnou zástavbu, nebo vše nechat být
a počkat na dobrý nápad? Navíc se tu objevila
v loňském roce stará historicky cenná sklepení,
která byla zavalena při demolicích předměstí
v sedmdesátých letech minulého století. Otazníků je zde velmi mnoho a konečné řešení
zatím nemáme. Ale je dobré o tomto velkém
veřejném prostoru diskutovat a hledat možná
řešení,“ doplňuje své stanovisko Jiří Kulhánek.
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Hanka v Kanadě
V LOŇSKÉM VYDÁNÍ JSME V RUBRICE CESTOVÁNÍ UVEŘEJNILI ČLÁNEK HANKA V PATAGONII, POJEDNÁVAJÍCÍ
O PUTOVÁNÍ HANY ŠVARCOVÉ PO HORÁCH NA POMEZÍ CHILE A ARGENTINY. MYSLÍM, ŽE TÉMĚŘ PO ROCE
NADEŠEL ČAS NA POVÍDÁNÍ O KANADĚ, KTEROU NAVŠTÍVILA S PODOBNÝM ZÁMĚREM JAKO JIŽNÍ AMERIKU
– CO NEJVÍCE PROZKOUMAT MÉNĚ CIVILIZOVANÉ HORSKÉ OBLASTI TÉTO ZAJÍMAVÉ ZEMĚ. V MLÁDÍ JSEM
„HLTAL“ KNIHY JACKA LONDONA A JEDNOU NAVŠTÍVIT PRÁVĚ ALJAŠKU A KANADU BYL MŮJ VELKÝ SEN,
KTERÝ SE MI DOSUD NEVYPLNIL.
A TAK JSEM ZVEDNUL TELEFON, ABYCH SI O KANADĚ ASPOŇ S HANKOU POPOVÍDAL...
FOTO: HANKA ŠVARCOVÁ
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL

Jak se po Kanadě cestuje?
Jednoduše, pokud máš auto anebo někdo
z tvých kamarádů. Bez auta jsi v Kanadě jako
bez ruky. Všechno je strašně daleko, aspoň
tedy pro nás Evropany. Naopak pro Kanaďana není 500 kilometrů žádná vzdálenost. Ale
na to si člověk docela rychle zvykne. Můžeš
zkusit cestovat i vlakem nebo autobusem, ale
síť osobní dopravy není zrovna moc hustá…
Dobrej nápad je kolo, pokud máš silný nohy
a nemáš strach z medvědů a jiných šelem.

si na ně prostě musí zvyknout. Kanaďané je
berou jako součást přírody, vždycky říkali, že
stačí říct: „Hi bear“ a jít dál. Jen je dobré vědět, jak se chovat, když je doopravdy potkáš
a nosit u sebe bear spray - něco jako pepřák,
jen na medvědy. Můžeš zde potkat i velmi nebezpečnou pumu, ale tu je asi lepší nepotkat,
protože se říká, že když ji vidíš, tak už je pozdě. Jsou zde i kojoti, vlci, ti jsou k vidění na
Yukonu, a také hodně podceňovaní a zvlášť
nebezpeční losi.

A ty jsi medvědy a jiné šelmy potkala?
Medvědi tam jsou a je jich tam hodně. Člověk

Právě setkání s medvědem téměř tváří v tvář
bylo asi mým nejsilnějším zážitkem z Kana-

dy. Asi trošku přeháním… Jela jsem na kole,
v lese z kopce a přede mnou medvěd, strašně jsem se lekla a můžu říct, že takhle rychle
jsem z kola ještě neslezla. Myslím, že méďa
byl vystrašenej ještě víc než já a v cuku letu
byl pryč. Měla jsem srdce až v krku.
Dá se dopředu odhadnout kolik bude takový pobyt stát?
To těžko říct, každý má jiné nároky. Když si
zažádáš o vízum, musíš se prokázat určitou
částkou na účtu, pak koupíš letenku a můžeš vyrazit. Potom si co nejrychleji najít práci
– a je to. Kanada je na naše poměry docela

drahá země, ale pokud pracuješ, tak jsi úplně
v pohodě a postupně si můžeš dovolit koupit
auto, kolo, lyže, cokoli, co potřebuješ. Auta
jsou levná, benzín je skoro o polovinu levnější
než u nás, sportovní vybavení se dá koupit za
dobrou cenu… Takže nejdřív vydělat, potom
cestovat.
Používala jsi do hor nějaké speciální vybavení?
Speciální vybavení? Mačky, cepíny, lano, teplé oblečení, nic speciálního…

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…

Kdy jsi tam byla a jaké je tam v tomto období počasí?
Byla jsem tam celý rok, takže jsem měla
možnost si vyzkoušet všechna roční období v Kanadě. Přijela jsem v září do Canmore
v Canadian Rockies, což je horské městečko
asi 100 kilometrů od Calgary, říká se mu kanadský Aspen. Podzim byl nádherný, takové
babí léto, jako u nás, jen trošku chladnější
rána a večery. Zima tam udeří velmi rychle,
vzpomínám si, že už v polovině října jsem
stála na lyžích. Zima opravdu drsná, teploty
dosahují až -40°C, ale většinu dní krásně svítí
sluníčko, spousta sněhu. A sníh vydrží tak do
května. Pro milovníky zimních sportů a zimní
přírody naprosto neuvěřitelný. Léto je krátké,
jen o trošku chladnější než u nás, ale nádher-

né, ideální na kolo, lezení, chození do hor,
cestování… jen koupání je pro otrlé, voda je
fakt studená.
Jak funguje v horách komunikace se světem?
Žádná komunikace není. Člověk vyjde kousek za město a telefonní signál je pryč. Když
chceš jít do nějakého národního parku nebo
vylézt na nějakou horu, tak většinou existují
informační centra příslušného národního parku a tam ti podají informace o podmínkách,
počasí, zda je vhodné jít, či ne. Ty se tam nahlásíš, kam jdeš a kdy se vrátíš.
Takže je Kanada podle tebe pro cestovatele
zemí zaslíbenou?
Určitě. Nádherné je trávit čas ve volné přírodě, vylézt na kopec a rozhlédnout se. Všude jen hory, po civilizaci ani památky, to je
opravdu krásný pocit.
Poznámka:
Při minulém rozhovoru mi skromně „zapomněla“ povědět, že je tak mimochodem vicemistryní a dvojnásobnou mistryní světa
v krátkém kvadriatlonu a dnes již bývalou
reprezentantkou ČR v rychlostní kanoistice…
Za rozhovor poděkoval František Dočekal
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KAŽDÝ DEN SE NĚCO DĚJE.
NEBO DĚLO. NEBO SE DÁ
ZKRÁTKA NĚCO OSLAVOVAT,
PŘIPOMÍNAT, ODSUZOVAT.
TÉMĚŘ VŠICHNI SLAVÍME
NAROZENINY A SVÁTEK,
NA VÁNOCE ROZDÁVÁME
DÁRKY A NA VELIKONOCE
VAJÍČKA, PŘÍPADNĚ RÁNY
HODOVAČKOU, V LISTOPADU
NOSÍME VĚNCE NA HROBY
A V ČERVNU POŘÁDÁME
DĚTSKÉ OSLAVY. JAK ALE ČEŠI
SLAVÍ STÁTNÍ I NÁBOŽENSKÉ
SVÁTKY? CO VŠECHNO
PŘIPOMÍNAJÍ V KALENDÁŘI
VÝZNAMÉ DNY? A K JAKÝM
KURIOZNÍM OSLAVÁM SE LZE
TAKÉ PŘIPOJIT?
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: T
 HE HUMANITARIAN AND DEVELOPMENT
PARTNERSHIP TEAM IN THE CENTRAL
AFRICAN REPUBLIC, ARCADIA PRAHA,
ARCHIV POHLEDY AMB

Čtvrtina obyvatel České republiky nezná svátek
svatého Václava nebo-li Den české státnosti.

Křeťanské svátky pro ateisty
Český kalendář dnes obsahuje 12 státních
svátků, které představují pro většinu lidí den
volna navíc. Přestože se ke křesťanství hlásí
v České republice jen asi desetina obyvatel,
nejpopulárnější jsou svátky křesťanské. Červencový příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje a výročí upálení kazatele Husa jsou pro
mnohé ideálním startem prázdnin a pro hoteliéry zárukou naplněné kapacity. „Vždy to byl
pro mne jen den volna navíc, a to i když jsem
byla v pracovním procesu a nebo teď doma
s dětmi, nijak to neprožívám,“ říká na adresu
státních svátků Martina z Mostu. S jedinou
výjimkou - Vánocemi, ostatně jako většina
Čechů. Tři svátky vánoční a velikonoční pondělí snad jako jediné plní svou ‚sváteční‘ roli
a Češi je berou skutečně vážně, bez ohledu
na svůj nekřesťanský naturel. Podle staršího
průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd
(CVVM) jsou vánoční svátky důležité pro
93 % lidí. Jak dalece dnes lidé prožívají fakt,
že na Zemi se narodil spasitel a nakolik si jen
hrají zpíváním koled a chozením na půlnoční na tradice, by vyšlo na samostatný článek.
V loňském průzkumu CVVM více než polovina lidí odpověděla, že si narození Ježíše Krista v tyto dny připomíná. Jen šest lidí ze sta
nezdobí vánoční stromek. Zajímavé je, že 84
procent lidí se na vánoční svátky těší, ale pro
30 procent jsou přípravy stresující, z čehož
tedy vyplývá, že minimálně pro některé je Advent kombinací těšení a stresu.
Oblíbené jsou i Velikonoce, alespoň pro tři
čtvrtiny obyvatel (CVVM). Ovšem jen desetina lidí je vnímá jako nejdůležitější křesťanský svátek v roce. Tvrdí to alespoň výsledky
šetření společnosti SANEP z dubna 2012. Za
volné pondělí bez významu je považuje pětina obyvatel, třetina v nich pak vidí svátek jara.
Den volna navíc by se ale hodil. 60 procent
lidí z toho průzkumu odpovědělo kladně na
otázku, zda má být státním svátkem také Velký pátek.
Slavit se musí, ale bez nás
Je překvapivé, že z dalšího z realizovaných výzkumů Sociologického ústavu vyplynulo, že
nejvýznamnějším státním svátkem v roce je
28. říjen. 93 procent respondentů odpovědělo, že je rozhodně nebo spíše důležité si tento den připomínat. Vánoce skončily v pořadí
až druhé, a připomínat si vlastní narozeniny
považuje za důležité jen něco přes polovinu
respondentů, a to spíš ti mladší. Otázkou je,
jak moc taková stanoviska ovlivňuje formulace otázky i pocit ‚zodpovědnosti‘ respondentů odpovídat na otázky ‚správně‘. „Názor
na význam některých svátků se liší především

podle toho, kam se respondent řadí na škále
politické pravice a levice... Zatímco Svátek
práce a Den vítězství považují za důležitější
častěji sympatizanti levice, resp. především voliči KSČM, připomínat si další dva svátky (Den
obnovy samostatného českého státu a Den
boje za svobodu a demokracii) je pro tyto respondenty častěji než pro ostatní nedůležité.
Naopak za významné je častěji považují sympatizanti pravice, lidé, kteří svou životní úroveň
považují za dobrou, a v případě Dne boje za
svobodu a demokracii 17. 11. také lidé s vyšším
vzděláním,“ říkají výsledky průzkumu CVVM
z loňského října.
Jeden ze starší důkladnějších průzkumů ale
docela trefně vystihuje postoje Čechů – tři

