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Zakoupit si jej v Mostě
můžete na těchto místech:
Ponte Records s.r.o.
Moskevská 12, 434 01 Most
Pondělí – pátek 9.30 – 12.00,
13.00 – 15.30 hod.
Tel.: 602 467 736, 777 670 712

U příležitosti 500 let od položení základního
kamene kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
právě vyšel na DVD film Chrám z popela zdvižený.

Reklamní agentura Daniel s.r.o.
Bělehradská 360, 434 01 Most
Pondělí – pátek 8.00 – 15.30 hod.
Tel.: 476 441 857

Oblastní muzeum v Mostě
Čsl. armády 1360/35
434 01 Most, okres Most
Tel.: 476 442 111

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostelní 289, 434 01 Most
Sezónní otevírací doba,
informace na telefonu.
Tel.: 724 663 546, 777 478 373

Turistické informační centrum
Radniční 1/2, 434 01 Most
Pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod.
Sobota (1. 5. – 30. 9.) 9.00 – 14.00 hod.
Tel.: 476 448 220, 774 105 314

Informace na tel.: 777 109 099
Generální partner projektu:

Hlavní partner projektu:

Partner projektu:

www.chramzpopelazdvizeny.cz

POHLEDY 2018

POHLEDY AMB | ÚVOD | OBSAH | 03

Mrazivý únor 2018
citelnou krizi důvěry a pokles voličů je
varovný. Zeman porazil Drahoše. Babiš
se stal premiérem a vede vládu bez
důvěry. Padaly teplotní rekordy, některé
atakovaly arktickou zimu – opět umírají
bezdomovci nejen v silně katolickém
Polsku. V Praze se zřítila lávka a
Česká televize o tom měsíc do úmoru
informovala 50x denně občany celé
republiky. Olympiádu ovládla Ester
Ledecká. Česko bude letos slavit
100 let od vyhlášení samostatného
Československého státu. Na Slovensku
byl zavražděn novinář Ján Kuciak.
Dezinformace, manipulace a lži –
ovládají masy. Mizí rozdíl mezi levicovou

Nástup jara po mrazivém únoru, jakoby
předznamenával turbulenci, která se
odehrává po celé Evropě. V České
republice, která je často jakýmsi
katalyzátorem proudů a proměn na
starém kontinentě - jsou společenské
i meteorologické vlivy patrné i v oněch
všudypřítomných detailech.
Pokud lze takto ve zkratce shrnout
nedávné události na domácí i světové
scéně – tak hnutí ANO vyhrálo volby,
naproti tomu se Zelení do sněmovny
nedostali vůbec. Piráti zaznamenali
hned vedle SPD úspěch. ČSSD prožívá

a pravicovou politikou. Merkelová se
dohodla na vládě s německými sociálními
demokraty. V Itálii probíhají volby – ve
hře je zase Berlusconi. V Americe se
opět střílelo a vraždilo na školách, ale
ústava je ústava. Padají letadla i některé
měny. Putin se stane prezidentem Ruské
federace i v příštím období. Světová
a domácí ekonomika jsou v nebývale
dobré formě a zdravý selský rozum ovládl
strach, nacionalismus a populismus.
Tak pokud možno nadějné a klidné jaro
se střízlivými pohledy na budoucí časy.
Lubomír Šlapka, ředitel vydavatelství
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1918
Osudové osmičky gradují

2018

„Kdo se nepoučil z historie, musí ji znova prožít...“
Jean-Paul Sartre

PODLE NUMEROLOGŮ JE OSMIČKA NEJMOCNĚJŠÍ ZE VŠECH ČÍSEL. JE TO ČÍSLO PENĚZ,
ÚSPĚCHU, VŮLE, VŮDCOVSKÝCH A ORGANIZAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. PŘEDSTAVUJE SCHOPNOST
ZDOLÁVAT PŘEKÁŽKY. ČÍSLICE 8, KTERÁ JE SYNONYMEM PRO OSUD, SPRAVEDLNOST
A ROVNOVÁHU, UKÁZALA V PŘEDEŠLÝCH ÉRÁCH, ŽE HRAJE V HISTORII ČESKÉ KOTLINY
NEZANEDBATELNOU ROLI.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Osmička je prý číslo nekompromisní. Buď,
anebo... Předešlých 100 let od vzniku samostatného československého státu (1918)
přineslo letopočty s osmičkou, které se do
osudu země zapsaly opravdu neobyčejně
silně. Vždy šlo o zásadní změnu: někdy
smutnou, jindy plnou úspěchů, nadějí
a lepších zítřků. Pokud nevěříte numerologům, možná věříte dějepiscům a kronikám.
1918: Po třech staletích byl obnoven samostatný český stát. 28. říjen je dnem jeho vzniku
a dnes jej uznáváme jako státní svátek. Skončila 1. světová válka. Prvním československým
prezidentem se v listopadu stal Tomáš Garrigue Masaryk. Pár dní na to mimo jiné armáda
začala obsazovat Sudety a protesty tamních
německých obyvatel byly potlačeny. Je to rovných 100 let!
O dvacet let později, v roce 1938, se veškeré
české naděje na moderní demokratický stát
rozpadly jako domeček z karet. Němečtí nacisté rozprášili mladý československý stát, aby
jeho ruiny napřesrok schramstli celé jako Otesánek. Naše rodiny v pohraničních Sudetech
zažívaly sérii ozbrojených střetů. Region poznamenalo vyhnání Čechů po přijetí Mnichovské dohody. Šrám v lidských osudech severočeských rodin krvácí dodnes. Už 80 let.
Komunistický převrat 1948 dovedl Čechoslováky do totality. Z tohoto roku si připomínáme
velmi smutné výročí – 25. února, takzvaný Vítězný únor. Nesvoboda, útlak obyvatel, věznění
a popravy – to jsou atributy „únorového puče“,
který zasáhl mnoho ze stále ještě žijících pamětníků. Uplynulo 70 let od této události.
Pražské jaro nebo vpád vojsk Varšavské
smlouvy - synonyma pro rok 1968. Rok, kdy
sovětská armáda převálcovala Československo. Všechny naděje na reformu a demokratickou cestu sebrala na další dvě dekády.
Snaha českých rudých pohlavářů o liberální
socialismus dostala stopku: 21. srpna si připomeneme 50 let od sovětské okupace.

Do historiografie a osmičkové „cykličnosti“
by sametová revoluce zapadala spíše v roce
1988. To bychom ale museli být Poláci: V Československu potřeboval komunistický režim
na svůj rozpad rok navíc... Ale 17. listopad,
byť v roce 1989, vychází při numerologické
interpretaci (a to i v případě sčítání s celým
letopočtem) na den s energií čísla 8.
V roce 1978 nepovažujeme žádnou událost
za tak zlomovou jako předešlé zmíněné (pokud tedy nevezmeme v potaz let 1. československého kosmonauta Vladimíra Remka do
vesmíru nebo odvysílání prvního dílu kultovní
Nemocnice na kraji města). Stejně tak 1988,
byť mu osmička vychází i v celkovém numerologickém součtu všech číslic (1+9+8+8=2+6=8).
Osudovost osmiček se tolik neskloňovala ani
v roce 1998 (kdy Evropská unie zahájila jednání s ČR o jejím vstupu do společenství), pokud
ovšem nezapomeneme na nepolitickou událost, která nám naopak přinesla obrovský mezinárodní věhlas: hokejový turnaj století v Naganu... Rok 2008 jako by dějinnou reminiscenci
měl chuť probudit, ale karma zjevně čeká na
ještě vhodnější datum...
Pro líbivé osmičkové „koncovky“, které dalekosáhle poznamenaly český stát až dodneška,
bychom se naopak mohli vrátit zpátky i o několik století. Karel IV. v roce 1348 založil Nové
Město pražské (8. března). V dubnu pak
pražskou univerzitu, která byla tehdy první ve
střední Evropě a dnes nese jeho jméno. Svou
historickou epochu v tomto roce započal
také Karlštejn – byl položen základní kámen
ke stavbě tohoto hradu.
Za malé ohlédnutí by stála řada dalších
dějinných předělů... Právě letos se ovšem
opět ocitáme v kaleidoskopu osmičky, která podle některých vyjevuje další zlomový
rok – 2018. Indicie, minimálně v politickém
rejdišti, potvrzují, že jsme se ocitli na rozcestí. Misky vah se přikloní k jedné ze stran,
která rozhodne, zda teď půjde o výročí
s negativním, či nadějným nábojem. Půjde-

me dál cestou samostatného demokratického státu, jehož šablonu položila předešlá
generace před sto lety? Pokud ne, vzpomenou si rozbouřené barikády obyvatel, jakou
hodnotu měla svoboda? Rok 2018 bude
magický, nebo katastrofický... Jak zaznělo
v úvodu: Buď, anebo.
„Kdo se nepoučil z historie, musí ji znova prožít...“ Apologeti osudových osmiček možná
v tomto citátu najdou alibistické objasnění,
proč nás symbolické letopočty předešlých
100 let vábí pořád dokola, jako na obrtlíku.
Vítejte v roce 2018, v roce zemského psa, kdy
se podle čínského lunárního kalendáře pokusíme z kolektivního nevědomí vymést všechno smetí...

Člověk v celé své historii těžil ze symbolů, talismanů a znamení. Upevňují nás
ve víře, v naději. Číňané věří v magičnost
osmiček tak moc, že za ideální datum
pro sňatek považují 8. 8. I judaismus
chápe osmičku jako výjimečné číslo,
představující něco, co přesahuje tento
svět.
Koneckonců – když tvar osmičky otočíme na bok, vidíme znak nekonečna:
∞. Nekonečná smyčka milníků na cestě
hledání svobody, spravedlnosti, dobra...
Naděje v lepší zítřky je stejně nekonečná jako touha mýtizovat události podle
znamení – podle čísla v letopočtu.
Vybíráme z historie to,
čím chceme soudit přítomnost.

(P. S. Mimochodem podle numerologů letošek vůbec není rokem osmičky, ale 11 – ta
spadá mezi „mistrovská čísla“ a s mistry není
vždy lehké žít...)
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Hornická stezka
Krušných hor
UŽ V LETOŠNÍM ROCE BY SE KRUŠNÉ HORY MOHLY DOSTAT NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ
UNESCO. OČEKÁVÁ SE, ŽE ZÁPIS NA SEZNAM SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ BUDE ZNAMENAT NEBÝVALÝ
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU. ZÁJEM O KRUŠNÉ HORY BY SE MĚL ZVÝŠIT PŘEDEVŠÍM
U ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ. STOPY HORNICTVÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH OD DVANÁCTÉHO STOLETÍ
PO SOUČASNOST MAPUJE TAKÉ PROJEKT DESTINAČNÍ AGENTURY KRUŠNÉ HORY HORNICKÁ
STEZKA KRUŠNÝCH HOR. TURISTŮM NABÍZÍ NETRADIČNÍ PROŽITÍ KRUŠNÝCH HOR VŠUDE TAM,
KDE HISTORIE HORNICTVÍ DÁVNÁ I NEDÁVNÁ SPOLUVYTVÁŘELA RÁZ KRAJINY.
TEXT: DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY, O.P.S.
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB, MARTIN STARÝ, PAVEL VIKTORA

Hornictví má v Krušných horách tradici sahající až do dvanáctého století. Hornická činnost
se proto samozřejmě podílela na spoluutváření krajiny a vytvářela její ráz. Historie hornictví
v Krušných horách se odráží také ve společnosti. Má vliv na celý region a místní kulturu.