čtvrtiny považují obecně slavení státních svátků za důležité, ovšem jen teoreticky. Když
přijde na konkrétní sváteční den, neslaví ho
a mnohdy ani vůbec neznají. „Ukázalo se, že
ačkoli si většina respondentů myslí, že slavit
státní svátky je důležité, sami dotázaní přistupují k oslavám daných svátečních dnů spíše
vlažně. Více než polovina oslovených totiž
odpověděla, že si sice připomíná, ale neslaví
většinu z vyjmenovaných státních svátků,“ stojí v závěrečné zprávě k výzkumu z roku 2006.
Den obnovy českého státu (1. ledna) nezná
nebo si nijak nepřipomíná 43 % obyvatel,
čtvrtině nic neříká Den české státnosti, tedy
svatý Václav.
Pomineme-li vánoční či velikonoční svátky,
odpovídají aktivity lidí ve státní svátky tomu,
co vystihla v úvodu paní Martina z Mostu. Jen
pět lidí ze sta se aktivně účastní nějaké společenské akce připomínající vznik československé státu, čtyři lidé ze sta vyrazí do ulic 17.
listopadu či na Den osvobození. Ostatní se

vydají na výlet, či do nákupního centra, která
jsou otevřena svátek-nesvátek – prostě máme
volno. To možná nejlépe odpovídá na otázku,
proč tedy Češi mají státní svátky tak rádi a na
jejich dodržování tolik lpí, případně by ještě
nějaký přidali.
Valentýn, MDŽ nebo Den matek?
Jde-li o důležité rodinné zvyky, jsou hned za
vánočními svátky dušičky. Svátek zesnulých 2.
listopadu dodržuje podle loňského průzkumu
agentury STEM/MARKT 86 procent Čechů.
Celostátně oblíbený je i předvánoční svátek
svatého Mikuláše. Podle průzkumu jedné
obchodní firmy se tento svátek nějakým způsobem drží v 79 procentech českých domácností.

Sbírka během Dne proti rakovině patří v ČR
k nejúspěšnějším.

Z nových tradic se u nás zabydlel svatý Valentýn. Zatímco ještě v roce 2005 ho Češi
odmítali a hlásila se k němu jen asi třetina
převážně mladých lidí, průzkum firmy e-bay
o šest let poté tvrdil, že už ho slaví dvě třetiny
národa. Tržby v obchodech prý tento trend
potvrzují: „Šumivá vína oproti standardnímu
týdnu třeba narostou o 750 procent,“ sdělil
vloni po Valentýnu České televizi mluvčí jednoho obchodního řetězce. Názory na to, zda
MDŽ nebo Valentýn se různí. Podle některých se za komunismu stal Mezinárodní den
žen příliš zprofanovaným svátkem, pro druhé
je Valentýn ryze komerční záležitost. K Valentýnu seriozní průzkum renomované agentury
neexistuje, před třemi lety se MDŽ věnovala
STEM/MARK, podle níž ho slaví čtvrtina Čechů. Stejná agentura pak došla ve svém průzkumu k výsledku, že na Den matek popřeje
své mamince celých 80 procent obyvatel ČR.
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Poněkud už pokulhává pozornost, kterou věnujeme mužům. „Na třetí červnovou neděli
oficiálně připadá Den otců. Na rozdíl ode Dne
matek se ale zatím nejedená o uznávaný a tradiční svátek. Téměř čtvrtina dotázaných totiž
vůbec neví, že Den otců existuje,“ říká Lucie
Záčková z agentury STEM/MARK. Svému
otci popřeje jen 13 % dětí. „Polovina dotázaných si myslí, že takový svátek nemá v dnešní
době žádné opodstatnění, sami muži zastávají
tento názor dokonce častěji než ženy,“ dodává
Záčková.
Jsme-li u rodiny, nesmíme zapomenout ani
na Mezinárodní den dětí, který se slaví už od
roku 1950. Původně vznikl jako připomínka
nutnosti ochrany práv dětí ve světě, ostatně

dni boje proti rakovině. Přestože připadá světový den proti rakovině na úplně jiné datum,
na nezájem veřejnosti si organizátoři stěžovat
nemohou: „Liga totiž tradici květnové veřejné
sbírky spojené s osvětovou kampaní založila
dříve, než byl vyhlášen Světový den boje proti
rakovině. Vzhledem ke značnému pozitivnímu
ohlasu se Liga rozhodla v tradičním termínu
pokračovat i v budoucnu. V duchu Světového
dne boje proti rakovině ale sbírku přejmenovala z dřívějšího poetičtějšího názvu Květinový
den na Český den proti rakovině. Ústředním
motivem bylo oddémonizovat slovo rakovina,
nebát se ho, nezakrývat pravou podstatu a zároveň se přihlásit těsněji k aktivitám Mezinárodní unie proti rakovině,“ vysvětluje rozdílná
data ve světě a u nás Jitka Bajgarová za Ligu

Den dětí není jen skákání v pytli a rozdávání bonbonů, ale hlavně připomínka práv dětí, která zdaleka
nejsou všude samozřejmostí.

i dnes žijí na planetě miliony dětí, jejich základní potřeby a práva nejsou naplněny. V našich poměrech se tento významný svátek poněkud smrskl do skákání v pytli a rozdávání
bonbónů. Ne nadarmo se v červnu připomíná také den dětí, které se staly obětí agrese,
světový den proti dětské práci nebo den afrického dítěte!
Dny jako varování
Svůj svátek v mezinárodním kalendáři mají
cyklisti, vegetariáni, porodní asistentky, překladatelé, pošta, i ti, co koktají. Ty skutečně
významné vyhlašuje OSN a řada z nich je
věnována závažným tématům zdraví, násilí,
chudoby a životního prostředí. Nejrůznější
neziskové organizace se snaží tento den využít k přitáhnutí pozornosti široké veřejnosti
k jednotlivým tématům. Mnohým z nich se
to úspěšně daří. V květnu potkáte v českých
ulicích tisíce lidí s měsíčkem lékařským na
klopě, který připomíná příspěvek k českému

proti rakovině. O smyslu takového dne hovoří
i čísla, respektive číslo jediné: Jen vloni se při
Českém dni proti rakovině vybralo téměř 15
milionů korun.
Nenakupujte, nekuřte, neřiďte!
Mezi dny, které stále patří za to si připomínat, patří třeba lednový Den památky obětem
holocaustu, který připadá na výročí, kdy byl
osvobozen Rudou armádou největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau. Že nemusí jít jen o kladení věnců,
dokázalo letos vydavatelství týdeníku Homér z Mostu. Své čtenáře a přátele pozvalo
u příležitosti tohoto dne do divadla na velmi
emotivní představení Docela velkého divadla
Klára 3847 - Příliš mnoho hvězd o židovské
dívce, která přežila Osvětim. „Jedná se o důležitý moment ve světových dějinách. O výjimečný zločin, který nemá obdoby. Nevědět
o něm, znamená přiznat vlastní nevzdělanost,“
říká k důvodům, které redakci vedli k připo-

menutí tohoto dne, šéfredaktorka Pavlína Borovská. „Věříme, že tento způsob osloví všechny věkové kategorie a do děje vtáhne i mladé
lidi. Vzhledem k tomu, že pro mladou generaci
je to již velmi vzdálená minulost, kterou nikdo
z ní neprožil ani si ji nepamatuje, připomenutí
touto formou je pro ni srozumitelné,“ říká pak
Borovská k cestě, kterou zvolili.
Za zamyšlení občas stojí i dny „bez“, třeba
bez tabáku, bez aut nebo nejnověji Den bez
nákupů, který se v Evropě připomíná poslední listopadovou sobotu, v Americe o pár dní
dřív, tedy chvíli před vypuknutím tradiční vánoční nákupní horečky. Jeho cílem je bojovat
proti bezmeznému konzumu. Podle zakladatele Kalle Lasna je to důvod se zastavit a popřemýšlet, zda všechny ty věci, které neustále
kupujeme, opravdu potřebujeme, a jaký to
má dopad na naše životní prostředí. V Čechách zatím tento den nijak nezdomácněl.
A asi těžko zdomácní v zemi, kde se obchody
zavírají jen na tři dny v roce.
Záchodkový den: když jde o život
Mezi nejbláznivější dny, které se probojovaly do světových kalendářů, patří Ručníkový
den. Vysvětlovat ho netřeba snad jen milovníkům knih Douglase Adamse, který ve svém
nejslavnějším díle, Stopařově průvodci po
Galaxii napsal: „Ručník je skutečně kolosálně
užitečná součást výbavy hvězdného stopaře.“
Chcete-li se přidat, stačí jen 25. května viditelně nosit ručník... a samozřejmě si přečíst Stopaře. A zapátráte-li na internetu, jistě najdete
i nějaký ten sraz podobně postižených.
V Česku jsou dokonce místa a instituce, kde
slaví Mezinárodní den trpaslíků, poměrně
čerstvý svátek připadající na 21. června. Prý
má učit „toleranci v zahradní architektuře“
a třeba před čtyřmi lety k němu uspořádala
sérii přednášek vědecká knihovna v Hradci
Králové. Některé „světové“ dny mají pak už
vyloženě komerční charakter. Kdo asi tam
mohl vymyslet Den gumových medvídků?
Samozřejmě cukrářská firma. Den koktejlů je
zase výmyslem jednoho hotelového řetězce.
Jako recese může znít i listopadový Světový
den toalet, vyhlášený WTO, ovšem nikoliv
World Trade Organization nebo-li Světovou
obchodní organizací, ale World Toilet Organization. Jenže! „Nedostatek vody a absence
kanalizace si vyžádaly více životů než všechny války 20. století dohromady... Zhruba 40 %
veškerého obyvatelstva planety (2,6 miliardy)
nemá přístup k postačující sanitaci a toaletám
a každý rok zemřou na následky průjmových
onemocnění zhruba dva milióny lidí,“ píše Ing.
Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka odborného portálu TZB-info. A to zas taková sranda
není.

Mo s t s e ch c e
stát evropským
m ě s t e m s po r t
u
VÝZNAMNOU PODPORU, KTERÉ SE V MOSTĚ
DOSTÁVÁ SPORTU, CHCE MĚSTO ZAVRŠIT ZÍSKÁNÍM
TITULU EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2015, TITULU,
KTERÝM SE LETOS PYŠNÍ MĚSTO OSTRAVA. HODNOTICÍ
KOMISE ASOCIACE EVROPSKÝCH MĚST SPORTU
ROZHODNE V LISTOPADU. TITUL NENÍ ZAMĚŘEN NA
PROPAGACI VRCHOLOVÉHO, ALE NAOPAK MASOVÉHO
SPORTU PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST. PRÁVĚ TOUTO
CESTOU SE DALO I MĚSTO MOST.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, MILAN REHÁK

„Nechceme prezentovat naše výborné házenkářky, ty se prezentují
samy. Nechceme propagovat ani
fotbalový klub či hokej. Zaměřujeme se na masově rozšířené sporty pro veřejnost, na sportoviště,
která využijí děti, na víceúčelová
hřiště a na podporu sportu obecně,“ vysvětlil náměstek primátora
Luboš Pitín.

ních jevů. Právě Mostecko je region
procházející neustálou přeměnou
a s dlouhodobě nejvyšší mírou nezaměstnanosti, která s sebou přináší
delikventní jednání a sociálně patologické jevy. Učením se pravidel,
disciplíny, spolupráce s jinou generací či handicapovanými občany ve
sportu se učí nejen děti a mládež
smyslu pro správnou hru i v životě.

Nabídka sportovišť v Mostě je přitom velmi široká a rozmanitá, ať už
jde o areály městské nebo soukromé. Ve městě a jeho okolí je možné najít plaveckou halu, autodrom,
hipodrom, golfové hřiště, zimní
i letní stadion, in-line dráhy, přírodní
koupaliště, letiště, cyklotrasy, areál
pro netradiční sporty a k tomu řadu
školních hřišť, které jsou během
roku k dispozici i veřejnosti. Stejně
tak je široká finanční podpora, kterou město Most věnuje sportu, jen
v loňském roce to bylo více než
80 milionů korun. Sport považuje
Most nejen za součást zdravého životního stylu, ale také za důležitou
a účinnost složku prevence negativ-

Snahou členských měst asociace
je propagovat pět cílů, které se
prolínají: radost ze cvičení, ochota
něčeho dosáhnout, pocit společenství, učení se fair-play a zlepšení
zdraví. V České republice již tento
titul získal Liberec, Náchod a pro letošní rok Ostrava. Přiznání titulu je
pomyslným uznáním, že podpora,
kterou samospráva věnuje sportu,
je kvalitní a nadstandardní. Město
již navštívil zástupce asociace, který
byl s úrovní sportovišť a nabídkou
města spokojen, nyní Most očekává
návštěvu samotných komisařů, kteří
o udělení titulu rozhodnout na konci
listopadu. 		
(PI)
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Dům porcelánu
s modrou krví
VLONI NA PODZIM PŘIBYLA DO ITINERÁŘE
PORCELÁNOVÉ CESTY, KTERÁ SPOJUJE
BAVORSKO A ČECHY A MAPUJE SLAVNOU
HISTORII I SOUČASNOST EVROPSKÉHO
PORCELÁNU, DALŠÍ ZASTÁVKA: DŮM
PORCELÁNU S MODROU KRVÍ V DUBÍ NA
TEPLICKU. NÁVŠTĚVNÍKŮM NOVÉ MUZEUM
PŘIBLÍŽÍ JEDNU Z NEJZNÁMĚJŠÍCH ČESKÝCH
PORCELÁNOVÝCH ZNAČEK, TZV. CIBULÁK
Z DUBÍ. MODRODŮM, JAK JE MUZEU
A INFORMAČNÍMU CENTRU PŘEZDÍVÁNO,
VZNIKL REKONSTRUKCÍ ZANIKLÉHO
DUBSKÉHO KINA.
TEXT: ČESKÝ PORCELÁN a.s. DUBÍ
FOTO: MěÚ DUBÍ, ČESKÝ PORCELÁN a.s. DUBÍ

Dům porcelánu s modrou krví byl slavnostně otevřen v říjnu 2013 díky spolupráci akciové společnosti Český porcelán a města
Dubí. Vznikl víceúčelový dům s informačním centrem, výstavou porcelánu a přednáškovým sálem s projekcí.
Výstava porcelánu zahrnuje exponáty ze
čtyřiadvaceti českých a německých firem.
Navíc je vystaven i porcelán z ústecké Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na stolech
najdou návštěvníci průřez celou produkcí
společnosti Český porcelán a duchcovského
závodu Royal Dux, zabývajícího se figurálním
porcelánem. Ve sbírce je zastoupen klasický
cibulákový porcelán i barevné varianty cibuláku - červený, zelený a zelený s platinou, dále
soubory Eco a Praha, porcelán oslovující mladou generaci – Bohemia White, který získal
cenu za design v korejském Soulu, tvarem
současná a moderní bílá varianta modrobílé
Bohemie Cobalt a další současná produkce
dubské porcelánky. Expozici na stolech uzavírají hrnky ze sympozií, konaných každoročně
v prostorách porcelánky a v celém objektu
se na stěnách objevují porcelánové obrazy
z těchto uměleckých workshopů.

Není to standardní muzeum. Naopak, návštěvník získá díky odbornému výkladu
s možností návštěvy porcelánky a zhlédnutí
výrobního procesu ucelenou představu o složitosti výroby a řemeslné zručnosti nutné
pro vznik porcelánových výrobků, které nás
provázejí každodenním životem od stolování
až po odpolední kávu s přáteli. Cílem autorů projektu je vytvořit z bývalého dubského
kina, které nepromítá od roku 1991, živé
místo, kde se budou odehrávat příležitostné
výstavy, workshopy a přednášky. Neboť prezentuje jak historii, tak současnost, funguje
prostor na pomezí muzea a showroomu.
Díky nově vybudovanému muzeu se město
Dubí stalo zatím poslední zastávkou česko-bavorské Porcelánové cesty. Myšlenka putování po historii výroby porcelánu vznikla v bavorském městečku Selb v roce 2010. Cílem je
dokumentovat porcelánky na českém území
Karlovarského a Ústeckého kraje a na německé straně v Bavorsku. Na české straně se do
porcelánového putování připojil Ostrov nad
Ohří, Sokolov, Horní Slavkov, Loket a Karlovy
Vary v Karlovarském kraji a poté i Klášterec
nad Ohří a Dubí v Ústeckém kraji.
Historie dubského porcelánu sahá do roku
1864, kdy místní průmyslník Anton Tschinkel koupil rozsáhlý dům s názvem Dolní lesní
mlýn v dnešní Tovární ulici, který přestavěl
na výrobu majoliky. Za skutečnou slávu porcelánu ale Dubí vděčí saské Míšni, snad nejslavnější porcelánové značce Evropy. V roce
1885 získala totiž továrnu firma O. C. Teuchert z Míšně, která zde zavedla výrobu por-

celánu v rokokovém tvaru a tzv. cibulovém
dekoru, jehož výroba dosáhla mimořádného úspěchu a zájmu mezi zákazníky. Svědčí
o tom počet dílů tohoto souboru, který v roce
1929, kdy byl majitelem Artur Bloch, činil 257
tvarů a byl označován až do roku 1956 nápisem MEISSEN v oválovém rámečku. Nyní
nese továrna ryze domácí název Český porcelán a vyrábí 660 různých dílů s dekorem cibule. Porcelánka však nežije jen touto tradicí,
ale spolupracuje s celou řadou současných
designerů a produkuje i velmi moderní porcelán, za nějž získala mnohá ocenění.
Dům porcelánu s modrou krví je možné navštívit zdarma ve všední dny, a to od 8,30 do
16,30 hodin a v sobotu od 10,00 do 15,00
hodin na adrese Tovární 46. Také si můžete
s předstihem telefonicky domluvit návštěvu
větší skupiny anebo získat další informace na
čísle 607 078 469 a www.infocentrum-dubi.cz.
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Květnov:
poutní místo na
vrcholcích hor
NA VRCHOLCÍCH KRUŠNÝCH HOR, JEN ASI SEDM KILOMETRŮ OD MĚSTA CHOMUTOVA, LEŽÍ VES S PŮVABNÝM
NÁZVEM KVĚTNOV. JE TO MÍSTO MALEBNÉ, OBKLOPENÉ KRÁSNÝMI LESY MIMO VEŠKERÝ RUCH BĚŽNÉHO
ŽIVOTA. ZAVÍTAT DO TĚCHTO KONČIN JE ZÁŽITEK, KTERÝ UTKVÍ V PAMĚTI. S POUHOU DVACÍTKOU DOMŮ PATŘÍ
K VÝZNAMNÝM POUTNÍM MÍSTŮM, JEHOŽ DUCHOVNÍM CENTREM JE KOSTEL PANNY MARIE. DALO BY SE CITÁTEM
ŘÍCI, ŽE KAŽDÁ KRAJINA MÁ SVOU ZVLÁŠTNÍ DUŠI, STEJNĚ JAKO ČLOVĚK, KTERÝ ŽIJE NAPROTI. OSLOVILI
JSME SOUČASNÉHO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE PANA MGR. MIROSLAVA DVOULETÉHO, ABY NÁM PŘIBLÍŽIL TOTO
KOUZELNÉ MÍSTO.
TEXT A FOTO: PAVEL MATĚJKA

K tomuto místu se váže zajímavá pověst,
můžete nám ji popsat?
Jeden pasáček z Květnova, jménem možná
Josef Zein, při shánění stáda zaklel. Vtom
uslyšel hlas „Neurážej mého Syna“. Pasáček
nikoho kolem neviděl, ale při podrobném průzkumu blízkého křoví našel dřevěnou sošku
Panny Marie. Pasáček litoval svých hrubých
slov a vzal si sošku do vsi, kde pro ni chtěl
zbudovat kapličku. Soška se však během noci
vrátila zpět na skalní návrší, kde ji nalezl poprvé. Tak byla postavena kaple tam, přímo na
té skále. Tato pověst se váže k roku 1342 a je
vyobrazena v gotickém presbytáři kostela.
Jak byl kostel z hlediska historie důležitý
a jaký význam zastává dnes?
Kostel byl původně jen malou gotickou kaplí,
pro kterou věnovala mešní roucho Margareta
Lobkowicová roku 1592. Důležité však bylo,
že jeho hlavní oltář byl přímo na tom místě,
kde našel pasáček Josef onu sošku Panny Marie. Skála byla trochu otesána, aby mohla být
postavena kamenná oltářní menza a nad tím
dřevěný rozvilínový oltář (zdobený tzv. rozvilinou - ornamentem ze spirálovitě stočených
rostlinných úponků s listy a květy – pozn.
red.). Kostelní stavba byla později rozšiřována a obohacena o věž se zvonem, později
o ohradní zeď, ve které měla vyrůst křížová
cesta a o barokní schody s bránou. V roce
1784 bylo napočítáno na svátek Panny Marie
osm tisíc věřících, kteří byli u svaté zpovědi
a svatého přijímání. Z každé vesnice a města
se konaly slavné průvody s hudbou a duchovními zpěvy. Soška Panny Marie byla vždy na
tom hlavním rozvilínovém oltáři v zamřížované nice a vyjímala se jen po mši svaté pro
individuální úctu věřících. Pak se vracela „pod
zámek“, který je velmi starý a dodnes funkční.
V současnosti je soška Panny Marie přivážena
z Jirkovského děkanství. Kopie je vystavena
v jirkovském kostele v červenohrádecké kapli. Dřevěná soška Panny Marie byla zkoumána restaurátorkou z chomutovského muzea
a byla datována do roku 1501. Ať už není příběh pasáčka tak starý, jak se zdá, nebo se původní soška Matky Boží nedochovala, přesto
se jedná o slušný kus historie.
Správa a zvelebování takovéto památky
stojí spoustu úsilí a finančních prostředků.
Jak se vám toto daří řešit?
Řekl bych, že - díky Bohu, se postupně každý rok na Květnově něco udělá. Z kostelních
sbírek se nejprve financovala výměna krovu
a nová střecha. Podařilo se přes fond EU sehnat peníze - s naším podílem dohromady 6
milionů Kč. Za to se dělala fasáda venkovní
i vnitřní a nové vydláždění schodiště. K tomu
okapy a odvodnění. Díky poutníkům, kteří
sem přicházejí i z Německa, máme deseti-