„Krušné hory jsou pro turisty velmi atraktivní
svou nabídkou lyžařských areálů a běžeckých
stop v zimě, v létě pak širokou sítí cyklotras
a stezek pro pěší turistiku. Domácí i návštěvníky z jiných regionů uchvacuje krása místní
přírody, která si už dávno nezaslouží punc

průmyslem zničeného regionu. To ale není
nic výjimečného. Svou krásou mohou Krušné hory směle konkurovat ostatním horám
v České republice a oproti ostatním mají ještě přidanou hodnotu v kouzlu dosud neobjeveného, tedy bez masivní konzumace turistů,

kteří se potkávají na každém kilometru. Co
ale Krušné hory mají a hned tak někde se to
nevidí, je právě hornická minulost prolínající
se až do současnosti. V Krušných horách turisté narazí na stará důlní díla, muzea s hornickou tématikou, novodobé zážitky spojené
s hornictvím či skvěle zvládnuté rekultivace,
které slouží k oddechu a rekreaci, aniž by je
někdo s hornictvím spojoval. Všechna tato
místa, ať už spojení s hornickou tradicí, minulostí či současností, mapuje nový projekt Hornická stezka Krušných hor,“ představila nový
projekt ředitelka Destinační agentury Krušné
hory Eva Maříková. V současné době vzniká

turistická brožura, kde na jednom místě najdou turisté informace o všech zajímavých lokalitách, které mají s hornictvím co do činění.
„Bude to takový podrobný návod pro turisty,
kteří chtějí objevovat Krušné hory z pohledu
hornické minulosti i současnosti. Zavedeme
je do starých šachet, do historických hornických domů, představíme jim rekultivace,
jako je například mostecký hipodrom nebo
Kamencové jezero. Součástí materiálu bude
také trhací mapa s vyznačenými body hornické stezky a cyklotrasy, které turisty provedou
po některých hornických zajímavostech,“
doplnila Eva Maříková. Celý projekt odstar-

tuje v Podkrušnohorském technickém muzeu
26. května, zahájením turistické sezóny spojeným s oslavou Mezinárodního dne dětí.
„Program bude už tradičně velmi bohatý.
Spolupracujeme s ředitelem muzea Zbyňkem
Jakšem, který má v organizaci dětského dne
dlouholeté zkušenosti. Dětský den v Podkrušnohorském technickém muzeu patří mezi nejnavštěvovanější akce a věřím, že i tentokrát to
nebude jinak. Chceme lidem připomenout
hornickou tradici Krušných hor a chceme to
pro ně dělat lákavou a příjemnou formou,“
uzavřela Eva Maříková. 		
(PI)
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URBEX

nový fenomén

SLOVO URBEX JE ZKRÁCENÁ VERZE ANGLICKÉHO SOUSLOVÍ „URBAN EXPLORATION“, COŽ LZE DO
ČEŠTINY PŘELOŽIT JAKO MĚSTSKÝ PRŮZKUM. TENTO PRŮZKUM JE ZAMĚŘEN PŘEVÁŽNĚ NA BĚŽNĚ
NEPŘÍSTUPNÉ URBÁNNÍ ČI INDUSTRIÁLNÍ LOKALITY. PŘEDEVŠÍM SE JEDNÁ O PRŮZKUMNICKÉ
AKTIVITY DNES JIŽ OPUŠTĚNÝCH OBYTNÝCH PROSTOR NEBO PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ. JE TO
MODERNÍ KONÍČEK, TAK TROCHU JINÁ ZÁBAVA, NĚKDY SPOJENÁ S UMĚNÍM, KTERÁ ZACHYCUJE
NĚCO, CO MOŽNÁ JEDNOU ZANIKNE. PRO HISTORIKY ARCHITEKTURY TO MŮŽE BÝT VELMI CENNÁ
INFORMACE.
TEXT A FOTO: ALLPA

Prostějov – město módy. Přesně takto jsem
odpověděla známému na dotaz, čím je známé moje město. Automatická odpověď každého Prostějovana, i když..

Něco z historie
Již v roce 1491 byl v Prostějově založen krejčovský cech. V 19. století vznikla řada podniků, které vyráběly konfekci a vyvážely ji do
celé Evropy, do zemí Blízkého východu i do
Jižní Ameriky. První továrna na konfekční
oděvy patřila Maieru Mandlovi a toho následovali po roce 1858 další a z Prostějova se
tak stalo největší centrum výroby konfekce

v Rakousko-Uhersku. Prostějovu dominovaly
provozy Františka Rolného, jehož firma vznikla roku 1862, a Jana Nehery. Oba podniky
pak určovaly směr vývoje oděvního průmyslu v Československu mezi světovými válkami
a na jejich základech později vyrostl i podnik
OP Prostějov.
Po konci druhé světové války byly prostějovské oděvní firmy postupně znárodněny.
V roce 1965 byl otevřen nový závod, do
něhož byla soustředěna veškerá prostějovská oděvní výroba a který zaměstnával přes
deset tisíc pracovníků. Výstavba výrobního

komplexu OP Prostějov dala vzniknout jedné z největších společností pohybujících se
v oděvním průmyslu na českém trhu, ale také
jednomu z nejvýznamnějších producentů
konfekce v socialistickém bloku. V roce 1992
byla firma privatizována tehdejším managementem a usilovala o konkurenceschopnost
na světových trzích. Rozšířila marketingové
aktivity a zavedla nové ochranné známky,
např. Profashion a William&Delvin.

Temná mračna nad OP
Po roce 2005 začal věhlasnou firmu sužovat
postupný pokles tržeb. Snížil se objem výroby
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a firma propustila část zaměstnanců. Náklady na výrobu se dál zvyšovaly kvůli růstu cen
energií a výši minimálních mezd zaměstnanců a s tím spojených odvodů. V roce 2008
prostějovský oděvní podnik ukončil výrobu
v závodech v Olomouci, Uherském Hradišti,
Ostravě a Lošticích. Zůstal jen hlavní závod
v Prostějově, kde pracovaly necelé tři tisíce
zaměstnanců. Špatnému stavu firmy nepřispěla ani hospodářská krize a dovoz levných
oděvů z Asie, dále posilování koruny vůči
dolaru a ostatním světovým měnám, což
negativně ovlivnilo export. Tržby meziročně
klesaly o stamiliony. Ztráta podniku v roce
2010 činila již 234 milionu korun. Podnik se
snažil vyhnout konkurzu, sjednocoval výrobu,

propouštěl zaměstnance, plánoval reorganizaci a soustředil se především na prodej šití
obleků na míru (měřenek). Přesto všechno
se podnik v témže roce do konkurzu dostal.
Podle informací z insolvenčního rejstříku pohledávky vůči OP požadovalo 555 věřitelů
s nárokem 2,15 miliardy korun. Společnost
prodala vše, včetně ochranných známek Profashion a William&Delvin (za 1,14 milionu
korun).
Hlavní areál koupila v roce 2014 firma Astria
Group a.s., za 58 milionů korun (přitom cena
komplexu s pozemky dosahovala hodnoty
180 milionů korun). Na části pozemků (cel-

kem 18 hektarů) společnost slibovala postavit
velkou výstavní halu.

Jak to ale bylo?

daných kvůli tunelování podniku, kvůli údajně nevýhodným službám, prodejům obleků
a neoprávněnému vyplácení odměn.

Nelze nezmínit, že samotné insolvenční řízení a konkurz probíhaly komplikovaně, opakovaně, s odvoláváním lidí. Spory o průběh
konkurzu vyvrcholily nejen zrušením a poté
opětovně prohlášením konkurzu na firmu,
ale také odvoláním původního insolvenčního
správce Jaroslava Svobody i soudce Jana Kozáka, který insolvenční řízení původně zahájil.
Tato nejistota odradila banky ohledně úvěrů
pro záchranu podniku a stejně tak majitele
jiných oděvních značek před koupí podniku
(Pietro Filipi, Scabal, Ozeta Neo). Soudce Jan

Osobně od bývalé zaměstnankyně vím, že se
OP potýkalo s velkou korupcí. Ještě před zahájením insolventního řízení se bývalé vedení
dohodlo, že musí před zabavením majetku
tajně odvézt nejdražší výrobní stroje. Toto
probíhalo tajně v noci, za použití kamionů
s logy jiných firem, a vrátní, kteří měli v této
době noční směny, dostali přísný zákaz tyto
kamiony stavět a kontrolovat. Tato zařízení
byla odvezena do budov výrobního družstva
Cíl Prostějov, kde měli pronajaté velké prostory. Dnes však ani tato firma neexistuje.

Kozák Spořitelnu do předběžného věřitelského výboru nevybral s tím, že soud musí dbát,
aby dominantní věřitel neovládal celý proces.
Byla to právě ČS, která měla zájem o financování a reorganizaci OP. Poté, co nebyla
soudcem zvolena, ztratila vliv v dalším dění
a zájem. Do výboru se z trojlístku věřitelských
bank dostala Raiffeisen bank. Ta ale o zachraňování podniku nestála. Jako jediná z více než
třiceti věřitelů hlasovala proti plánované reorganizaci. O nestandardní řízení konkurzu se
začal zajímat i stát. Ministryně spravedlnosti
Daniela Kovářová si vyžádala zpracování
analýzy, aby zjistila případné nepravosti. Toto
všechno doprovázelo i nejméně 40 žalob po-

Nejrozsáhlejší průmyslový komplex ve městě se šesti výrobními halami byl zlikvidován
v červnu v roce 2014 s pomocí tuny semtexu.
Tomu přihlíželo mnoho Prostějovanů. Další
dva roky se nad sutí v areálu ještě smutně tyčil 110 m vysoký komín s logem OP, ten byl
odstřelen v roce 2016. Dnes je areál prázdný
a Prostějov s hořkostí zapomíná na to, že přišel o svou slávu. Kdekoho napadne, že to celé
s OP nebyla úplně čistá hra a konci se dalo
zabránit, někdo si to ale nepřál.
Pocházím z Prostějova, města, které bývalo
městem módy.
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JAN NEPOMUK OETTL
otec českého včelařství

KDYŽ VČELA MED A VOŠTINU
TAK SNAŽNĚ DOBÝVÁ,
A V KAŽDÝ LIST A KVĚTINU
SVŮJ HLÁSEK UKRÝVÁ,
TU MYSLÍM, ŽE I ČLOVĚK S CHUTÍ
MÁ SE MÍT K PRÁCI V KAŽDÉM
HNUTÍ.
KDYŽ VČELA PLÁSTY UMĚLE
Z VOSKU SI STAVĚT ZNÁ,
A JIM PODOBU VESELE
ČISTÉHO SRDCE DÁ,
TU MYSLÍM, JAK JEST BLAZE TOBĚ,
KDO ČISTÉ SRDCE CHOVÁŠ
V SOBĚ.
(VÍTKOVA VČELAŘSKÁ PÍSEŇ - ÚRYVEK)
TEXT A FOTO: JAROMÍR TLUSTÝ

V poslední době stále víc a víc mizí staletá
lidská činnost: chov včel - včelaření. Méně
a méně je vidět ve vesnických zahradách včelích úlů a včelnic. Mizí povědomost o tomto
oboru činnosti, provázející člověka po mnoho
předchozích staletí. Zapomenuty jsou i osobnosti stojící v 19. století u zrodu a rozvoji
chovu včel v Čechách, potažmo v Evropě.
Mezi zapomenutými včelaři, jejichž život byl
spojen s Čechami, nalezneme například vynálezce medometu Františka Hrušku (Franz
von Hruschka, 1819–1888) či zakladatele
a redaktora českého včelařského časopisu
České včelařství a neúnavného propagátora včelařství Josefa Mikuláše Boleslavského
(1829–1892). Našli bychom i další osobnosti.
Žádná z nich se však o rozšíření chovu včel

v Čechách nezasloužila natolik, aby byla titulována „otec českého včelařství“, tedy až na
kněze Jana Nepomuka Oettla (Johann Öttl),
který byl takto oslavován již za svého života.
Jan Nepomuk Oettl se narodil 29. června
1801 v Dolenach u Kadaně (vesnice již neexistuje, na jejím místě je dnes vodní nádrž Nechranice) v rodině nezámožného tkalce Františka a jeho ženy Františky. Rodinu ještě před
narozením Jana, a vlastně i poté, co přišel na
svět, provázela smrt. Tři jeho sourozenci, sestry, zemřeli v útlém věku. Johana roku 1801,
dva měsíce po svých pátých narozeninách
(nar. 1796). Josefa o čtyři měsíce později, ve
věku tří let (nar. 1898). Obě tedy krátce před
narozením Jana. I život Janovy mladší sestry
byl velmi krátký. Narodila se v červenci roku