tisíce na nové toalety, které od jara budou
funkční. Hodně pomohla sousední farnost
Chomutov i věřící z širšího obvodu - krušnohorského vikariátu, tedy od Klášterce po
Most. Na opravu čeká jeden menší jezuitský
domek a ohradní zeď - mají problémy se statikou. Naštěstí samotný kostel stojí pevně na
skále.
V kostele se konají pravidelná setkání
a také poutní dny. Můžete nám přiblížit, co
chystáte v letošním roce?
Každý kostel má své zasvěcení. Kromě toho,
že vždy patří Bohu a konají se zde bohoslužby, je zasvěcen nějakému svatému patronu,

který plní funkci patrona místní komunity. Na
Květnově je to Panna Maria. V katolickém
liturgickém kalendáři je vícero svátků a památek o Panně Marii. Na ty reagujeme o pravidelných bohoslužbách každou 1. a 3. sobotu v měsíci v 14,00 hodin (mimo červenec).
Z mnoha mariánských zasvěcení kostelů je
tento zasvěcen setkání těhotné Panny Marie
se svatou Alžbětou, též těhotnou, neboli „Navštívení Panny Marie“. Toto setkání najdete na
obrazu na hlavním oltáři. Podle nového kalendáře se slaví tato událost 31. května, ale my
ji slavíme o první sobotě v květnu - tzv. Jarní
poutí. Mše svatá bývá v 10,30 hodin. Původně
se svátek Navštívení Panny Marie slavíval až
v létě 2. července. My držíme i tuto starobylou tradici. První tři neděle v červenci jsou tu
české mše v 8,30 a 10,30 a německá v 14,15
hodin. Letos přijede na druhou neděli - tedy
13. 7. 2014 - biskup litoměřické diecéze Jan
Baxant a bude od jedenácti hodin sloužit česko-německou mši. Otec biskup Jan je skvělý
kazatel, přijďte si ho poslechnout. Poslední poutí je podzimní, tzv. Růžencová pouť,
v první sobotu v říjnu. Při poutních dnech se
dá koupit ve stánku i malé občerstvení a nějaký ten suvenýr. Více informací najdete na
stránkách www.kvetnov-quinau.cz.

Co vás v poslední době potěšilo a co vás
naopak mrzí?
Potěšilo mě spojení poutníků českých a německých. Mnoho odsunutých Němců si utvořilo napodobeninu poutního místa Květnova
v hesenském Trutzhainu. Nechali si udělat kopii sošky Panny Marie - a mají ji hezky pozlacenou, na rozdíl od nás, a ti slaví starý termín
- neděli nejbližší 2. červenci. Osobně jsem byl
na jejich pouti už třikrát a oni po dlouhé době
zase navštívili Květnov či, jak se německy říká,
Quinau. Na poutě jezdí hlavně sousedi z hor
- z Marienbergu, Olbernhau, Annabergu
a Chemnitz autem i na kole. Donedávna vodil
poutníky z Olbernhau páter Brunnler, který

pochází z Chomutova, a který také slouží mše
pro německé věřící. Na opravu kostela věnoval víckrát nemalou částku. My se snažíme to
přátelství posilnit výrobou česko - německých
suvenýrů z Květnova - oplatků, svíček nebo
letos hrnků.
Mrzí mě, že pořád se najdou vandalové, kteří
už opravený kostel ničí - například pokus o vypáčení hlavních dveří. Před pár lety se jim to
podařilo u bočních dveří a vykradli v kostele
mikrofony, reproduktory, a jiné. Proto ještě
nemůžeme kostel vybavit do plné krásy.
Dá se do Květnova zavítat i mimo organizované mše?
Jistě, areál kostela je otevřen celoročně. Oficiální přístup je alejí - ne po louce. Na ‚růžencových schodech‘ se můžete pomodlit
růženec bez růžence – využijte pětkrát deset schodů k modlitbě nebo prosbě za vaše
nejdražší. U kostela na lavičce si můžete dát
svačinu a za kostelem ve skále máme ‚poutnickou vodu‘ - načepujte si, kolik potřebujete, i na cestu domů. Samotný kostel zatím
z personálních důvodů otevřený nemáme.
Tak ať se Vám na Květnově líbí.
Za rozhovor poděkoval Pavel Matějka.
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DVĚ ŽENY A JEDNOHO MUŽE JSME OSLOVILI, ABY ODPOVĚDĚLI NA NAŠE PRAVIDELNÉ
ANKETNÍ OTÁZKY 3X3 NEBO-LI TŘI OTÁZKY PRO TŘI OSOBNOSTI REGIONU. CO SE PRÁVĚ DĚJE
V CESTOVNÍM RUCHU SE DOZVÍTE OD ŘEDITELKY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOHŘÍ LIBUŠE
NOVOTNÉ POKORNÉ, CO NOVÉHO V KULTUŘE A CO HO TĚŠÍ A TRÁPÍ, NÁM NAPSAL TAKÉ ŘEDITEL
MOSTECKÉHO DIVADLA JIŘÍ RUMPÍK. POSLEDNÍ ÚČASTNICÍ ANKETY JE TENTOKRÁT STAROSTKA
OSEKA ING. LENKA ŘÍHOVÁ.
PŘIPRAVILA: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV RESPONDENTŮ

LIBUŠE NOVOTNÁ POKORNÁ
35 let, Nová Ves v Horách
ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s.
Považuje se za tzv. muzejní dítě, neboť
jako dcera ředitelky strávila dětství v mosteckém muzeu. Po gymnáziu pracovala
v městské knihovně v Litvínově, později
se začala věnovat cestovnímu ruchu. Působila jako ředitelka Centra rozvoje turismu Mostecka.

Co právě dělám
Věcí a projektů, které dělám v tuto chvíli, je
celá řada. Počínaje vyúčtováním několika finančních dotací, ježděním po českých i zahraničních veletrzích cestovního ruchu s prezentací destinace Dolní Poohří, což potrvá až
do konce března, přes administrativní záležitosti, až po tvorbu a přípravu projektů, které
je nutné nachystat pro letošní turistickou sezonu. Ta bude zahájena na konci dubna a je
spojena se zážitkem, který se nenaskytne každý den. Tím je Den otevřených dveří na přehradě Nechranice. Tento počin mi také udělal
velikou radost, jelikož jsme již od loňského
roku s Povodím Ohře jednali o této záležitosti a spolupráce přinesla kladnou odpověď.
Doufám, že i ti, kteří přijdou se podívat, budou spokojeni. Z dalších významných projektů, které připravuji ve spolupráci s Centrem
cestovního ruchu v Litoměřicích a dalšími
partnery, je regionální konference cestovního
ruchu Stop and Stay. Opět mám radost, že se
podařilo přenést tuto tradiční akci k nám do
Dolního Poohří a že se 6. ročník uskuteční
v Chrámu Chmele a Piva v Žatci. V neposlední řadě připravuji další rok provozu turistické
slevové karty 4K karta Dolního Poohří a Brány
do Čech a opět mám radost, že se v letošním
roce rozšíří o zajímavosti Českého středohoří.

Co mě potěšilo
Kromě už výše zmíněných „radostí“, mě
opravdu velmi těší spolupráce s městy naší
oblasti a to Kláštercem nad Ohří, Kadaní,
Žatcem, Louny, Postoloprty, Podbořanskem
a dalšími, hlavně s pracovníky infocenter, kteří
jsou pro mě neocenitelní pomocníci, a také
s politickými představiteli těchto měst. Právě oni byli strůjci a zakladateli této destinace
a stále k této věci přistupují velmi zodpovědně. A jak s oblibou říkám, mám ve správní
radě 12 mužů jako 12 měsíčků. Velice vážím,
že se nakonec vždy společně dohodnou na
tom jendom, a to je v mé práci velmi důležité,
že vím, jak to chtějí udělat.
Co mě trápí
Snažím se vše stihnout, jelikož nemám žádného asistenta nebo někoho tzv. k ruce, takže
mě nejvíce trápí nedostatek času. Ale snažím
se vše vidět pozitivně. I když jsem od přírody spíše pesimista a mám ráda, když mě věci
a události pozitivně překvapí, tak se snažím
brát vše s humorem. Takže pokud mě něco
trápí, snažím se najít spíše to pozitivní trápení
než negativní a být v pohodě a pohodově to
napravit. Tato práce mě velmi baví a to je pro
mě také velmi důležité. Je to také zásluha mé
rodiny, která mě v tom podporuje a pomáhá
mi, takže i jim mockrát DĚKUJI.

Co mě potěšilo
To, že za loňský rok přišlo do našeho Městského divadla v Mostě na obě scény opět o něco
více lidí, než v roce předchozím! Patří jim
za to velký dík, protože ekonomická situace
lidí v našem kraji není úplně nejlepší! Radost
mám i ze zdánlivých maličkostí a na první pohled samozřejmostí, o kterých se moc neví
a nepíše. Třeba z toho, jak dokonale funguje Městská správa sociálních služeb v Mostě,
kde se starají o moji maminku a která vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu zde
našla - jako desítky ostatních - druhý domov.
Z vlastní zkušenosti vím, že takový servis by
nám mohla závidět mnohá naše města, ale
i státy EU! A pochopitelně mě vždy těší moje
dobré zdraví a zdraví mých blízkých a… plné
hlediště našeho divadla!

JIŘÍ RUMPÍK
51 let, Most
ředitel a umělecký šéf Městského divadla
v Mostě
Herec, absolvent DAMU v Praze, v mosteckém divadle působil nejprve jako herec, později jako umělecký šéf a od roku
2009 jako ředitel, z televize je známý
např. ze seriálu Chlapci a chlapi z 80. let.

Co právě dělám
Máme za sebou první premiéru sezony 2014,
Gogolova Revizora v režii Jakuba Korčáka
a představili jsme na tiskové konferenci celý
dramaturgický plán na rok 2014. Na přípravné
jednání přiletí režisér Galperin (Tanec na konci léta, Caligula), který u nás bude v příštích
měsících režírovat inscenaci Platit se nebude,
jejíž premiéra je naplánována na 4. dubna
a pro kterou jsme uspořádali v minulých
dnech konkurz na obsazení company. Příprava této inscenace je organizačně poměrně
náročná. Před pár dny nám bohužel dlouhodoběji onemocněl jeden hostující herec, tak
plánuji změny ve hracím plánu, přeobsazení
a další věci s tím související. Vyhodnocujeme
podnikatelský plán za loňský rok a připravuji
materiály pro valnou hromadu divadla, které je společností s ručením omezeným. Ve
volných chvílích studuji záludnosti nového
občanského zákoníku, které se nás bezprostředně týkají …. A už se také těším na „jiný
adrenalin“ - zkoušení, které mě čeká v inscenaci Blbec k večeři v režii Věry Herajtová, premiéra bude 28. března.

Co mě trápí
Vždycky mě trápí, když někoho potká něco
špatného, a to přesto, že si za to nemohl sám.
A to se týká nejen lidí. A pak mě trápí lidská
závist a hloupost. I když jsem s panem Werichem zajedno v tom, že „blbci jsou neporazitelní“, přesto si myslím, že se vyplatí s nimi
bojovat.

Co právě dělám
Začátek roku je doba, kdy dokončujeme
přípravné práce na investičních akcích, které zastupitelstvo našeho města pro daný rok
schválilo. Projednáváme plány, připravujeme
a provádíme výběrová řízení na dodavatele
prací, snažíme se na nic nezapomenout a neopomíjet i názory občanů, kterých se potom
ta která akce bude nejvíc týkat. Tohle období
mě hodně baví a na přípravu investic se snažím klást velký důraz.
Co mě potěšilo
Nejvíc mě těší, že už začíná jaro. Bez modrého nebe a bez sluníčka se nám všem hůř žije,
tak doufám, že po té divné zimě bude jaro
krásné. Po pracovní stránce mě asi nejvíc těší
to, jaký máme ve městě pořádek a jak je i po
zimě čisté. Jsem moc vděčná lidem, kteří se
vlastníma rukama na úklidu podílejí, bez nich
by to tu tak hezké nebylo. Mám velkou radost
z toho, co se v Oseku za poslední dobu podařilo, nejvíc asi z toho, že se můžeme pochlubit
dostatkem míst v mateřských školách.
Co mě trápí
Štve mě bezohlednost a sobecký přístup lidí,
kteří nám kazí práci a ostatním občanům ve
městě životní prostředí. Za poslední měsíc
jsme třikrát vymalovali chodbu v jednom panelovém domě a třikrát nám do čerstvé malby
někdo vyškrábal obrázky a nápisy. Jak to vypadá před restauracemi po páteční diskotéce,
to je pro ostudu. Doufám, že se nám v tomto
ohledu podaří docílit nějakého zlepšení, aniž
bychom museli všude osazovat kamery a posílat tam městské strážníky.
Pokud se týká těch „větších“ témat, jako
opravdu velký problém vnímám pomalý postup církevních restitucí, který nám znemožňuje rozvoj a novou výstavbu ve městě. V téhle věci nám bohužel nezbývá než čekat. ..

ING. LENKA ŘÍHOVÁ
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomické informace a kontrola. Ve veřejném sektoru
pracuje více než 20 let, z toho 14 let
vykonávala funkci tajemnice městského úřadu v Oseku, poslední 3 roky je
starostkou města. Kromě práce ji baví
sport, hlavně badminton a volejbal,
čtení knížek všeho druhu – v poslední
době hlavně o osobním rozvoji. Jejím
koníčkem je výroba vitráží a lamp z barevného skla podle vlastních návrhů.
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Konference Stop
and Stay se stěhuje
do Dolního Poohří
REGIONÁLNÍ KONFERENCE STOP AND STAY, ZAMĚŘENÁ NA CESTOVNÍ RUCH, SE PO PĚTI LETECH
ÚSPĚŠNÉHO PŮSOBENÍ V LITOMĚŘICÍCH STĚHUJE DO DOLNÍHO POOHŘÍ. POŘADATELEM LETOŠNÍHO
ROČNÍKU SE STANE DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ A ÚČASTNÍKY KONFERENCE BUDE HOSTIT
ATRAKTIVNÍ PROSTOR CHRÁMU CHMELE A PIVA V ŽATCI. TÉMATEM ŠESTÉHO ROČNÍKU KONFERENCE BUDE
„ŘEKA OHŘE NÁS SPOJUJE“. PONECHÁN BYL ZAŽITÝ TERMÍN NA KONCI DUBNA, TEDY 24. A 25. 4.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ, O.P.S.

Zámek Jimlín

Vzájemnou dohodou o spolupráci vyvrcholila společná jednání mezi Centrem cestovního ruchu Litoměřice jako pořadatelem předchozích ročníků
a Destinační agenturou Dolní Poohří k tomu, aby se 6. ročník uskutečnil
v Chrámu chmele a piva v Žatci. Tato konference je nejen v odborných
kruzích tradiční a uznávanou akcí, ale také se z regionální stala nadregionální s přesahem do zahraničí. „Zmíněná fakta nás přiměla k tomu, abychom
se pokusili o uspořádání, a v tuto chvíli probíhají práce na obsahové náplni
konference. Jelikož podtitulem názvu je „Řeka Ohře nás spojuje“, tak jsme
oslovili i další spolupořadatele, kteří nám ochotně v této práci pomáhají jako
Chrám chmele a piva CZ, příspěvková organizace, Střední odborné učiliště
a střední odborná škola, Svaz českých a moravských spotřebních družstev,
Žatec, s. r. o. člen skupiny COOP, Asociace hotelů a restaurací ČR, Fakulta
ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, časopisy Travelprofi, TIM, týdeník 5+2 dny nebo internetový magazín e-region.cz a probíhá intenzivní
příprava,“ informovala ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše
Novotná Pokorná.

Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

Již dnes svou účast na konferenci přislíbili představitelé města Žatce, Ústeckého kraje, agentury CzechTourism a samozřejmě celá řada přednášejících,
kteří přijedou do Žatce představit své turistické destinace.
Protože se konference bude odehrávat v kulisách technických památek
města Žatce, spojených s pěstováním a zpracováním chmele, nemůže chybět příspěvek o přípravách žádosti na zápis zdejšího Pražského předměstí
do seznamu Světového kulturního seznamu UNESCO. Stejně tak bude řeč
o nejnovějších aktivitách Montanregionu Krušnohoří/Erzgebirge, jemuž se
již podařilo žádost do pařížské centrály UNESCO odeslat.
Cyklostezka Ohře

Březno na Chomutovsku, Vesnici roku 2010, a její turistické atrakce přijede představit starosta obce Zdeněk Valenta. Březnu, konrétně Dračí stezce
a březenskému drakovi, který má přilákat do obce především rodiny s dětmi, se pak ještě bude věnovat ve své přednášce Renata Malíková ze Severočeských dolů. Mezi dalšími atraktivitami podél řeky Ohře, které se budou na
konferenci prezentovat, nechybí Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, cyklostezka Ohře či lázně v Klášterci nad Ohří. O řece a jejím turistickém potenciálu
bude hovořit zástupce společnosti Povodí Ohře. Inspiraci na téma „voda“
pak přinese účastníkům konference zástupkyně společnosti Lipensko s.r.o.,
která představí projekt Lipno vás baví.

Pražské předměstí v Žatci

Druhý den programu bude věnován také Krušnohoří a Podkrušnohoří.
Partnerský spolek Litvínov představí projekt Staré solné stezky Halle, Českojiřetínský spolek posluchače seznámí s Flájským plavebním kanálem a Jan
Losenický z Kadaně bude hovořit o geniu loci Wogatisburgu, tajemstvím
opředeném místě bitvy slovanských kmenů s Franky. Účastníci konference
se také dozví o tom, jak pokračuje obnova kostela v Libyni na Podbořansku,
který opravuje skupina dobrovolníků.
Součástí programu bude také poznávání „naživo“ - cílem výpravy bude Vernerův mlýn Brloh u Loun a zámek Nový Hrad v Jimlíně. Večer se pak budou
moci účastníci konference seznámit s atraktivitami samotného hostitelského
města – čeká je třeba noční výstup na chmelový Maják, cesta pivovarským
komínem, prohlídka zdejších pamětihodností či ukázka nástupu Chmelobrany. Samozřejmě nebude chybět ani ochutnávka regionálních výrobků –
od žateckého piva přes březenské víno až po klášterecké lázeňské oplatky.
Během druhého dne konference navíc dojde k udílení cen Ústecké sekce
Asociace hotelů a restaurací ČR nejlepšímu hotelu, restauraci a učiteli v kraji.
(PI)

Lázně Evženie Klášterec nad Ohří
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Bořeň – vrch
plný mýtů
i soutěží
MĚSTO BÍLINA SE JIŽ Z DÁLKY
PYŠNÍ SVOU DOMINANTOU,
BÁJEMI OPŘEDENÝM VRCHEM
JMÉNEM BOŘEŇ. PO ÚBOCÍCH
VRCHU SE PŘI SEBEMENŠÍM
ZÁVANU VĚTRU VALÍ DROBNÉ
KAMÍNKY, JAKO BY SE VRCH
BOŘIL. ODTUD SNAD POVSTALO
JMÉNO BOŘEŇ, I KDYŽ STARÝ
SMUTNÝ PŘÍBĚH, PŘENESENÝ
ÚSTY VYPRAVĚČŮ PŘES PROPAST
STALETÍ, PROZRAZUJE O PŮVODU
JMÉNA I JINÉ VERZE PŘÍBĚHU.
TEXT: MĚSTO BÍLINA
FOTO: MĚSTO BÍLINA, PAVEL MATĚJKA

tenácti let z Ústeckého kraje v oblasti kultury
„Bořeňská čarodějnice“, kterou v letošním
roce již po sedmnácté vyhlásilo a zorganizovalo Kulturní centrum Kaskáda v Bílině.
Soutěž se skládá z části recitační, pěvecké
a taneční. Letošní ročník byl zahájen soutěží
recitátorů. Recitační část této populární soutěže se odehrála v Městském divadle v Bílině
a opět ukázala mnoho talentovaných recitátorů, kteří mají velký potenciál uspět i ve vyšších soutěžích. V porotě zasedli také téměř
tradičně Mgr. Ivana Pitková, Jiří Fait, Šimon
Pečenka a Antonín Klepáč. Ani tentokrát
to porota neměla jednoduché, když musela vybrat opravdu jen ty nejlepší. Zklamání
z neúspěchu s sebou často přinášelo slzičky

soutěžících. Soutěžilo se v pěti kategoriích,
přičemž nultá kategorie pro MŠ byla nepostupová. Dětem to ale vůbec nevadí, všechny
totiž za svou snahu a skvělé výkony dostaly
medaile a nikdo neodešel s prázdnou.
Vítězové postupových kategorií budou své
síly měřit s ostatními na okresním kole a případně pak i dále. Asi nejdále to zatím dotáhl
nyní již student gymnázia Ondra Kvěch, který
se dostal až na nejvyšší metu, a to na celorepublikovou přehlídku.
Po recitační části následují pěvecká, taneční
a výtvarná soutěž, pak bude možné udělat za
letošní Bořeňskou čarodějnicí tečku a těšit se
na příští ročník. 			
(PI)
Kolektiv MŠ Aléská, Bílina