1807 a zemřela v lednu následujícího roku.
Pro mladého Jana byla však pohromou především brzká smrt rodičů. Otec zemřel v Janově útlém mládí, matka před jeho osmnáctými narozeninami. Od mládí byl tedy nucen
starat se sám o sebe.
Jeho vrstevníci na něho s odstupem času
vzpomínali jako na ctižádostivého chlapce
toužícího po vzdělání. To se mu dostalo poprvé na kurzu pro čekatele učitelství, který
absolvoval roku 1817 v Chomutově. Kurz jej
opravňoval k získání místa pomocného učitele. Na jeho rodném Kadaňsku se mu však toto
místo nedařilo získat. Proto si po dva roky vydělával na obživu jako soukromý učitel, pomocný písař a příležitostný muzikant.
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Roku 1819 začal studovat na gymnáziu v Kadani a studium zakončil roku 1823 v Praze
maturitní zkouškou. O tři roky později (1826)
započal studia v kněžském semináři v Litoměřicích. V srpnu roku 1830 byl vysvěcen na
kněze a následně ustanoven kaplanem v Jesenici (okr. Rakovník). O dva roky později změnil působiště. Stal se kaplanem v Libědicích
(okr. Chomutov). Roku 1834 postoupil v církevní hierarchii, když se stal knězem v Mětikalově a roku 1834 v Turči. Obě vesnice dnes
již neexistují, nacházely se v později zřízeném
vojenském újezdě, v okrese Karlovy Vary,

zůstalosti dva úly (vydlabané kmeny stromů –
kláty). Utratil za ně, navzdory protestům přátel, veškeré své jmění: 95 zlatých. Ještě týž rok
se však Oettlova investice do včelaření ukázala být smysluplná a peníze se mu, s menším
ziskem, vrátily. Z nově nabytých včelstev totiž
získal a následně výhodně prodal 25,5 kilogramů medu a jeden kilogram vosku.
Když v příštím roce (1834) přesídlil na své
nové působiště, na faru v Mětikalově, úly (kláty) vezl s sebou. Bylo tomu tak i při dalších
Oettlových putováních po farnostech západ-

Jan Nepomuk Oettl se o včelaření začal zajímat před rokem 1832, při svém působení na
faře v Jesenici. Zde jej však vedle chovu včel
oslovilo i zahradnictví a štěpařství. Byť zůstal
po zbytek života věrný všem třem zmíněným
zálibám, včelařství vždy stálo na prvním místě.
Včelařem, vlastníkem svých prvních úlů, se
stal až v místě svého dalšího působení, na faře
v Libědicích. Po smrti tamního faráře, Josefa
Pamperle (1792–1833), odkoupil z jeho po-

Jan Nepomuk Oettl zemřel 7. září 1866 v Buškovicích na tamní faře, kde předtím působil.
Když po roce 1832 J. N. Oettl působil v Doupovských horách, nebylo tamní podnebí
příznivé ani jemu, ani včelám. Především
v zimních měsících včelstva trpěla zimou
v nedokonalých klátech. Proto se Oettl začal
zabývat myšlenkou na konstrukci a výrobu
slaměného úlu. Vycházel z poznatků svých
předchůdců a vrstevníků, významných evropských včelařů, především Johanna Dzierzona
(1811–1906), přesto na konci jeho snažení byl
úl jeho vlastní konstrukce. Slaměný, dělitelný,
později nazvaný Princ (Prinzstock), umožňující lepší manipulaci s včelstvem než kláty či
řada jiných, tehdy zkonstruovaných úlů.
O popularitě Oettlova Prince svědčí například jeho hojné používání. Statistika z roku
1899 uvádí, že na Žatecku, kde J. N. Oettl
na sklonku života působil, úl Princ používalo
19,7 % včelařů. Oproti tomu úly zkonstruované Johanem Dzierzonem byly používány jen
4,3 % včelařů. Avšak poslední rok 19. století
převážná část včelařů (76 %) stále ještě chovala včely postaru, v klátech.

Immenheimem (Včelí dům) postavený
Oettlem v Brodech, kde strávil poslední
roky svého života – jedna ze dvou tam
stojících včelnic
tedy v Doupovských horách. Tamní krušné
podnebí, především v zimě, nesvědčilo chatrnému zdraví J. N. Oettla a vedlo k žádosti
o přeložení. Byl vyslyšen. Roku 1846 přesídlil
na faru v Radíčevsi (dnes součást města Žatec) a o tři roky později byl ustaven farářem
v Buškovicích (okr. Louny). Zde působil až do
roku 1862, kdy ze zdravotních důvodů odešel
na odpočinek.

obklopen přírodou, květinami. Jeden z jeho
přátel napsal: „Žil zde pro vědu, včely a květiny.“ V zahradě Včelího domu nechal zřídit
dvě včelnice, malý skleník a „letohrádek“.
Třetí ze včelnic měl stále v nedalekém krásnodvorském zámeckém parku.

ních a severních Čech. Včely cestovaly s ním.
Jen v roce 1846, kdy přesídlil z Turče do Radíčevsi, s sebou vezl jen polovinu svých úlů.
Druhou polovinu, osm úlů, za 13 zlatých a 30
krejcarů prodal v Turči.
Počet Oettlových úlů se stále zvyšoval. Po
roce 1849, kdy na delší dobu pobýval v Buškovicích, byl jejich počet takový, že mohl vytvořit dvě včelnice (více úlů na jednom místě,
zpravidla jednoduchou stavbou chráněných
před nepřízní počasí). Jedna stála v zahradě
buškovické fary, druhá v nedalekém zámeckém parku zámku Krásný dvůr.
Po roce 1861, kdy ze zdravotních důvodů
odešel na odpočinek, přesídlil z Buškovic do
nedalekých Brodů (okr. Louny). Zde si nechal
vystavět domek, který pojmenoval Immenheimem (Včelí dům). Zde prožil poslední
roky svého života u svých milovaných včel,

K rozšíření Oettlova Prince mezi včelaři přispěla jak promyšlená konstrukce úlu, tak
i jeho snadné zhotovení. Oettl nabídl včelařům nejen úl samotný, ale zkonstruoval pro
jeho sestavení důmyslný, jednoduchý dřevěný „stroj“ (jak sám Oettl dřevěnou kruhovou
desku s několika svislými a příčnými kolíky
nazval).
Jak úl a jeho konstrukci, tak i samotný „stroj“,
ale i zásady a postupy včelaření ve slaměných
úlech (košnicích) J. N. Oettl představil ve své
první knize. Vydala ji v roce 1843 c. k. vlastenecko-hospodářská společnost v království
českém, a to jak česky, tak německy. V němčině pod názvem Klaus, der Bienenvater und
Bienenkorbmacher, oder Unterhaltende Belehrung für Alle, welche Bienen halten oder halten könnten, insbesondere für die gemeinen
Landwirthe Böhmens.
V češtině se jmenovala Wjtek, wčelař a spolu
aulař, nebo Potěssitedlná naučenj pro wssechny ty, kteřj wčely chowagj nebo chowati mohau: zwlásstě pro sprosté české hospodáře.

Přeložil ji a k vydání připravil Josef Alexandr
Dundr (1802–1874).
Kniha se stala velmi populární, o čemž svědčí
i její opakovaná vydání v letech 1853, 1857,
1862. Pokaždé J. N. Oettl knihu rozšířil a doplnil o nové poznatky, tedy až na poslední
vydání z roku 1887, vyšlé jedenáct let po Oettlově smrti.
Nebyla to však Oettlova jediná kniha. Mezi
roky 1857 a 1864 napsal a vydal čtyři knihy,
v nichž se zaobíral jak konstrukcí a stavbou
úlů, tak i některými aspekty života včelstev.
Ve své literární tvorbě se Oettl nevěnoval jen
včelařství. V roce 1856 napsal a v Litoměřicích vydal knihu s názvem Maria, die geistliche Rose (Panna Maria, duchovní růže),
duchovní četbu, vycházející z tehdy velmi
oblíbeného mariánského kultu. V roce kdy
J. N. Oettl zemřel (1866), byla vytištěna kniha, v níž se navrátil k další své lásce, a to zahradnictví. Kniha s názvem Die Düngerwirthschaft des kleinen Landwirthes, wie solche
sein - und nicht sein soll (Hnojařství malého
rolníka, jaké má - a jaké nemá býti) pojednávala o správném hnojení zahrad a polí.
Jan Nepomuk Oettl se po celý svůj život snažil
propagovat a rozšířit chov včel a přinášet do tohoto oboru lidské činnosti nejnovější poznatky
a technologie. To byly i důvody, proč v polovině 19. století usiloval o založení spolku včelařů.
Prvním krokem k tomu byl článek otištěný roku
1852 v časopise Wochenblatt für Land-, Forst- und Hauswirthschaft (Týdeník pro rolnictví,
lesnictví a domácnost redigovaný Oettlovým
přítelem Aloisem Borroschem /1797–1869/),
v němž vyzval včelaře působící v Čechách
k spolkovému životu. Článek byl otištěn v květnu a vedl k tomu, že již o měsíc později došlo
k první poradě včelařů v zámeckém parku
v Krásném Dvoře, z které se následně zrodil
první včelařský spolek v Čechách pojmenovaný
Verein zur Hebung der Bienenzucht Böhmens
(Jednota ku povznesení včelařství v Čechách).
Jednota (spolek) vznikla zprvu jako jedna z odborných sekcí c. k. vlastenecko-hospodářské
společnosti a působila tak až do roku 1861,
kdy byla úředně potvrzena jako samostatně působící spolek. J. N. Oettl byl poté zvolen jeho
předsedou, jímž zůstal, navzdory zdravotním
problémům, až do své smrti v roce 1866. Předtím však byly jeho zásluhy oceněny udělením
titulu doživotního předsedy. Při té příležitosti byl
dekorován stříbrnou spolkovou medailí.
Od počátku se spolek snažil působit po celých Čechách a jeho členy se stali jak čeští,

Oettlem zkonstruovaný „stroj“ na
výrobu slaměných úlů

Slaměný úl – ilustrace z Oettlovy knihy
Der Prinzstock mit Wabenrähmchen

tak němečtí včelaři. O dvojjazyčnosti spolku
svědčí také vydávání výročních zpráv v českém a německém jazyce. Přesto byl již krátce
po založení spolek považován za německý
(což trvá doposud), a proto byl v roce 1864
v Chrudimi založen český včelařský spolek.
Již za života byli Jan Nepomuk Oettl, jeho
snaha o pokrok ve včelařství, o propagaci
a rozšíření chovu včel v Čechách, ale i založení prvního včelařského spolku i konstrukce
nových úlů několikrát oceněni. Roku 1862 mu
císař František vyslovil uznání. V roce 1855,
poté co vystavoval úly své konstrukce na
světové výstavě v Paříži, obdržel pochvalné

uznání od organizátorů výstavy a francouzská včelařská společnost Société centrale
d‘apiculture (založená právě v roce 1855) jej
přijala za čestného člena.
Za čestného člena byl jmenován také včelařskými spolky slezsko-moravským a dolnorakouským.
Jan Nepomuk Oettl nepochybně patřil k zakladatelům českého včelařství. Avšak jeho
zásluha byla zapomenuta, zmizela pod událostmi 20. století. Stejně jako pamětní deska,
osazená na jeho rodném domě, která zmizela
pod hladinou vodní nádrže Nechranice.
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Konec
znuděných dětí na výletech!
SLYŠELI JSTE NĚKDY O DENÍKU FEJSBUKOVÉ MATKY? OBLÍBENÁ AUTORKA VTIPNÝCH STATUSŮ,
KTERÉ VYŠLY UŽ DVAKRÁT V NETRADIČNÍ KNIŽNÍ PODOBĚ, MÁ „DOBRODRUŽSTVÍ“ V POPISU PRÁCE
NEJEN JAKO MÁMA TŘÍ DĚTÍ: JE TAKÉ TVŮRKYNÍ POUTAVÝCH RODINNÝCH VÝLETŮ, PRO KTERÉ
VYMÝŠLÍ DOPISY PRO DĚTI, KRESLENÉ MAPY A HÁDANKY S DOPLŇOVAČKOU. ZA JEJICH VYLUŠTĚNÍ
SE MŮŽETE DOČKAT DÁRKU.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: HELENA SZMIGIELOVÁ A ARCHIV AUTORKY

Kniha „VÝLETY S TAJENKOU“ vyjde
letos v březnu a vzhledem k tomu, že
„chytla“ veřejnost už před svým křtem
a dodáním do knihkupectví, přemýšlí už
teď Lucie Nachtigallová o pokračování
samostatných publikací vždy pro konkrétní kraj.
Mezitím ještě ale ´zklame´ své fandy:
Chystá se totiž „konec denních statusů“. Ano, třetí díl DENÍKU FEJSBUKOVÉ
MATKY je na spadnutí a bude poslední.

Tipů na celoroční výlety je plný internet i turistické brožury. Blogerka a novinářka Lucie
Nachtigallová ale přišla s originálním nápadem. Vymýšlí průběžně už několik let celoroční výlety, pro které připravuje instruktážní
mapy, k nim i úvodní dopisy pro malé turisty,
hádanky k vyluštění, texty se skrytými obrázky
a úkoly, které mají malí výletníci během vybrané trasy splnit.
ORIGINÁLNÍ VÝLETNÍ KNIHA
Nyní toto vše skloubila do poutavé a edukativně zpracované knihy „Výlety s tajenkou“,
kde jsou trasy a úkoly rozprostřené na celý
rok. Rodiny s dětmi od 3 let se podle ní mohou v každé sezóně vydat třeba za vodníky
a bílou paní, po stopách vojáka Švejka, na
loupežnický hrad, pro sladké uši a za pravěkými lovci... „V knize je 15 zpracovaných výletů,
z toho zhruba třetinu lze zvládnout v zimě,“
uvádí autorka, která všechny trasy osobně
prošla.
Tipy z vašeho kraje:
Liberecký kraj – Skalním městem tajemné
hory Kalich
Ústecký kraj – Roudnice nad Labem:

Za tajemstvím rudného pramene
(jen na www.velkadobrodruzství.cz,
ne v knize)
Karlovarský kraj – Za bublavým bahnem
do SOOS
„Určitě to nejde vymýšlet a psát od stolu.
Opravdu chodím se svými dětmi na výlety.
Ale například Prahu procházím sama a pak
někoho poprosím, aby trasu i s úkoly otestoval,“ říká k tomu Lucie. Během putování vede
kniha čtenáře krok za krokem a zvědavci musí
v terénu hledat správné odpovědi do doplňovačky, s pomocí návodné mapy objevit třeba
kytku na konkrétním domě, předmět vyskytující se na erbu nebo slova na vstupní bráně
do hradu.
POMOHLI RODIČE Z FACEBOOKU
Při tvorbě knížky se intenzivně zapojila i facebooková komunita rodičů. Hledací úkoly bylo
třeba znovu prověřit – ne na všech luzích
a hájích totiž zůstává „kámen na kameni“: „Se
svými fanoušky na sociální síti hodně komunikuji. Oni mi pak napíší, co třeba nenašli, co
bylo složité, a já pak podle jejich podnětů podklady upravuji. Bez toho nic ven nepustím.“

Každý výlet na stránkách knihy doplňují podrobné informace o obtížnosti, parkování,
občerstvení i toaletách či zda putování zvládnete s pejskem nebo dětským kočárkem. Nechybí QR kód, pokud si dospělák chce zjistit
během cesty případné další detaily. K pousmání jsou hlášky a připomínky (nejen jejích
vlastních) ratolestí, které si v jednotlivých místech vyslechla. Například z výpravy „Skalním
městem tajemné hory Kalich“ si toto odnesl
Míša (12 let): „Vyhlídka nad Jizerou byla nebezpečná, ale já se nebál. Máma jo.” Z cesty „Za
bublavým bahnem do SOOS“ má Radeček (6
let) vzpomínku: „Bylo to velké dobrodružství –
i když trochu smrduté!” a tříletá Ája si odnesla
poznání: „Ta bublající voda vůbec nebyla horká, tajně jsem do ní sahala.“
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Rodiče ocení zajímavá doporučení, jako například to, na co děcka kde upozornit, kde
mohou vidět pobíhat veverky nebo za jaký
suvenýr nejspíše budou chtít v hradním krámku utratit korunky.
TAJENKY JAKO „VEDLEJŠÁK“
K POHÁDKÁM
Okouzlujících hádankových cest zkoncipovala Lucie kolem stovky během pěti let. A to
i přesto, že se nápad „tajenkových vycházek“
neukázal tak rentabilní záležitostí, jak si přála,
když před lety s kamarádkou rozjížděla agenturu Velká dobrodružství. „Místo toho se jako
nedostatkové přání v obcích ukázaly takzvané
Pohádkové lesy a ty děláme dodnes s velkým
úspěchem,“ uvádí a dodává: „Věřím, že po
vydání ve formě knihy vzroste zájem o výlety.
Tohle není věc, která by mě uživila, ale každá
zmínka o výletničení je dobrá,“ dodává Lucie,
která už dnes píše texty výprav i „na klíč“ pro
jednotlivá města.
Někde dokonce po vyluštění tajenky lidé dostanou hodnotný dárek. „Například s Prahou
5 máme vytvořeno pět výletů a do infocentra
si pak lidé mohou přijít pro skleničku se Shrekem. A chodí jich na tisíce,“ prozrazuje s tím,
že o suvenýr zdarma není nouze ani u výletů
třeba v Ústeckém kraji, konkrétně v Roudnici
nad Labem (okres Litoměřice).

Chcete vyhrát
dárkový poukaz na
výlet s tajenkou od
společnosti VELKÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
zdarma?
Pak odpovězte na
následující otázku:
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Chrám

z popela zdvižený
NEDĚLE OCULI BYLA, JAK NAZÝVÁ TENTO DEN CÍRKEV. PAPRSKY DENNÍHO SLUNCE VŠAK ZAHNALA
TEMNOTA NOCI PŘEDČASNĚ. NIKDO DNES NEVÍ, KDO VLASTNĚ ZAVINIL TEN POŽÁR. MOŽNÁ, ŽE
MĚŠŤAN PŐLZEL, KDYŽ NA OHNI SMAŽIL SI RYBY A PŘILÉVAL K OLEJI VODU. SNAD ŠLECHTIC JE
NA VINĚ – MANWICZ. MOŽNÁ I NĚJAKÝ UČEŇ, CO OD MISTRA ZAKUSIL VÝPRASK – V JIHLAVĚ MUČILI
LOTRA A TEN TO KATOVI TVRDIL. ZAZÁŘIL NIČIVÝ PLAMEN, PAK VZEPJAL SE CHTIVĚ AŽ K NEBI.
VICHŘICE ROZDMÝCHÁVÁ OHEŇ A MOST SE PROMĚNÍ V PEKLO...
TAK POPSAL VZNIK POŽÁRU, KTERÝ O TŘETÍ NEDĚLI POSTNÍ 11. BŘEZNA LÉTA PÁNĚ 1515 POSTIHL
KRÁLOVSKÉ MĚSTO MOST, GEORG BARTHOLD Z BREITENBERKU, ŘEČENÝ PONTANUS, MÍSTNÍ
RODÁK, CÍRKEVNÍ HODNOSTÁŘ A LITERÁT. TATO UDÁLOST BYLA DŮVODEM OBNOVY JAK MĚSTA,
TAK I STAVBY NOVÉHO CHRÁMU NA MÍSTĚ POŽÁREM ZCELA ZNIČENÉ, RANĚ GOTICKÉ BAZILIKY
Z LET 1253 -1257.
TEXT: ARCHIV POHLEDY AMB
FOTO: JAROSLAV HAUŠILD, LADISLAV ŠEINER, OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ, P.O.
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o této stavbě s neskutečným osudem a obrovským evropským významem nevznikl,“ říká
Míra Kuželka z mostecké společnosti Ponte
Records, v jejímž studiu se filmové materiály
upravovaly, a pokračuje: „Byl sice na černobílý
filmový materiál formátu 8 mm natočen krátký film o slavném přesunu v roce 1975, díky
kterému byla tato nevídaná akce zapsána do
zlaté knihy Guinnessových rekordů tisíciletí,
ale nikoho nenapadlo nafilmovat dílo v širších,
především historických souvislostech. Nejde
jen o pohnutou a velice zajímavou historii kostela, jeho interiérovou výzdobu, ale třeba i tajemno, mnohdy provázející práci řemeslníků,
mistrů tesařů, kameníků a jejich cechů, stejně
jako technické mistrovství stavitelů a architektů, které je možné docenit až díky technice
naší moderní doby,“ doplňuje Míra Kuželka.
Snad i proto jen málokdo ví, jak na tehdejší
dobu byla sbírka na pořízení finančních prostředků na stavbu nového svatostánku velkoryse pojatá. Zástupci mosteckých měšťanů
i církve se rozjeli do celé tehdejší Evropy a za
dva roky se jim podařilo sehnat dost prostředků na obnovu chrámu a dalších doprovodných
staveb. Sbírku veřejně prostřednictvím papeže
Lva X. a dalších církevních hodnostářů podpořila nejen církev, ale i tehdejší významní králové
– polský král Zikmund I. i český a uherský král
Vladislav II., který odpustil městu daně na 10
let a vyzval k podpoře stavby i ostatní královská
města. Po jeho smrti celou myšlenku podporoval i jeho následník Ludvík Jagellonský. Na
tuto dobročinnou akci přispěla města a prostí
lidé v Čechách, Moravě, Sasku, Lužici i Slezsku
a církev nabízela formu odpustků všem, kdo
přispějí nejen penězi, ale i materiálem nebo
svojí prací. Tak se stalo, že na stavbě samotné
podílelo velké množství řemeslníků i nádeníků
nejen z Čech, ale i okolních států.