V jeskyni pod kopcem prý žila stará čarodějnice, kterou v zoufalství vyhledala dcera
purkrabího Bořena v naději, že jí bude pomoženo oblomit srdce svého otce a posvětit lásce k nemajetnému panoši. Čarodějnice ale nezapomněla, jak ji kdysi purkrabí
urazil a využila možnosti dát dívce místo
nápoje pro oblomení srdce nápoj s jedem.
Otec byl otráven nevědomě vlastní dcerou,
která svůj život s výčitkami svědomí ukončila skokem ze skalnatého vrchu. Snad podle dívčina jména pojmenovali lidé kdysi
vrch Bořeň.
Podle pověstí o čarodějnici z Bořeně byla pojmenována soutěž pro děti a mládež do deva-
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Hejtman i poslanec
na Holiday World
JEDNÍM Z NEJPRESTIŽNĚJŠÍCH, NEJVĚTŠÍCH A NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH EVROPSKÝCH VELETRHŮ
CESTOVNÍHO RUCHU JE PRAŽSKÝ HOLIDAY WORLD, JEHOŽ 23. ROČNÍK SE KONAL POSLEDNÍ ÚNOROVÝ
TÝDEN NA PLOŠE VÝSTAVIŠTĚ V HOLEŠOVICÍCH. MEZI VYSTAVOVATELI TRADIČNĚ NECHYBĚL NÁPADITÝ
STÁNEK STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU, ANI ROZSÁHLÁ EXPOZICE ÚSTECKÉHO KRAJE. NÁVŠTĚVU SI PROTO
NENECHALI UJÍT ANI DVA JEJICH VRCHOLNÍ PŘEDSTAVITELÉ - HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE OLDŘICH
BUBENÍČEK A PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU VLASTIMIL VOZKA.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Hejtman Oldřich Bubeníček a Jan Szántó,
radní pro regionální rozvoj, zahraniční vztahy
a cestovní ruch Ústeckého kraje, se hned po
zahájení veletrhu zúčastnili křtu mezinárodního cykloprůvodce po Labské stezce a magazínu pro návštěvníky Ústeckého kraje Brána
č. 3. Oldřich Bubeníček ocenil výsledek společné práce na brožuře o Labské cyklostezce,
díky které poznají turisté a cyklisté zajímavosti a pestrost míst, kudy Labe protéká. „Je to
krásných 1230 kilometrů pouti po Německu
a Česku,“ řekl hejtman. „U nás v kraji vede
cyklostezka podél Labe těmi nejnádhernějšími místy celého Česka a nová brožura, na
jejímž vydání jsme se finančně i odborně

podíleli, s mapami, tipy na výlety a službami
pro cyklisty, dále zvýší atraktivnost našeho
kraje.“ Ústecký kraj dlouhodobě propaguje
a rozvíjí i projekt Brána do Čech, sdružující
čtyři krajské turistické destinace, na veletrhu
se také prezentovalo Krušnohoří /Erzgebirge,
jehož hornická kulturní krajina v Ústeckém
kraji, Karlovarském kraji a v Sasku zdárně
usiluje o zápis na Seznam světového dědictví
UNESCO.
Primátor Vlastimil Vozka si prohlédnul krásný
stánek statutárního města Mostu, který zde
formou loutkového divadla se zpěvem, propagačními materiály a ochutnávkou místních

specialit lákal k návštěvě Mostu, mosteckých
památek a sportovních zařízení. Mostecké
výstavní expozice patří tradičně mezi nejlépe
hodnocené a město Most na veletrzích sbírá
jedno ocenění za druhým. Bylo tomu i na letošním ročníku a Vlastimil Vozka převzal společně se zástupci imostecka – informačního
centra mosteckého magistrátu – ocenění za
1. místo za nejpůsobivější expozici do 60 m2
a za 2. místo za nejlepší propagační materiál
o dílně magistra Kelleyho. Mezi osmi stovkami vystavovatelů z padesáti zemí světa se
jedná jistě o ojedinělý úspěch!
(PI)
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Trnitá cesta do
UNESCO

Štola Lehnschafter Mikulov

ČESKÝ MINISTR KULTURY A SASKÝ MINISTR VNITRA UČINILI V LEDNU LETOŠNÍHO ROKU V DRÁŽĎANECH SVÝMI
PERY POMYSLNOU TEČKU ZA NĚKOLIKALETOU PŘÍPRAVOU ŽÁDOSTI O ZÁPIS HORNICKÉ KRAJINY ČESKÉHO
I NĚMECKÉHO KRUŠNOHOŘÍ NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. O LOGO UNESCO TAK BUDE
V PAŘÍŽI BOJOVAT PRVNÍ OBLAST V ÚSTECKÉM KRAJI. ČESKÁ REPUBLIKA PŘITOM NEROZŠÍŘILA SVŮJ TUCET
PAMÁTEK S OCHRANOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE UŽ JEDENÁCT LET. O NALÁKÁNÍ TURISTŮ NA ZNÁMOU
ZNAČKU ALE USILUJÍ I DALŠÍ MÍSTA NA SEVEROZÁPADĚ ČECH – MĚSTO TEREZÍN, ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ,
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO, CHMELAŘSKÉ TECHNICKÉ PAMÁTKY V ŽATCI, A NEJNOVĚJŠÍ TAKÉ KADAŇSKÝ
KLÁŠTER. CESTA MEZI PRESTIŽNÍ SVĚTOVÉ PAMÁTKY JE ALE HODNĚ ZDLOUHAVÁ A TRNITÁ...
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ A FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: MěÚ ŽATEC, JAN WATZEK, PAVEL CHALOUPKA, JAS AIR CZ SPOL.S.R.O.

Podpisy obou ministrů v Drážďanech byl učiněn poslední krok, který je nezbytný k předání společné žádosti o zápis Hornické kulturní
krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam
světového dědictví Výborem světového dědictví UNESCO. „Nominace je vynikajícím
příkladem německo-české spolupráce a přispívá mimořádným způsobem k dobrému
sousedství obou národů a regionů,“ uvedla
tisková mluvčí krajského úřadu Ústeckého
kraje Magdalena Hanáčková. Nyní čeká tuto

žádost v centrále UNESCO několik kol prozkoumávání, hodnocení a také vyřazování.
Navrhovaná oblast zahrnuje 37 německých
a 6 českých lokalit a míst, které reprezentují
přírodní vývoj i hornickou minulost Krušných
hor. Na seznamu lze najít třeba hornické město Krupka se štolou Starý Martin, vrch Mědník, město Jáchymov, také Blatenský vodní
příkop v Horní Blatné, sejpoviště u Božího
Daru a důl Mauritius v Hřebečné, vápenku

v Háji u Loučné pod Klínovcem. Na saské
straně byla vybrána například historická hornická města Annaberg, Marienberg, Freiberg
a řada pozůstatků po dolování v německé
části Krušnohoří. „Soubor hornických památek na obou stranách česko-německé hranice
v Krušných horách je unikátním dědictvím po
předchozích generacích, které si zaslouží, aby
se s ním seznámila široká veřejnost. Právě zápis na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO může pomoci nejen těmto hornic-

kým památkám, ale celému krušnohorskému
regionu při využití v cestovním ruchu,“ říká
k návrhu radní pro oblast kultury a památkové
péče Jitka Sachetová.
Cesta žádosti až do pařížské centrály
UNESCO byla velmi dlouhá. První plány
vznikly na půdě Euroregionu Krušnohoří již
v roce 1998. Z českých lokalit, které pomýšlí
na zápis na seznam UNESCO, se tak Krušné
hory dostaly zatím nejdále. Na indikativním
seznamu, tedy jakémsi seznamu budoucích
kandidátů na zápis, je v tuto chvíli dalších
šestnáct položek. Dostal se na něj například
Žatec s památkami, které souvisí s historií
pěstování a zpracování chmele, což je i ve
světovém rámci UNESCO naprostá rarita.
V listopadu loňského roku proběhl v tamním
Chrámu Chmele a Piva podpis Memoranda
o společném postupu při přípravě nominace.
Nejbližší šance k podání žádosti se může Žatci otevřít už v roce 2016.
Dalším zástupcem Ústeckého kraje je město
Terezín, které se o splnění podmínek k zápisu
snaží již několik let. Jde o unikátní pevnostní
město, vybudované naráz na konci 18. století
na obranu obchodní cesty do Drážďan. Terezín byl stavěn jako dokonalé pevnostní město, podle jednotného plánu na pravidelném
půdorysu, které se rozkládá v nepřirozeném
prostředí téměř ideální roviny, s unikátním
systémem vodních příkopů. Všechny stavby,
až na několik málo výjimek, jsou autentické.

Štola Starý Martin

se saskou částí. Přestože tyto myšlenky jsou
prosazovány již velmi dlouho, na nominaci
se zatím všechny strany nedohodly. Zařazení
na seznam přitom významně podporuje jak
Ústecký kraj, tak řada dalších instituací, například Ministerstvo životního prostředí ČR. Zatím posledním městem, které deklarovalo svůj
zájem usilovat o vstup na indikativní seznam,
je Kadaň. Letos v lednu záměr zapsat františkánský klášter odsouhlasili kadaňští radní.

Kromě těchto lokalit je na indikativním seznamu, který byl naposledy aktualizován a předán pařížské centrále UNESCO v roce 2012,
třeba vysílač na Ještědu, lázeňský trojúhelník
v západních Čechách, ruční papírna ve Velkých Losinách, skalní města v Českém ráji,
hrad Karlštejn či třeboňské rybníkářství.

Česká republika se řadí, vzhledem ke své
malé rozloze, k zemím s poměrně velkým
zastoupením památek, zařazených na seznam Světového dědictví. Aktuálně jich logo
UNESCO používá dvanáct, jde však výhradně
o lidské stavby a komplexy a žádný přírodní
výtvor. Nejvíc zapsaných památek najdete
v Itálii, Číně a Španělsku. V loňském roce bylo
po celém světě na seznamu necelých tisíc
položek. Kromě toho shromažďuje UNESCO
také seznam nehmotných kulturních památek, na němž je z ČR třeba známá vlčnovská
Jízda králů.