Těmito sugestivními slovy v podání herce
Městského divadla v Mostě Otto Lišky začíná
na přelomu roku 2017 – 2018 natočený film
s názvem Chrám z popela zdvižený. Toto dílo
nezačíná těmito větami ústy pradávného Pontana náhodně. Město Most hoří a s ním i původní gotická bazilika z 13. století. Nový film
vzniká v roce 2017, přesně po uplynutí 500
let od zahájení stavby nového chrámu v roce
1517. Obsahem filmu je přiblížení okolností a událostí spojených s kostelem v dobách
středověku i novověku, včetně přesunu kos-

tela z královského města Mostu na nové místo. Zároveň představuje tuto památku jako
součást bohaté historie i současnosti Mostecka a Ústeckého kraje, včetně základního
zdokumentování vzniku a vývoje gotického
sakrálního slohu, jeho významu a využití. Jsou
v něm použity materiály prezentující základní
stavební styly a prvky, které se staly základem
pro vybudování významných a historicky cenných staveb v Čechách, Sasku a celé Evropě.
„Film jsme natočili i proto, že ač je to k nevíře,
do dnešní doby žádný jiný filmový dokument

Přínosem pro realizaci stavby byl i výběr tehdejších stavitelů a architektů, kteří se nebáli experimentovat a použít nové konstrukční prvky.
Důvěru stavbu naplánovat a zrealizovat dostal
žák známého stavitele a architekta Benedikta
Reida, Jakub Heilmann ze Schweinfurtu. Ten
společně se zkušeným kamenickým mistrem
Jőrgem z Maulbronnu navrhnul velkorysé řešení formou tzv. halového trojlodí s použitím
vtažených pilířů a postranních šestnácti kaplí s krouženou klenbou, se znaky a symboly
mosteckých cechů, bohatých měšťanů i opata
oseckého kláštera Bartoloměje. Nepřehlédnutelný je pompézní emporový ochoz vyzdobený reliéfy s biblickými motivy Starého a Nového zákona. Stavitelé se navíc snažili použít
prvky z okolních zemí. Po vzoru jihoněmecké
pozdní gotiky má například kostel pouze tuto
jednu věž a exteriér působí prostě a stroze.

do okolního přírodního prostředí. V upraveném okolí kostela se pořádají různé kulturní
akce pořádané statutárním městem Most
a v minulých letech zde našla zázemí i sochařská sympozia, při nichž sochaři vytvářeli svá
díla, umístěná posléze na vybraných místech
ve městě. V chrámu samotném jsou kromě církevních obřadů pořádány hudební koncerty,
výjimečné osobitou akustikou a majestátným
prostředím, které dotváří umělecky dokonalé
interiérové prvky vysoká klenba a celý prostor
kostela.
„Je to přímá úměra. S narůstajícím časovým
odstupem od likvidace historického města
Mostu narůstá i zájem široké veřejnosti o jeho
osud i o zajímavou historii mosteckého kostela. Není však ani zdaleka uspokojen,“ vysvětluje Vlastimil Novák, autor scénáře filmu.
„Výraznou předností snímku jsou především
působivě komponované záběry kostelního
interiéru spolu s významnými uměleckými
památkami a funkční využití archivních fotografií a filmových záběrů. K nim se váže zajímavý vedlejší efekt, jímž je sama řada těchto
unikátních obrazových materiálů, objevených
produkcí během příprav na natáčení,“ dodává
scénárista. Martin Studecký, režisér a kameraman v jedné osobě, začal po vytvoření literárního a technického scénáře natáčet v interiéru
děkanského kostela první výtvarně stylizované
záběry a produkce průběžně shromažďovala
archivní obrazové materiály.
K původně pozdně gotické architektuře se
postupem času začaly přidávat i prvky nového slohu – renesance, které svými detaily daly
stavbě i interiéru osobitou tvář. Kostel však nezažil jen dobrá období. Úplnému dokončení
chrámu bránily v dalších staletích další chmurné události, zejména několik dalších ničivých
požárů postihujících město a zároveň nedokončený kostel.
Největším zásahem do historie chrámu však
bylo již zmiňované přesunutí stavby v roce
1975, kdy byla v rámci likvidace starého Mostu a plánů na výstavbu města nového řešena
vládními orgány republiky i otázka záchrany
nejvýznamnějších památek původního královského města. Ministerstvem kultury byla zřízena komise, jež měla řídit a koordinovat záchranu a nové umístění vybraných památek včetně
největšího skvostu, děkanského kostela. Bylo
zpracováno několik variant a posléze realizován přesun celého chrámu po kolejích, do sousedství další zajímavé, historicky a stavebně
cenné stavby, špitálního kostela sv. Ducha.
Přesunem kostela však ještě nic nekončilo.
Následovalo postupné zabezpečení stability

stavby a její postupná renovace, směřující ke
zpřístupnění chrámu veřejnosti. Byla položena
nová střecha, znovu vybudována věž a zrestaurován interiér, kde byla odstraněna nejen
historizující výzdoba z 19. století, ale rovněž
základní sakrální prvky, především pak hlavní
barokní oltář. To vše i s úpravou okolí trvalo
až do roku 1988, kdy byl kostel opět otevřen
pro veřejnost, měl však zatím pouze sloužit
k výstavním a koncertním účelům. K církevním
obřadům začal sloužit až po vysvěcení v červnu 1993. V interiéru kostela je v současnosti
instalována expozice gotického a renesančního umění severozápadních Čech, v suterénu
kostela se nalézá výstavní prostor Galerie výtvarného umění. Úpravy okolí kostela probíhaly od roku 1986. Na místě, kde původně stálo
staré město Most, se provedly rozsáhlé zemní
práce a od roku 2008 zde byla napuštěna vodní nádrž – Jezero Most. Další úpravy směřují
k vytvoření cyklostezek a turistických tras okolo jezera a budoucímu využití celého areálu
pro rekreaci obyvatel i turistů. V samé blízkosti
chrámu bylo vytvořené jezírko pro rybaření
a travnaté plochy pro relaxaci a procházky, vybudováno dětské hřiště a zřízen nový moderní
městský hřbitov, zapadající svojí architekturou

Produkce Ponte Records Míry Kuželky pak zajistila technické a organizační podmínky pro
jeho realizaci. Komentáře spolu s průvodním
slovem se chopili sólisté činohry Městského
divadla v Mostě – Otto Liška a Marcel Rošetzský a přispěli svým kultivovaným projevem
jak k přehlednému vyznění snímku, tak k jeho
emocionální působivosti. Pomohla i profesionální a vstřícná spolupráce Romana Dobreva,
zvukového mistra ze studia Ponte Records.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na natáčení filmu podíleli, stejně tak i generálnímu
partnerovi projektu – Krajskému úřadu Ústeckého kraje, hlavnímu partnerovi projektu – statutárnímu městu Most a ostatním partnerům,
bez jejichž patriotismu a finanční pomoci by
tento film nemohl nikdy vzniknout.
Film v české, německé a anglické mutaci je od
1. března možné zakoupit v Reklamní agentuře Daniel s.r.o. Most, Bělehradská 360, studiu
Ponte Records, Moskevská 12, Most, Turistickém informačním centru, Radniční 1, Most
nebo prostřednictvím webových stránek projektu www.chramzpopelazdvizeny.cz
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Bobovka
už brzy!
PO JEDINÉ BOBOVÉ DRÁZE NA ČESKÉ STRANĚ KRUŠNÝCH HOR SE JIŽ ZANEDLOUHO BUDETE MOCI
SVÉZT VE SPORT AREÁLU KLÍNY. PO PROJEKTOVÉ FÁZI SE STAVBA JIŽ ZAČÍNÁ REALIZOVAT A PRVNÍ
BOBY VYJEDOU PO DRÁZE UMÍSTĚNÉ NA SJEZDOVKÁCH A V OKOLNÍCH LESÍCH JIŽ ZAČÁTKEM
ČERVNA LETOŠNÍHO ROKU. ATRAKTIVNÍ NOVINKA ZPŘÍJEMNÍ V TOMTO KRUŠNOHORSKÉM AREÁLU
NÁSLEDUJÍCÍ JARNÍ, LETNÍ A PODZIMNÍ SEZÓNU A DOPLNÍ TÍM JIŽ TAK BOHATOU NABÍDKU
AKTIVIT PRO SPORTOVCE, TURISTY A NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU, DOSPĚLÉ I DĚTI VŠECH VĚKOVÝCH
KATEGORIÍ.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB A DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY, O.P.S
FOTO: SPORT AREÁL KLÍNY

Majitelé Sport areálu Klíny si pro realizaci
„bobovky“ vybrali moderní variantu od dodavatelské rakouské společnosti Brandauer
GmbH, využívající jako vodící prvek speciální samonosnou trubku o průměru 150 mm.
Jedná se o jednoduchý, ale zároveň účelný
a maximálně bezpečný systém upouštějící

od klasického a rozměrného bobového žlabu, což umožní postavit ve Sport areálu Klíny
nejdelší a rozebíratelnou dráhu tohoto výrobce v Čechách a na Slovensku. Bobová dráha
dlouhá téměř 900 metrů povede z části lesem
a bude křižovat sjezdovku, která slouží v zimě
lyžařům a v ostatních ročních obdobích k jíz-

dě na horských kolech a koloběžkách. „Než
napadne sníh a začneme upravovat sjezdovku, bobovou dráhu v úseku na sjezdovce jednoduše demontujeme a uskladníme. Hned na
jaře, kdy už nebude sníh kvalitní a vhodný pro
lyžování, odhrneme jeho část na stranu a bobovou dráhu opět sestavíme a zprovozníme.

Jedná se o rychlé a jednoduché úkony, které
umožňuje lehká konstrukce bobů a sestavení
celé tratě z jednotlivých krátkých dílů ze samonosných trubek,“ vysvětlil jednatel Sport
areálu Klíny Josef Dlouhý. „Zvolili jsme tento
jednoduchý systém, který ale zároveň patří
k těm bezpečnějším variantám, kdy v žádném
případě nehrozí, že by se boby dostaly mimo
dráhu. Jedná se o velmi spolehlivou technologii, při jejímž použití boby nemohou vypadnout z trati. Zároveň má dráha hned několik
bezpečnostních prvků. Bob je vybaven bezpečnostním pásem a třemi nezávislými brzdami, fungujícími i v případě deště,“ ujistil Josef
Dlouhý. Na nové bobové dráze se v klidu projedou i urostlejší turisté, neboť nosnost bobů
je 130 kg, naopak děti nad 8 let mohou jezdit
jak s rodiči, tak i samostatně. Pro dopravu dětí
mladších 8 let je bob vybaven dvojitým sedákem a dvojitým bezpečnostním pásem, tak
aby mohly jet společně s rodiči. Opravdový
zážitek z jízdy umocní nejen délka trati, ale

i její neskutečné převýšení, které činí 130 metrů. „Za jednu jízdenku budou mít lidé zážitky
hned dva. Bobová dráha bude začínat na svahu u výstupu z lanovky. V bobu si lidé projedou 900 metrů dlouhou trať maximální rychlostí 45 km/hod. Na trati na ně čekají oblouky
s poloměry 15 a 12 metrů a padesátimetrový
most ve výšce 4 metry nad terénem. Na konci
dráhy vjede bob na brzdící dopravník, který
jej bezpečně zastaví. Zpět nahoru jezdce
vyveze lanovka, takže si za jednu cenu užijí
jízdu na bobech i lanovou dráhou,“ nastínil
adrenalinový zážitek Josef Dlouhý. Cena celé
té parády bude srovnatelná s jízdným na bobových drahách na německé straně Krušných
hor, kde si ale turista neužije jízdu lanovkou.
Celkem bude ve Sport areálu Klíny k dispozici
32 bobů.
Horské středisko Klíny však poskytuje po celý
rok další možnosti, jak si sami nebo s dětmi
zasportovat, relaxovat a strávit volný čas.

Komfortní zázemí uprostřed Sport areálu Klíny přímo vedle sjezdovky poskytuje tříhvězdičkový Hotel Emeran s restaurací, nechybí
v něm však ani wellness, posilovna a klubovna s dětským koutkem. V okolí hotelu je návštěvníkům k dispozici dětské hřiště, cvičná
lezecká stěna a trampolína, můžete si zde
zahrát tenis, badminton, fotbal či volejbal na
venkovním osvětleném hřišti nebo vyzkoušet lesní lanový park. Oblíbenou zábavou je
již zmiňovaná jízda na horských kolech a terénních koloběžkách po sjezdovce vedoucím
bikeparku, kdy vás zpět nahoru vyveze místní
čtyřsedačková lanovka.
Krušné hory a Klíny samotné budou nápadem
a realizací nové bobové dráhy pro své návštěvníky opět o něco atraktivnější a již dnes
můžeme čtenářům slíbit, že je v blízké budoucnosti čeká na Klínech další překvapení.
Ale o tom zase až příště… 		
(PI)
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Poutníku,

zpomal a rozjímej
NĚKOLIK KAMENNÝCH MENHIRŮ LEMUJE STEZKU OD LÉČEBNY PETROHRAD SMĚREM KE KAPLI
NA VRCHU VŠECH SVATÝCH. VZNIKLA ZDE SYMBOLICKÁ CESTA SVĚTCŮ, KTERÁ MÁ PŘIMĚT LIDI
K ZAMYŠLENÍ A PŘIPOMENOUT TY, KTEŘÍ MĚLI NEMALÝ VÝZNAM PRO NÁRODNÍ HISTORII.
PROČ ALE POSLEDNÍ BALVAN ZŮSTAL PRÁZDNÝ?
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

„Alej“ skalkových valounů, která se stala
nositelkou jmen významných českých historických osob, začíná hned za plotem Psychiatrické léčebny Petrohrad. Právě tamní
pracovník, ergoterapeut Petr Kunc, stojí za realizací. „Jednou jsem prostě nemohl spát...,“
směje se tento muž nad otázkou, jak na nápad „Cesty českých svatých“ vlastně přišel.
Z keramické hmoty vytvořil reliéfy, které
se do kamenů vsadily. „Nejdřív jsem si musel vyrobit formu ze sádry, do níž se hmota
poté vymačkávala. Všechny postavy jsou ovšem originálně vymodelované,“ zdůrazňuje.
S uskutečněním vize mu pomáhala kolegyně

Martina Provázková a léčebna rovněž spolupracovala s Obecním úřadem Petrohrad.
Poutní místo, které vede do vrchu ke Kapli všech
svatých ze 17. století, má za sebou první zimní
sezónu. Místní lidé o něm začali mluvit jako
o ´křížové cestě´, což je ale podle Petra Kunce nesprávné označení. Symbolická zastavení
ku ´křížovému vrchu´ by totiž musela mapovat
události a osoby spojené s ukřižováním Krista
a také je zvykem, že jich bývá obvykle 14. „Naše
Cesta českých svatých zahrnuje 15 světců, kteří se zapříčinili o rozkvět české země, počínaje
Cyrilem s Metodějem a konče třeba Janem Sarkanderem,“ říká tvůrce k výběru postav.

Z těch známějších jsou mezi nimi dále Jan Nepomucký, Anežka Česká, svatá Ludmila, svatý
Václav či Vojtěch. U některých plastik ovšem
lidé zvědavě tápou, o koho se jedná. Kromě
zmíněch spatří také Jana Nepomuka Neumanna, Klementa Mariu Hofbauera, Hedviku
Slezskou, svatou Zdislavu. Z mužských světců
pak ještě nechybí Prokop, Radim, Ivan a Vít.
Poslední žula u cesty zůstala záměrně
prázdná. Tady se máte po výšlapu na chvíli
zastavit. Nejen kvůli odpočinku. Člověk by
se zde měl zamyslet, zda žije tak, aby jeho
existence byla pro druhé přínosem.
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Silnice vedou
výsypkou
RADOVESICKÁ VÝSYPKA – NEJVĚTŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH V EVROPĚ, BYLA
ZPROVOZNĚNA V 70. LETECH MINULÉHO STOLETÍ V KATASTRU BÝVALÉ OBCE RADOVESICE, JEN
NĚKOLIK KILOMETRŮ OD MĚSTA BÍLINY. NA OKRAJI CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÉHO
STŘEDOHOŘÍ BYLO SKRÝVKOVOU ZEMINOU Z TEHDEJŠÍHO VELKOLOMU MAXIM GORKIJ ZASYPÁNO
CELÉ RADOVESICKÉ ÚDOLÍ. VYUŽITÍ ÚZEMÍ PRO ÚČELY UKLÁDÁNÍ SKRÝVKY O ROZLOZE CCA
DESETI KILOMETRŮ ČTVEREČNÍCH ZNAMENALO I LIKVIDACI PĚTI VESNIC, Z NICHŽ V NEJVĚTŠÍCH
RADOVESICÍCH ŽILO PŘIBLIŽNĚ 600 OBYVATEL, BYDLÍCÍCH V CCA 170 DOMECH. SKRÝVKOVÁ
ČINNOST, SOUVISEJÍCÍ S TĚŽBOU HNĚDÉHO UHLÍ NA BÍLINSKU, ZDE SKONČILA V ROCE 2003.
INTENZIVNÍ PRÁCE, PROVÁDĚNÉ REKULTIVAČNÍMI ODBORNÍKY SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ DOLY
CHOMUTOV, DNES SMĚŘUJÍ NEJEN K CELKOVÉ ÚPRAVĚ VÝSYPKY, ALE I STAVBĚ NOVÝCH SILNIC,
BUDOVANÝCH NAPŘÍČ TÍMTO PROSTOREM. PRVNÍ Z NICH, STAVĚNÁ V DÉLCE 5,6 KILOMETRŮ OD
ROKU 2014, UŽ TÍMTO ÚZEMÍM VEDE, ZPŘÍJEMŇUJE A ZKRACUJE DOPRAVNÍ VZDÁLENOSTI MEZI
OBCEMI A MĚSTY V TOMTO REGIONU, VÝSTAVBA DALŠÍCH SE PŘIPRAVUJE.
TEXT A FOTO: SEVEROČESKÉ DOLY CHOMUTOV

Výsypka se dnes rozkládá na cca 1 600 hektarech a je zrekultivována zhruba z jedné
poloviny. „Ukončení veškerých rekultivací
plánujeme v roce 2030,“ vysvětluje Lukáš
Kopecký, tiskový mluvčí společnosti Severočeské doly Chomutov. Ty budou v tomto
prostoru pokračovat především v oblasti lesnických, vodních a zemědělských rekultivací.
Veškeré finanční náklady na rekultivace hradí Severočeské doly Chomutov, provozující
někdejší velkolom Maxim Gorkij (dnes lom
Bílina). Souběžně s rekultivačními pracemi se
na jaře 2018 plánuje budování dalších dvou
silnic, znovuobnovujících spojení obcí Razice
a Štěpánov s Bílinou, vedoucí přes Kostomlaty. Výstavba silnic je hrazena z prostředků
ministerstva financí, tzv. patnácti ekomiliard,
sloužících k financování velmi rozsáhlých rekultivačních prací, ke kterým stát přidal v roce
2017 ještě další tři miliardy. Tyto finanční prostředky byly rozhodnutím vlády v roce 2002
vyčleněny z privatizačních výnosů jako účast
státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností původně státních hně-

Přípravné, projektové zemní práce a samotné
budování silnic v tomto prostředí, s přihlédnutím na materiál podloží, nejsou zcela standardní. V listopadu 2017 zprovozněná silnice
III. třídy má díky důkladné přípravě podkladu,
metrové vrstvě kamení, spojeného živicí a asfaltovému povrchu stabilní vlastnosti, které
jsou pro stavby podobného druhu, budované na výsypkách s nestejnorodým základem,
velice důležité a rozhodující. Dopravní komunikace vedoucí přes rozsáhlé území Radovesické výsypky budou mít kladný vliv na život
v okolních obcích i samotné Bílině. „Bílinsko
na tuto silnici čekalo přes 40 let. Dopravu
dnes máme rychlejší a kratší o několik kilometrů,“ říká o zkrácení trasy a úspoře času při
používání komunikace Bílina – Světec – Kostomlaty, využívaných při cestě dále na Prahu,
Vendula Vodičková, místostarostka města Bílina.

douhelných podniků ve vymezeném území
Ústeckého a později i Karlovarského kraje.
Pozemky pod silnicí, které vlastní Severočeské doly Chomutov, budou z rozhodnutí těžařské společnosti bezplatně darovány Ústeckému kraji.
Rekultivace Radovesické výsypky je jedním z mála projektů tohoto druhu, které se
v uplynulých letech daří společnými silami
těžebních podniků a státu v severozápadních
Čechách realizovat. Všechny tyto rekultivační
aktivity mají vrátit krajinu poznamenanou těžbou hnědého uhlí k novému využití. V souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Severočeské doly Chomutov postupně realizují
rozsáhlá opatření, která podporují potřebné
ekologické i estetické funkce nové krajiny
a ekosystémů. Zvyšují tak kvalitu životního
prostředí v Ústeckém kraji – kraji s lepší vyhlídkou. Odpovědnost a celá koncepce udržitelnosti je propojená s obchodní strategií
Severočeských dolů Chomutov.
(PI)
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Podpora

nenávisti v Čechách
V DOBĚ EKONOMICKÉHO RŮSTU, VELMI NÍZKÉ MÍŘE NEZAMĚSTNANOSTI, A DOKONCE NEDOSTATKU
PRACOVNÍ SÍLY NA TRHU PRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA DÁL PLOŠNĚ VYPLÁCÍ MILIARDOVÉ SOCIÁLNÍ
DÁVKY. JESTLI MÁ NAŠE SPOLEČNOST OPRAVDOVÝ ZÁJEM NA TOM, ABY DOŠLO K POSTUPNÉMU
NAROVNÁNÍ NAPJATÝCH VZTAHŮ MEZI PŘÍJEMCI SOCIÁLNÍCH DÁVEK ŽIJÍCÍCH V SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH A PRACUJÍCÍ MAJORITOU, MUSÍ PŘESTAT DĚLAT CHYBY. MUSÍ
OPUSTIT MODEL POZITIVNÍ DISKRIMINACE. REVIDOVAT SVÉ PŘIJATÉ STRATEGIE A ZEFEKTIVNIT
INTERVENCE I KONTROLU ČERPÁNÍ DÁVEK V HMOTNÉ NOUZI A DÁVEK NA BYDLENÍ. TI, CO
PRACOVAT MOHOU, MUSÍ PŘIJMOUT SVOU ODPOVĚDNOST ZA SVOU EXISTENCI. SPOLÉHAT SE
NA PODPORU STÁTU MAJÍ JEN SKUTEČNĚ POTŘEBNÍ A SKUTEČNĚ SOCIÁLNĚ ČI ZDRAVOTNĚ
HANDICAPOVANÍ LIDÉ.
TEXT A FOTO: PALUBA

Nerovnost vyvolává
nesnášenlivost
Příčiny, které mají vliv na sociální napětí zejména v nižších příjmových vrstvách společnosti, jež se částečně koncentrují v sociálně
vyloučených lokalitách – jsou skryty v samotné podstatě pochopení významu slov rovného zacházení. Nerovný přístup k občanům
totiž vyvolává odstředivé síly. Například taková snaha státu o pomoc při začleňování romského etnika do společnosti formou Strategie
romské integrace, která platí až do roku 2020,
je typickým slepým střevem systému pomoci
lidem v nouzi. Proč? Protože byla vytvářena
v době, kdy sehnat práci bylo těžké i pro kvalifikovaného člověka. Zejména v některých
zanedbaných a strukturálně zdevastovaných
regionech v ČR to byl skutečný společenský
a s ním i vážný sociální problém. Před přijetím Strategie měla a mohla proběhnout široká veřejná debata, například v diskusních
pořadech ČT, v rozhlase, tisku i na lokálních
setkáních s občany v ohrožených lokalitách.
Ovšem k takové debatě fakticky nedošlo.
Čest výjimkám. Právě při sociálním dialogu
se mělo systematicky pracovat s názory menšiny i většiny. Objektivní, pravdivé a pragmatické moderování diskuse o Strategii romské
integrace by totiž zamezilo nynějšímu většinovému nepochopení – to je navíc doprovázeno vztekem, nenávistí, pocitem bezmoci

či marnosti. Důsledky tohoto zanedbání dál
fragmentují společnost.

Požáry a spáleniště
Nutno spravedlivě říct, že za tristní stav otevřeného i skrytého sociálního napětí nemůže
předchozí vláda, dokonce ani vlády minulé
dekády. Vinen je systém! Systém nastavený,
budovaný a udržovaný lidmi jako byl Václav
Klaus st. a jím podporovaná suita patologických zlatokopů, kteří pod pláštěm takzvané
svobody podnikání umožnili přesun obrovského státního majetku do soukromých rukou bez předchozí nutné legislativní ochrany
podniků i samotných pracujících. Příkladem
je tzv. kuponová privatizace, exekuční běsnění, selhávání soudní moci a s tím spojená
syntéza politiky s mafiemi. Samy o sobě tyto
nevratné kroky způsobily v postižených regionech vysokou míru nezaměstnanosti a s ní
i propastné ekonomicko-sociální rozdíly. Vlády pravicové, středové i levicové pak pouze
hasily požáry, které má na svědomí parta
deprivantů, již lišácky využili polistopadové
důvěry i euforie našeho obyvatelstva a legislativního vakua.