Na tomto seznamu zatím chybí přírodní lokalita České Švýcarsko, které by chtělo, stejně jako Krušnohoří, kandidovat společně

Všichni kandidáti si od světoznámé značky
slibují zvýšení prestiže, zájmu a tím i turistické
návštěvnosti svých památek a okolí. Z ekonoMěsto Terezín

mického i sociálního hlediska to může znamenat vytváření nových pracovních míst v oborech souvisejících s dalším rozvojem turistiky.
To je i jednou z důležitých priorit severozápadních Čech i Ústeckého kraje. Proces konečného zápisu však není jednoduchý a naráží na různé překážky, včetně lobování států,
zájmových skupin a lokalit na celém světě.
Protože zapsaných památek je již mnoho,
hraje velkou roli nejen kvalita žádosti, ale také
originalita prostoru. Například katedrály či
historická města již mnoho šancí nemají, zato
technických památek či moderních staveb je
na seznamu mnohem méně, což by právě
hornickému Krušnohoří mohlo pomoci. (PI)
Chmelový maják v Žatci
u Chrámu chmele a piva
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Když se řekne aneb
jak praví přísloví
PŘÍSLOVÍ, USTÁLENÁ SLOVNÍ SPOJENÍ, POŘEKADLA, RČENÍ, PŘIROVNÁNÍ
– POUŽÍVÁME JE DENNĚ A MOC NAD NIMI NEPŘEMÝŠLÍME. „MÁŠ TU
BORDEL JAKO V TANKU, UČIT TĚ JE JAKO HÁZET PERLY SVINÍM, ALE
PŘESTO SYNU, NEZTRÁCEJ HLAVU,“ PRAVDĚPODOBNĚ SLÝCHÁME
OD DĚTSTVÍ. NĚKTERÁ VZNIKLA JEDNODUCHÝM PŘIROVNÁNÍM, JINÉ
FRAZEOLOGISMY MAJÍ DOCELA ZAJÍMAVOU HISTORII A POZADÍ.
TEXT: IVO PŘICHYSTAL
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „PANICKÝ STRACH“
Slovo panický strach či panika je spojeno se jménem řeckého boha lesů, stád a pastýřů Pána. Podle řecké
mytologie byl Pán synem nymfy Dryopy a boha Herma, někdy je jako jeho otec uváděn sám nejvyšší
řecký bůh Zeus. Narodil se s kozími nohama, dlouhými vousy a kozími rohy. Sama jeho matka jej v hrůze
opustila a odtud je odvozeno slovo panika. Bůh Hermes se jej však ujal a přinesl ho sebou na Olymp. Však
ostatní bohové se mu pro jeho vzhled posmívali, proto uprchnul z Olympu a usadil se v řecké Arkádii, kde
vyrostl. Jeho druhy se stali satyři, nižší lesní bohové a nymfy. Do jedné z nich, nymfy Sýrinx, se zamiloval,
ale ta jej odmítala. Jednoho dne jí překvapil na břehu řeky, nymfa se však raději vrhla do řeky a proměnila
se v rákosí. Zklamaný Pán si tedy utrhnul alespoň několik stébel, ze kterých si vytvořil hudební nástroj,
píšťalu syrinx. Ta se tak stala hudebním nástrojem pastýřů. Pán byl bohem dobrosrdečným a pastýřům pomáhal hlídat stáda. Pokud ho však někdo vyrušil ze spánku, pak dotyčného vyděsil příšernými zvuky. Lidé
mu pak připisovali všechny strašidelné zvuky, které bylo možné v přírodě slyšet a které v lidech vyvolávaly
panickou hrůzu.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY“
Uvedený výrok slouží především k ospravedlňování ne vždy mravně čistých způsobů a metod „vyššími“
cíly. Jedná se o parafrázi ústředního hesla jezuitského řádu: „Ad maiorem Dei gloriam“ (K větší slávě
boží). Právě touto frází Jezuité odůvodňovali a ospravedlňovali všechny akce, které řád podnikal. Jezuité,
vlastním názvem „Tovaryšstvo Ježíšovo“, bylo jako náboženský řád potvrzeno bulou papeže Pavla III.
dne 27. září roku 1540. Zakladatelem byl španělský šlechtic a voják Ignac z Loyoly (1491 až 1556).
V roce 1521 při obraně města Pamplony proti Francouzům utrpěl těžké zranění nohy. Při léčení si krátil
dlouhý čas četbou duchovní literatury, což na něho zapůsobilo natolik, že se rozhodl vzdát světského
života a věnovat se duchovní činnosti. Jezuitský řád založil jako instituci vysloveně bojovnou, jako hlavní
nástroj rekatolizace. Proto řád dostal přísnou organizaci podobnou vojenské a i nejvyšší představitel
řádu má hodnost generála. V boji proti protestantizmu a při šíření katolické víry řád využíval všech prostředků. Většinu katolických misionářů v 17. a 18. století tvořili právě Jezuité. K propagaci katolicismu řád
vytvořil i síť internátních škol, jejichž systém výuky patřil ve své době k nejlepším. Do Čech přišli první
Jezuité roku 1556. Politické aktivity řádu a často nevybíravé politické prostředky vedly k jeho oficiálnímu
zrušení v roce 1773. V roce 1814 byl však řád znovu obnoven. V současnosti má na celém světě okolo
20 000 členů.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „KOSTKY JSOU VRŽENY“
ANEB „ALEA ICTA EST“
Tento výrok znamená nějaké nezvratné rozhodnutí. Jedná se o latinský překlad řeckého rčení „anerrífthó
ho kybos“. Římský historik Suetonius ve svém díle „Životopis božského Julia“ uvádí, že toto řecké rčení
pronesl Gaius Julius Caesar, když se svými legiemi překročil říčku Rubico, která v době římského impéria
představovala hranici mezi vlastní Itálií a provinciemi. Podle římského zákona nesměl žádný římský
vojevůdce bez souhlasu senátu s vojskem překročit tuto hranici, jinak mohl být prohlášen za nepřítele
republiky. Caesar tím, že překročil tuto hranici, zahájil občanskou válku proti Senátu a svému bývalému
spojenci Pompeiovi. V souvislosti s touto událostí se někdy také ve stejném smyslu používá i výrok „překročit Rubikon“. Gaius Julius Caesar (100 – 44 p.n.l.) do politiky aktivně vstoupil po smrti diktátora Sully.
Vystupoval na straně tzv. populárů, kteří zastupovali zájmy především nižších lidových vrstev. Když se
stal prokonzulem Zaalpské Gálie (dnešní Provence), využil správy této provincie a rozhodl se podpořit
své politické ambice vojenskými úspěchy. V osmi válečných taženích dobyl celé území dnešní Francie
nazývané Galií. Tato svá tažení popsal v díle „Zápisky o válce galské“. Jeho úspěchy vyvolaly roztržku s jeho dosavadním spojencem Pompeiem, který inicioval nařízení Senátu, na základě kterého měl
Caesar rozpustit vojsko. Caesar to odmítnul a zahájil tak občanskou válku proti Pompeiovi i Senátu, ve
které nakonec zvítězil. V roce 44 p. n. l. byl Caesar zavražděn spiklenci, kteří jeho vraždou chtěli zachránit
republikánské zřízení.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „BYL JAKO V JIŘÍKOVĚ VIDĚNÍ“
Uvedené rčení se používá, když se náhle ocitneme v nečekané situaci či prostředí a které bychom mohli
třeba klidně nahradit výrokem: „nevěřil svým očím“, či lidovým „kouká jako tele na nový vrata“. Kde se
však vzal Jiřík a jeho vidění?
Ve 14. století byla sepsána rozsáhlejší latinská skladba Visio Georgii. Její český překlad pod názvem Jiříkovo
vidění vznikl okolo roku 1450. V Čechách se již od samého počátku stává populárním lidovým čtením ba
přímo bestselerem v dnešním slova smyslu. Povídka popisuje příběh rytíře Jiříka z Uherské země, kterého
král Uherský jmenoval vladařem nad městem Troja v zemi Neapolské. Je patrné, že autor či překladatel si
s historií a zeměpisem hlavu příliš nelámal. Jiřík vládnul krutě a nespravedlivě, ale nakonec svých činů začal
litovat a vydal se na dlouhou kajícnou pouť, až došel do dalekého Irska, kde na slavném poutním místě
dodnes stojí klášter sv. Patrika. Poblíž tohoto kláštera se nalézala jeskyně, jež měla být údajně vstupem do
pekla. Jiřík se tam vypraví a podobně jako Dante prochází očistcem, peklem a rájem. Jeho cesta má celkem třicet zastavení, tedy vidění. Jiřík vidí: „… tři tisíce ďáblů v podobách rozličných zvířat, jako lvové, medvědové a tak dálej, z jejich úst veliký oheň a smrad vycházel…“. Dále pak Jiřík vidí: „Uprostřed bylo jedno
veliké kolo železné, ohnivé a v něm plno hřebů nabito, kterými tisíc ďáblů točilo, a tak bez počtu duší tím
točením rozsekávali…“. Jiné a další hrůzy vidí Jiřík na své cestě. Tento středověký populární thriller si svou
oblibu udržel velmi dlouho. Ještě v 19. století slavný český dramatik Josef Kajetán Tyl dokonce podle toho
to staročeského vyprávění nazve svou pohádkovou hru Jiříkovo vidění.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „MÍT MAJLANT“
Rčením „vydělat či mít majlant“ míníme, že dotyčný nějakým způsobem získal větší finanční obnos. Co však
představuje ono záhadné slůvko majlant? Jedná se o počeštělý německý název severoitalského města Milána
„Mailand“. Severoitalský Milán se stal již od roku 1395 hlavním městem Milánského vévodství, které zahrnovalo většinu dnešní severní Itálie a již od středověku byl bohatým a výstavným městem. V roce 1535 zemřel
vévoda Francesco II., poslední potomek dosud panujícího rodu Sforza. Tehdejší císař Svaté říše římské Karel
V. vzhledem k faktu, že Milánské vévodství bylo oficiálně součástí říše, jmenoval novým vévodou svého syna,
pozdějšího španělského krále Filipa II. Španělé ovládali Milánsko až do války o dědictví španělské, kdy se
na základě míru z roku 1714 stalo součástí Habsburské monarchie. Po prohrané válce s Napoleonem bylo
Rakouské císařství nuceno se zříci severní Itálie v jeho prospěch. Po Napoleonově porážce Vídeňský kongres
rozhodl vytvořit v severní Itálii Království lombardsko-benátské pod svrchovaností Rakouska. Rok 1848 označovaný za „jaro národů“ plnou silou zasáhl i severní Itálii. Revolučnímu hnutí se dostalo vojenské pomoci
tehdejšího Sardinského království. Před sardinskými vojsky a italskými revolucionáři byl tehdejší velitel rakouských vojsk maršál Václav Radecký z Radče nucen vyklidit většinu severní Itálie. Po obdržení posil však uštědřil
sardinským vojskům porážky v bitvách u Custozy a Novary a následně obsadil i Milán. Mezi rakouskými
vojáky se nacházela řada Čechů. Když se prostí chudí hoši ze zapadlých českých vesniček ocitli v bohatém
výstavném městě, není divu, že se pro ně toto město stalo synonymem bohatství.
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Konec jednoho nádraží
V PRŮBĚHU NĚKOLIKA POSLEDNÍCH PROSINCOVÝCH DNŮ PŘED VÁNOČNÍMI SVÁTKY SE NEVYUŽITÁ ČÁST
BUDOVY ŽELEZNIČNÍ STANICE VE VEJPRTECH PROMĚNILA V HROMADU SUTI, A TÍM BOHUŽEL NENÁVRATNĚ
ZMIZEL KUS HISTORIE MĚSTA A ŽELEZNICE V TOMTO KRUŠNOHORSKÉM MĚSTĚ. PŘITOM V DOBĚ SVÉHO
VZNIKU, PŘED VÍCE NEŽ 140 LETY, BYLA TATO VÝSTAVNÍ BUDOVA JEDNOU Z DOMINANT MĚSTA A NA JEJÍ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SE 1. SRPNA 1872 PŘIŠLI PODÍVAT LIDÉ Z CELÝCH HOR. NÁDRAŽÍ NEZACHRÁNILY ANI
PLÁNY NA STAVBU MUZEA, ANI INTERVENCE U PREZIDENTA.
TEXT A FOTO: ODBOR SPRÁVY MAJETKU MěÚ VEJPRTY, REDAKCE POHLEDY AMB

Budovu zboural její vlastník, společnost
České dráhy, a.s. na základě rozhodnutí
o nařízení odstranění stavby, vydaného
v říjnu 2008 Drážním úřadem v Praze. Tímto rozhodnutím byl završen dlouhodobý
záměr Českých drah zbourat nevyužitou
a chátrající budovu.

Město Vejprty léta usilovalo o odvrácení rozhodnutí o demolici a o záchranu této budovy,
která byla výraznou dominantou města. Už
prakticky od začátku devadesátých let probíhala různá jednání se zástupci Českých drah
o možnostech využití a rekonstrukce objektu.
V roce 2004 intervenovala dokonce paní starostka v této věci až u prezidenta republiky.

Ve spojení s občanským sdružením LOKO-MOTIV jednalo město Vejprty s Českými
drahami o zpracování projektu na využití budovy pro muzeum hasičské a železniční techniky a podání žádosti o dotaci na tento projekt. Přitom finanční prostředky, které České
dráhy plánovaly na demolici, by posloužily
k pokrytí finančního podílu žadatele o dotaci.

Veškeré úsilí města Vejprty na záchranu objektu železniční stanice narazilo u jeho vlastníka, Českých drah, na nepřekonatelnou
překážku – nedostatek financi, které dle vyjádření zástupců ČD nestačí ani na pokrytí výdajů na opravy a údržbu jiných budov, které
jsou obsazené a využité.

kdysi důležité železniční trati dnes zůstal jen
víkendový provoz, který turistům odhaluje
krásu této náročné horské cesty. Stoupání
mezi Chomutovem a obcí Domina dosahuje
až dvaceti promile a trať vede ve skalnatých
zářezech a úbočích horských masívů, točí se
nad Chomutovem v táhlých obloucích a nabízí pohled do hlubokého Bezručova údolí i na
úžasná panoramata okolo Výsluní a Měděnce, Přísečnicku přehradu, či Jelení horu. Turisté mohou pokračovat vlakem přes hranice až
do Chemnitz.

Historie významné trati mezi Chomutovem
a Vejprty se začala psát v únoru roku 1872,
nejprve pro nákladní dopravu a o pár měsíců později i pro dopravu osobní. První, slavnostně vyzdobený osobní vklak dorazil do
horského příhraničního města 1. srpna. Na

Zdejší trať s malebným okolím v minulosti
přitahovala i filmaře. V roce 1978 se zde natáčely exteriéry pro film Božská Ema, v roce
1993 se v Křimově natáčely některé záběry
k filmu Radeckého marš. Na křímovském nádraží byly také natočeny scény velkofilmu Že-

Město Vejprty se rovněž připojilo k návrhu na
památkovou ochranu objektu na Ministerstvo
kultury ČR, ale ten byl ministerstvem zamítnut.

lary a poslední natáčení zde proběhlo v roce
2008 k filmu Hlídač č. 47 s Karlem Rodenem
v hlavní roli.
Příběh části budovy výstavného železničního
nádraží ve Vejprtech je u konce. Českým dráhám zbývá odvézt z pozemku demoliční suť,
která je tam navršena. To se stane až budou
k dispozici další finanční prostředky, snad nejpozději do konce roku 2014. Vejprtské nádraží přitom není jediná budova, na kterou těžce
dopadl úpadek železnice v Krušných horách.
Na 58 kilometrů dlouhé trati návštěvníci minou chátrající nádraží v Kovářské, opuštěnou
stavbu v Domině. Mohutná stavba nádraží
v Rusové byla zbořena už v roce 2012, stejně
jako nádražní budovy v Měděnci.
(PI)
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Co? Kdy? Kde?
RETRO POMOCNÍCI
do 30. 3. – Oblastní muzeum Louny – výstava
Retro pomocníci aneb domácnost 60. až 80. let
představí předměty, které nás provázely všedními dny nedávné minulosti. Poznáte předchůdce
dnešních vymožeností, kteří nám zpříjemňovali
a usnadňovali život v domácnosti. Otevřeno
úterý – pátek 9.00 – 17.00 hodin, sobota, neděle 13.00 – 17.00 hodin.

JAROSLAVENÍ
13. 4. – Hrad Litoměřice – svátky jara na nádvoří
a ve vnitřních prostorách hradu, nejrůznější druhy kraslic - zdobené krajkou, madeirou i tradiční
malované a ukázky zdobení, pletení pomlázek
z vrbového proutí, tvorba patchworku, předení na kolovrátku, ochutnávky pečiva, hradního
vína, od 10.00 do 17.00 hodin.
SLADKÝ ŽIVOT ČOKOLÁDY
do 27. 4. – Regionální muzeum K. A. Polánka
Žatec – výstava Sladký život čokolády aneb
Hořkosladký příběh této neřesti představí sbírku
čokoládových obalů, nejznámější světové výrobce, historii a způsob výroby čokolády. Otevřeno úterý-pátek 9.00 – 17.00 hodin, sobota,
neděle 13.00 – 17.00 hodin. Na obrázku stroj na
výrobu čokolády z Francie, počátek 19. století.

kraslic, pletení pomlázek, tradiční pečení ve
světničce, vystoupení folklórního souboru.

HORNOLUŽICKÝ DEN PLÁTENÍKŮ
16. 3. – Seifhennersdorf (německé souměstí
Varnsdorfu) – Karáskův přírodní trh s více jak 70
prodejními stánky se koná na parkovišti u Karáskova muzea, na náměstí u radnice a v historickém třístranném dvoře (Bulnheimischer Hof),
od 11,00 hodin, v muzeu prohlídka tkalcovského stavu a způsobu pěstování lnu.
ZAHÁJENÍ SEZÓNY A KRÁSNODVORSKÝ
VLAK
5. a 6. 4. – Zámek Krásný Dvůr na Podbořansku – zahájení nové turistické sezóny s divadelním spolkem Navenek, na trase Kadaň – Krásný
Dvůr a zpět pojede 5. dubna Doupovský vlak,
další speciální jízda 8. dubna - Velikonoční vlak
z Kadaně do Kadaňského Rohozce.

CHMELFEST
3. 5. – Žatec – den otevřených dveří Žateckého pivovaru, průvod alegorických voztů
městem, žehnání pivu, prohlídky pivovaru
a degustace, doprovodný program, foto:
Chmelobrana Žatec.

MAJÁLES CANDANENSIS
5. 5. – město Kadaň – studentský majáles ve
Smetanových sadech – majálesové svatby, pohřby, rozvody, objímání zdarma, paintballová
střelnice, jízda na koních a k tomu všemu samozřejmě i skvělá muzika.
NOVOHRADSKÁ POUŤ
17. a 18. 5. – zámek Nový Hrad v Jimlíně na
Lounsku – tradiční pouť, spojená se zámeckými oslavami, historickým jarmarkem, hudbou
a divadlem. Foto vlevo: Lada Baladová, zámek
Nový hrad.

KONFERENCE STOP AND STAY 2014
24. a 25. 4. – Chrám chmele a piva Žatec –
konference cestovního ruchu, zaměřená na
představení turistických produktů a projektů
především regionálního charakteru, letošním
tématem Ohře nás spojuje.

VELIKONOCE VE SKANZENU
12. a 13. 4. – Skanzen – soubor lidové architektury Zubrnice – velikonoční zvyky, zdobení

VALDŠTEJNSKÁ SLAVNOST
1. 5. – město Litvínov – prvomájová Valdštejnská slavnost připomíná období, kdy
litvínovské panství patřilo rodu Valdštejnů.
V průvodu, procházejícím městem, nechybí
mažoretky, dechovka, skupiny historického
šermu a herci a kočár se zámeckým pánem
a jeho rodinou. Hlavní program probíhá v zámeckém parku a na zámku – hudba, představení skupin historického šermu, řemeslníci.

SVATOMARKOVSKÉ PROCESÍ
24.4. – Sinutec-Chrámce – občanské sdružení
Středohoří Sobě obnovuje tradici svatomarkovského procesí k opravovanému dřevěnému kříži mezi Kozly a Chrámci v Českém
Středohoří.

TEREZÍNSKÁ TRYZNA
18. 5. – Terezín – vzpomínková akce k uctění
obětí nacistické perzekuce na Národním hřbitově před Malou pevností, od 10.00 hodin, po
celý den vstup do Památníku Terezín zdarma,
www.pamatnik-terezin.cz.
NOC KOSTELŮ
23. 5. – celá ČR – otevírají se kostely, modlitebny a chrámy veřejnosti (v roce 2013 zapojeno 1300 kostelů), na mnoha místech
kulturní program, možnost prohlídky interiérů
i liturgických předmětů, přednášky, informace na www.nockostelu.cz.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV VÁS ZVE
DO MĚSTSKÉHO PARKU NA TRADIČNÍ

26. DUBNA 10.00–18.00

V DUCHU SVĚTOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH DNŮ

CEREMONIE NA POČEST VZPOMÍNKY 100. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
NA PALOUČKU – pohádka pro nejmenší Divadla Loudadla, Zpěvy sladké Francie, ukázka výcviku dravců
KÁRA KOMEDIANTŮ – představení divadla Kvelb, ostrostřelecká soutěž, hudební a taneční vystoupení
HISTORICKÁ DETEKTIVKA s překvapením – pro účastníky celoroční soutěže Rodinného zápolení

VEČERNÍ PROGRAM 20.00

PRŮVOD S BUBNY z náměstí 1. máje do městského parku
POLŠTÁŘOVÁ BITVA
OHNĚ A MUZIKA, co je roztančí v podání CLAMORTIS – ohně a ohňová show

27. DUBNA 10.00–17.00

Písničky staré a nejstarší, PLAVOVLÁSKA- pouliční divadelní představeníčko pro malé i velké, ﬂašinetář,
ULIČNICKEJ BLÁZINEC - představení divadla Kvelb, ukázka výcviku dravců, historická dudácká kapela
HISTORICKÁ DETEKTIVKA s překvapením aneb…

DOPROVODNÝ PROGRAM

EXPOZICE: Papírová křídla fantazie • Linky, čáry, křivky • Na zdraví!
Hlava v oblacích • Zelená & žlutá • Ex libris
VÝSTAVA PALNÝCH ZBRANÍ od píšťaly až po kanón
C. a K. POLNÍ POŠTA
C. a K. POLNÍ KUCHYNĚ – zelňačka pro chudé
HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
É
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