Politika úplatků a její
důsledky
Aby nedocházelo k sociálním střetům a mož-

ným nepokojům, začaly vlády nejvíce postiženou část obyvatel ČR uplácet. Namísto
urychlené tvorby pracovních příležitostí, nasměrování investičních celků do stigmatizovaných částí území v ČR se formou sociálních
dávek ze státního rozpočtu odčerpávaly miliardy korun. Přitom stačilo, aby peníze byly
investovány do restrukturalizace průmyslu,
vzdělávání, bezpečnosti, sociálních služeb
i do zajištění vymahatelnosti práva. K tomu,
aby vlády mohly vyplácet sociální dávky,
musely snížit výdaje na penze, zdravotnictví,
údržbu či rozvoj infrastruktury a mzdy ve veřejném sektoru. To způsobilo zpomalení ekonomického růstu s neblahými dopady na obyvatelstvo v Ústeckém či Moravskoslezském
kraji. Ti, co se měli relativně dobře, se začali
přibližovat k těm – co se měli hůř. Je přirozené, že střední vrstvy obyvatelstva se svému
úpadku vzpouzely. Následky nepromyšlené
a „úplatkové solidarity“ jsou dodnes vidět
v každém ghettu, v každé sociálně vyloučené
lokalitě. Vznikla generace osob závislých na
sociálních dávkách. Generace bez rozvinutých sociálních kompetencí, bez pracovních
návyků a fakticky i bez lepší budoucnosti.

Tři generace nepracujících
Jakousi červenou linkou hazardní politiky
sociálních dávek je fakt – že existují rodiny,
v nichž nepracuje již třetí generace rodičů.
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Pokud v takových rodinách vyrůstají děti, pro
které je normálním rodičovským modelem
nepracovat, s jakými návyky pak na prahu dospělosti vstoupí do života? S nulovými! Navíc
s ukotvenou představou, že stát je povinen
zajistit živobytí i bez aktivní snahy jedince
pracovat, vydělávat – starat se o sebe. Vzorce chování se přenáší z generace na generaci
v tom dobrém, i v tom negativním slova smyslu. My sami jsme si vytvořili „subkulturu“ nepracujících somaticky zdravých občanů, která
trpí degenerativními intervencemi sociálních
inženýrů a která není schopna, často ani
ochotna – převzít odpovědnost za svůj osud,
ani za osud svých vlastních dětí. Problém se
zdaleka nedotýká pouze romského etnika,
jak by se mohlo na první pohled zdát - jsou
známy případy celých rodinných klanů, které
plodí děti ne pro radost z jejich budoucích
úspěchů a pro pokračování rodu, ale pouze
a jenom pro jistý zdroj svých příjmů.

promyšlené ekonomické reformy musí být
i reforma sociálního a důchodového systému.
Lidé potřebují vědět, že za třicet a více odpracovaných let dostanou slušný důchod a také
přiměřenou lékařskou péči. Jenomže na „slušné“ důchody nemá stát peníze. Proč? Protože vyplácí formou komplikovaného systému
sociálních dávek i takové dávky, které jsou
zneužívány jejich příjemci či přímo parazity,
napojenými na obchod s chudobou. Kruh se
uzavírá. Na jedné straně jsou v ČR nespravedlivě nízké výplaty starobních důchodů či
minimální mzdy pracujících, a na straně druhé je zde 250 tisíc zdravých nepracujících
obyvatel. Zneužívání sociálních dávek je však
pouze díleček z obřích černých děr. Špatným
příkladem jsou zdravotnictví, IT zakázky, bankovnictví, exekuční parazité a mnohé další
obskurní penězovody, mající podíl na všudypřítomné marnosti a z toho plynoucí sociální
frustrace i „třídní“ nenávisti.

Blahobyt už byl

Řešení spočívá v systémových
detailech

Je téměř jisté, že éra relativního blahobytu,
tedy stavu společnosti – která má vysokou
míru zaměstnanosti a za ni i výdělek, pomalu, ale jistě končí. Ekonomové odhadují, že
do dvou či tří let dojde k hospodářské recesi,
k ústupu pracovních míst, ke splasknutí hypotečních a dalších bublin. Na tuto dobu se musí
společnost připravit. Je nejvyšší čas! Součástí

Univerzální recept na to, jak nepříznivý
a v pravdě nebezpečný proextrémistický
vývoj v ČR změnit, fakticky neexistuje. Musí
být legislativně zavedena celá a logická řada
opatření, která krok za krokem budou řešit
starou, protichůdnou a neefektivní legislativu. V první řadě je potřeba zvýšit minimální

mzdu. Legální práce, ať je jakákoli – musí
lidem přinést onu očekávanou hodnotu ve
formě uspokojení základních životních potřeb, nikoli almužnu, často nižší než je součet
sociálních dávek účelově nepracujících osob.
Princip solidarity lze uplatnit pouze v těch
případech, kde jsou k tomu objektivní, řádně
zkontrolované, zadokumentované a transparentní důvody. K principu solidarity se musí
vztahovat i princip spravedlivějšího přerozdělování. Lidé, kteří se dostali do dluhových
pastí, musí dostat od společnosti šanci v podobě jasných, jednoduchých pravidel pro oddlužení. Lichva a obchod s chudobou, stejně
jako zneužívání dávek – musí být přísně a systematicky postihovány. Do regionů s vysokou
mírou nezaměstnanosti by se měla nasměrovat investiční aktivita státu, stejně tak i zásadní obnova infrastruktury. Potřebné změny
jsou i v oblasti vymáhání práva, kdy na jedné
straně jsou jako na běžícím páse odsouzené
osoby za často bagatelní trestné činy a na
straně druhé nedokáže justiční systém účinně
postihovat sofistikované zločinecké struktury. Výsledky voleb jsou dokladem neřešených společenských témat a změn v chápání
demokracie či svobody u většiny obyvatel.
Důsledky, jejichž příčiny jsou kdesi v devadesátých letech minulého století – budou mít
bezpochyby dopad na tuto i na nastupující
generaci obyvatel České republiky.

130 let
muzea
v Mostě

Dynamická jubilejní výstava
Oblastního muzea v Mostě
a Státního oblastního archivu
v Litoměřicích – Státního
okresního archivu Most
a statutárního města Mostu

Slavnostní zahájení
se uskuteční
27. února 2018 v 17 hodin
Výstava potrvá do
31. prosince 2018
Oblastní muzeum v Mostě,
Československé armády 1360
Úterý – pátek 12 – 18 hodin
Sobota, neděle, svátky 10 – 18 hodin
Vstupné: 30 Kč, snížené: 15 Kč
www.muzeum-most.cz
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Ve spolku
s drakem

JEDNOU Z MNOHA ZAJÍMAVOSTÍ OBCE BŘEZNO U CHOMUTOVA JE ZÁBAVNÁ STEZKA PRO DĚTI
S NÁZVEM DRAČÍ STEZKA. OD SVÉHO VZNIKU JÍ PROŠLY TISÍCE DĚTÍ, KTERÉ SEM PŘIJELY SE SVÝMI
RODIČI ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ. JEJÍ NÁVŠTĚVA JE I SOUČÁSTÍ MÍSTNÍCH TRADIČNĚ OBLÍBENÝCH
AKCÍ, PŘEDEVŠÍM PROBOUZENÍ A USPÁVÁNÍ BŘEZENECKÉHO DRAKA SEVERUSE, ZPODOBNĚNÉHO
VYSLOUŽILÝM VELKORYPADLEM KU 800 SEVEROČESKÝCH DOLŮ CHOMUTOV. TY TAKÉ K „DRAKOVI“
OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ KAŽDOU SOBOTU OD SVÉ BŘEZENECKÉ VRÁTNICE ORGANIZUJÍ SEZÓNNÍ
EXKURZE. NA OSMI ZASTÁVKÁCH DRAČÍ STEZKY, KTERÁ JE CELOROČNĚ VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ,
DĚTI PLNÍ ZÁBAVNÉ ÚKOLY SPOJENÉ S POHÁDKOU O DRAKOVI A RYTÍŘI, JENŽ ZACHRÁNIL OBEC
BŘEZNO.
TEXT A FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB, SDRUŽENÍ OBCÍ CHOMUTOVSKA

Své aktivity však obce a města Chomutovska
neřeší jen individuálně. Základními problémy v oblasti školství, sociální péče, ochrany
veřejného pořádku, životního prostředí nebo
podpory podnikání se zabývají společně, pod
záštitou dobrovolného svazku obcí Chomutovska.
Spolek, pokrývající rozlohou celý region obcí
s rozšířenou působností Chomutov, vznikl
v roce 2016 a pod heslem „Hory – doly, region nečekaných možností“ se snaží o vzájemnou spolupráci a prosazování společných
zájmů.
„Zřejmě nejdůležitějším počinem je, že se do
činnosti spolku, na rozdíl od jiných, zapojilo
všech 25 obcí regionu,“ říká Zdeněk Valenta,
starosta obce Březno u Chomutova.
„Vzájemně si pomáháme také s propagací
společenských, sportovních akcí a snažíme se
o koordinovaný postup především v oblasti
cestovního ruchu a turistky,“ dodává Zdeněk
Valenta.
Propojení stávajících a nově připravovaných
cyklostezek, propagace a zpřístupnění sportovních areálů, naučných stezek, přírodních
a dalších atraktivit členských obcí a měst je
v dnešní době velice důležitou součástí života
na Chomutovsku. „Každá obec, každé město je svým způsobem specifické. Není proto
důvod mít v okolí několik Dračích stezek,
zooparků a v každé horské obci sjezdovku.
Snahou je propagovat aktivity každé obce,
a tím napomáhat k prosperitě všech členů
spolku. Zároveň nás to všechny nutí stále
něco pro své občany vymýšlet a budovat,“
dodává starosta Března.
Manažerky svazku pomáhají členským obcím
naplnit cíle strategie Chomutovska. Kromě
organizování společných setkání, poskytování
poradenské činnosti v různých oblastech, organizování školení pro starosty přímo v místě,
propagují svazek i členské obce na webových

Jak to funguje?

Stáhnete si zdarma do mobilu aplikaci
Chomutovsko HORY DOLY. Najdete
výlet Dračí cesta a stáhnete si jej do mobilu. Jakmile dorazíte na začátek trasy,
spustíte daný výlet. Přejeme příjemnou
zábavu!

stránkách www.dso-chomutovsko.cz a spravují profil svazku na Facebooku.
Členské obce dříve propagovaly zajímavosti
o svých obcích odděleně, ale starostové mají
nyní vůli prezentovat zajímavosti území Chomutovska společně. Spolupracují v pracovní
skupině se zástupci Destinační agentury Dolní Poohří a Destinační agentury Krušné hory,
s odborníky z Magistrátu města Chomutova
a dalšími. Pracovní skupina se rozhodla, že
společná propagace Chomutovska musí jít
s dobou a výstupem je pořízení mobilní aplikace „Chomutovsko HORY DOLY“. Výlety
jsou zde uspořádány do 4 základních kategorií: S dětmi, Poznávací, Cyklovýlety a Tajemné. Pro tvorbu prvního výletu jsme vybrali
již existující naučnou zábavnou stezku Dračí
stezka v Březně, další výlety připravujeme.
				
(PI)
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Zachráníme

sýčky
v Česku?

SPOLUPRÁCE LAFARGE S ČESKOU SPOLEČNOSTÍ ORNITOLOGICKOU SE DATUJE OD ROKU 2012.
V PRVNÍM ROCE SE JEDNALO O PROPAGACI OCHRANY BŘEHULE ŘÍČNÍ, V DALŠÍCH ČTYŘECH
LETECH BYLY PROSTŘEDKY LAFARGE VYUŽITY NA ZASTAVENÍ ÚBYTKU RORÝSE OBECNÉHO
PROSTŘEDNICTVÍM PROJEKTU RORÝSÍ ŠKOLY. V ROCE 2017 ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ
PŘIŠLA S PLÁNEM, ŽE JE TŘEBA ZASÁHNOUT, ABYCHOM NEPŘIŠLI O KRITICKY OHROŽENÝ DRUH
SÝČKA OBECNÉHO. PRO ROK 2018 BYL DOKONCE I VYHLÁŠEN PTÁKEM ROKU. ZHRUBA POLOVINA
POSLEDNÍCH PÁRŮ SE VYSKYTUJE V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ. STEJNĚ TAK JAKO CEMENTÁRNA.
DOUFEJME, ŽE OPATŘENÍ, KTERÁ SE REALIZUJÍ NA ZÁCHRANU SÝČKA S FINANČNÍ PODPOROU
LAFARGE CEMENT, BUDOU ÚČINNÁ.

Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2018 sýčka obecného. Sýček převzal pomyslné žezlo od datla černého a po
lesích se teď pozornost ochranářů i veřejnosti
upírá na zemědělskou krajinu. Udělením titulu
u nás téměř vyhynulé sově Česká společnost
ornitologická upozorňuje na osud, který hrozí mnoha dalším druhům zemědělské krajiny.
S intenzivním obděláváním krajiny totiž zaniká
její pestrost a s ní mizí i jeden živočich za druhým. Drobná sova považovaná dříve v některých kulturách za předzvěst smrti, je teď sama
v ohrožení. Osudnými se jí mohou stát například i člověkem vytvořené pasti, jako jsou sudy
s vodou, odstavené roury nebo komíny. Proto
ornitologové nyní vyzývají všechny milovníky
ptactva a přírody, aby ve svém okolí zabezpečili technické pasti, které mohou znamenat
zbytečnou smrt pro obrovské množství živočichů včetně sýčka, Ptáka roku 2018.
Na stránkách birdlife.cz/sycek se lidé nejenom dozvědí více podrobností, ale mohou
zde i přispět na záchranu tohoto ohroženého
druhu. Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická obvykle široce rozšířeným ptačím druhům. Občas, jako v letošním
roce, ale ornitologové udělají výjimku. „Sýček
obecný v současné době rozhodně nepatří mezi hojné ptáky. Naopak, se zbývajícími
100 – 130 páry je to naše nejohroženější sova.
Jeho dramatický úbytek přitom přímo souvisí
se změnou lidského přístupu ke krajině. Sýčka
lze vlastně považovat za ukazatel zdravé zemědělské krajiny a celkové druhové bohatosti.
Proto si tento opeřenec rozhodně zaslouží naši
pozornost,“ uvádí Zdeněk Vermouzek, ředitel
České společnosti ornitologické (ČSO). Ještě
na začátku dvacátého století byl sýček obecný
nejhojnější sovou nacházející se téměř v každé vesnici i volně v otevřené krajině. Odhady
hovoří o desítkách tisíc hnízdících párů. To se
ale vlivem intenzifikace zemědělství změnilo.

Ze zdravého a druhově pestrého prostředí se
stalo nehostinné místo plné jednotvárných
lánů a chemie, ve kterém se nedaří většině
živočichů, včetně sýčka.
Původně sýčci hnízdili v dutinách stromů. Postupně se ale stejně jako mnoho jiných druhů
nechali zlákat výhodami, které lidská sídla poskytují a v současnosti hnízdí čeští sýčci výhradně v budovách. Pozitiva sdílení životního prostoru s člověkem, se však mohou rychle změnit
v negativa. Hnízdní příležitosti ve starých budovách zanikají při jejich rekonstrukcích či zateplení, louky a pastviny, na kterých sovy loví
potravu, mohou být zastavěny nebo zarostou
vysokou travou. Málo známým a pro člověka
na první pohled neviditelným problémem jsou
pak takzvané technické, člověkem neúmyslně
vytvořené pasti. Typickým příkladem jsou sudy
s vodou nebo bazény, ve kterých se utopí bezpočet živočichů od čmeláků a včel až po ještěrky, veverky a ptáky. Téměř pětina sýčků nalezne
smrt právě v nejrůznějších nádržích.
Odborníci z České společnosti ornitologické
kladou při péči o zbývající sýčky velký důraz
právě na odstraňování technických pastí. „Ve
spolupráci s farmáři zabezpečujeme vodní nádrže, pokládáme stojící roury nebo plánujeme
polepit vybrané skleněné plochy, které se nacházejí v blízkosti hnízdících sýčků,“ popisuje Martin Šálek, hlavní koordinátor ochrany
sýčků z ČSO. Ornitologové věří, že si lidé
začnou více všímat podobných nástrah i ve
svém okolí. Jejich zabezpečením pak mohou
zachránit mnoho životů a to nejen v místech,
kde žijí sýčci. „Vyzýváme všechny milovníky
přírody – buďme letos více všímaví a udělejme
naše okolí trochu bezpečnějším. Fotografie
pastí a jejich zabezpečení posílejte do konce září na adresu ptacisvet@birdlife.cz. Na ty
nejaktivnější a nejvynalézavější čekají odměny. Tou hlavní odměnou bude den strávený

v terénu spolu s ochránci sýčků,“ vyzývá Miroslav Bažant z ČSO. Více informací o technických pastech a o tom, jak je odstranit, se
můžete dozvědět ze stránek speciálu Ptačího světa – Pták roku 2018, který je volně ke
stažení na www.birdlife.cz/ptak-roku-2018-sycek-obecny/. Sýčci jsou spjatí s lidskými sídly
a se zemědělským hospodařením. Proto i jejich ochrana vede přes úzkou spolupráci ornitologů s farmáři a majiteli pozemků, kde sovy
hnízdí. Je až neuvěřitelné, že se ochráncům
sýčků ještě nikdy nestalo, že by farmář odmítl
na ochraně sýčků spolupracovat. „Začíná to
obvykle vysvětlováním, proč je důležité sýčky
chránit. Farmáři si po čase začnou sovích společníků vážit a jsou na ně hrdí. Často nám dokonce pomáhají s vyvěšováním budek, vracejí
vypadlá mláďata zpět do hnízda nebo si na
vedlejší objekt vyvěsí věrnou kopii naší budky,“
popisuje Šálek a dodává: „Jeden z farmářů si
všiml, že sýčci létají pod okap sbírat z mokrého
trávníku žížaly. Další večery pak chodil kropit
trávník, až voda vyhnala žížaly na povrch a sýčci je tak mohli bez obtíží lovit.“
Česká společnost ornitologická se věnuje dlouhodobé ochraně sýčka obecného v rámci vlastního programu Záchrana sýčků. Sýčkům se
přednostně věnuje v severních a středních Čechách, kde se nachází největší česká populace.
„Pro sýčky jsme vyvěsili už přes 70 budek, které
sovy rády využívají, a další chystáme instalovat
v předjaří. Zatím jsme vyjednali změnu hospodaření na několika sýčky obydlených lokalitách nebo
například shromažďujeme genetický materiál pro
analýzu „genetického zdraví“ populací,“ vyjmenovává Šálek. Významným posunem v systematické ochraně sýčků jsou také podklady pro
přípravu oficiálního záchranného programu pro
sýčka obecného, které ornitologové zpracovali.
Úbytek sýčků nenechává chladnými ani stovky
lidí z řad široké veřejnosti, kteří se nechtějí smířit
s tím, že by jejich děti znaly sýčka pouze z vyjmenovaných slov. „Za poslední rok téměř 800 lidí přispělo na záchranu sýčka celkovou částkou skoro
650 000 Kč! Dárci navíc vyjadřují svoji podporu
i milými a povzbudivými vzkazy na dárcovském
portálu www.darujme.cz/projekt/1000119,“ uvádí
Lucie Hošková, fundraiserka ČSO. Na tomto portálu může na záchranu sýčků v ČR přispět každý,
komu záleží na osudu této krásné sovičky. Všem
dárcům srdečně děkujeme!		
(PI)
Text a foto: Česká společnost ornitologická

Při záchraně sýčků spolupracuje Česká
společnost ornitologická zejména s Ústavem biologie obratlovců AV ČR a Muzeem
města Ústí nad Labem. Kromě zaměstnanců ČSO se ochraně sýčků v České republice věnují i další nadšenci, kterým patří
velké poděkování za práci, kterou pro naši
nejohroženější sovu dělají.
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Co? Kdy? Kde?
EDDA CUP - NEZÁVISLÝ SERIÁL ZÁVODŮ
DO VRCHU
31. března 2018. Letošní sezonu seriál zahajuje
už tradičně na mosteckém autodromu. Je přihlášeno 168 automobilů v 17 kategoriích, velmi
hojně jsou zastoupeny historické vozy. Pořadatelé připravují dva závody, dopolední startuje
v 09:00, druhý po polední pauze ve 13:00.

HAENKE - HUMBOLDT JIŽNÍ AMERIKY
3. březen 2018 16:30 - 25. březen 2018 od 16:00.
Vernisáž a výstava Tadeáše Haenke „Humboldt
Jižní Ameriky“. Výstava je věnovaná životu a dílu
slavného chřibského rodáka, botanika, etnografa, kartografa, cestovatele a objevitele světového
věhlasu. Součástí výstavy je expozice obrazů
Václavy Benešové.

stálých expozic renomovaných českých galerií
a svými nonkonformními vstupy rozčeřili stojaté
vody výstavní galerijní praxe.
DOBA DŘEVĚNÁ, DOBA MINULÁ V REGIONÁLNÍM MUZEU K. A. POLÁNKA V ŽATCI
25. ledna 2018 - 15. dubna 2018. Regionální
muzeum K. A. Polánka v Žatci vás srdečně zve
na novou výstavu Doba dřevěná, doba minulá,
která bude slavnostně zahájena v hlavní budově
v Husově ulici 678, ve čtvrtek 25. ledna 2018 od
17:00.

STEZKY RÉVY: ZA VÍNEM ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
1. května 2018 od 10:00 do 16:00. Podíváme se
do dosud neobjevených zákoutí Českého středohoří. Projedeme se místními vinicemi a povíme si o tradici pěstování vína v kraji a navštívíme
starý židovský hřbitov, kde vám povykládáme
o židovských rituálech spojených s poslední cestou. Vydáme se k dominantě Českého středohoří hradu Hazmburk a povíme si jeho příběh. Více
na http://www.offroadsafari.cz

ZANIKLÁ KRAJINA SEVEROZÁPADNÍCH
ČECH – VÝSTAVA NA ZÁMKU KRÁSNÉ
BŘEZNO
Do 23. března 2018 od 15:00. Panelová výstava s tématem zaniklé krajiny a jejího kulturního
dědictví v oblasti Mostecké pánve. Filmová projekce: historické filmy věnované zaniklým obcím.

JIŘÍ FRANTA A DAVID BÖHM: SBÍRKY
JINAK
ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ ČESKÉHO
STŘEDOHOŘÍ V KRESBÁCH PETRA NESVADBY

22. února 2018 10:00 - 15. duben 2018 od 17:00.
Umělecká dvojice Jiří Franta – David Böhm
působí na české scéně od roku 2006. Během
své jedenáctileté spolupráce ovládli již několik

27. února 2018 - 8. dubna 2018 od 17:00. České středohoří patří mezi přírodovědné nejcennější lokality v České republice. Pestrá krajina
poskytuje vhodné prostředí pro život celé řadě
ohrožených a vzácných druhů. Na výstavě si můžete prohlédnout nádherné kresby těchto rostlin
a živočichů, doplněné trojrozměrnými exponáty
v oblastním muzeu v Lounech.

TRIO KALLIOPE
23. března 2018 od 19:00. V zámku Valdštejnů
v Litvínově vystoupí trio: housle, violoncello, klavír. Jarní koncert vážné hudby, pořádá Klub přátel
hudby při ZUŠ Litvínov, vstupné: 90-100 Kč.
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