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Malá doba ledová

Také vám přijde, že se jaro ne a ne odtrhnout 

od zimy? Jeden týden slunko, další dva pak 

jenom studený déšť. V očekávání přícho-

du teplé fronty, jsme i my v redakci chtěli 

z článků a příspěvků udělat pugét jarních 

květin tak, abychom čtenářskou obec potěšili 

a povzbudili. 

Dnešní menu je o cestování časem i pro-

storem. Opět přinášíme příběhy lidí, ale 

i nemovitých kulturních památek. Snažíme 

se také o poněkud peprnější pohledy na 

aktuální dění v naší zemi - kritický článek 

Není mi to Putna!, kterým se zaměřujeme 

na Miloše Zemana. Věnujeme se reakcím 

některých měst na podomní prodejce, což 

je téma v poslední době hodně diskutované 

a které čtivě zpracovala Kateřina Táborská. 

Silným příběhem je Smrt rybáře Ondře-

je. O jednom zajímavém osudu chlapce, 

jenž se odehrál na konci března v Norsku. 

Nemohou chybět ani další tipy a postřehy, 

které se snaží popsat život takový, jaký je. 

Články Ženu ani květinou, Alchymista..., 

anebo významný úspěch mosteckých há-

zenkářek zvoucích Černých andělů, to je 

spolu s Hrami bez hranic v Bílině a dalšími 

texty – naše „volání“ po tom pravém jaru, 

provoněném šeříky a pučícím životem, 

sluncem i prvními mlhami. 

Pokud se nám podaří, skrze následující 

stránky Pohledů – udělat někomu radost, 

rozsvítit šeravou duchovní oblohu, či 

dát inspiraci, je to ten správný výsledek, 

o který jde. 

Chceme také poděkovat starostkám a sta-

rostům, primátorům i podnikatelům za to, 

jak prezentují práci svou a zastupitelstva, 

práci svých fi rem a společností v zájmu 

veřejného blaha i v zájmu individuálním. 

Za to, že vytvářejí společenské hodno-

ty, udržují tradice a dávají lidem obživu 

i oporu. Bez jejich prezentací, bez jejich 

přispění, by Pohledy ztratily pohled. Dívej-

me se společně i sami na dobrodružnou 

cestu, nazývanou život.

Vše dobré za redakci  

Lubomír Šlapka, ředitel vydavatelství 

Foto na obálce: František Peterka



04 | CESTOVÁNÍ | HOLANDSKÁ MOŘE

NA MOŘE JSEM ZAČAL JEZDIT BRZY PO SAMETOVÉ REVOLUCI S KAMARÁDY, CO JE LÁKAJÍ 

NOČNÍ PŘEJEZDY, VELKÉ VLNY, TAJUPLNÉ OSTROVY. ZKRÁTKA DRSNÁ MOŘEPLAVBA, KAM 

JE DĚTEM A ŽENÁM VSTUP ZAKÁZÁN. JEZDÍM TAK DODNES.

KDYŽ MI KAMARÁD FRANTIŠEK PETERKA VYPRÁVĚL O KRÁSNÉ RODINNÉ (!) DOVOLENÉ NA JACHTĚ, 

MOC JSEM MU NEROZUMĚL. ALE JEN DO TÉ DOBY, NEŽ JSEM VIDĚL FOTOGRAFIE NĚKOLIKA NA 

POHLED SPOKOJENÝCH RODIN NA „PONĚKUD“ VĚTŠÍM PLAVIDLE, BRÁZDÍCÍM VLNY NA TROCHU 

NETRADIČNÍM MÍSTĚ. INU, NENÍ LOĎ JAKO LOĎ... POJĎTE SE NA TU JEHO PODÍVAT TAKÉ!

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: FRANTIŠEK PETERKA  

Není loď jako loď

V posledních letech se pro milovníky moře 
stalo módním výstřelkem trávit dovolenou 
v kruhu přátel či rodinném na jachtě. Nejčas-
těji využívanou destinací je Jadranské moře 
a pobřeží Chorvatska, jezdí se však i dál, do 
Řecka, Itálie nebo Bulharska. Stačí si jen re-
zervovat loď s kapitánem, dojet na smluvené 
místo, nalodit se a plavba může začít. Každý 
čeká od tohoto druhu trávení volného času 
něco jiného. Jedním z extrémů je popojíždět 
mezi přístavy, opalovat se na palubě, konzu-
movat různé pochutiny a alkoholické nápoje 
a večer objevovat krásy přístavů, hospůdek 
a barů. Plavba probíhá většinou „na motor“, 
plachty se moc nepoužívají, a tak si účastníci 
zájezdu moc adrenalinu věru neužijí. Dru-
hou možností je sehnat skupinu jachtařů, 
stejně „postižených“ touhou po dobrodruž-
né plavbě s ostrým bočním větrem, nejlépe 
ještě v kombinaci nočních etap a ve velkých 
vlnách. Osádku toužící po kotvení a šnor-

chlování v liduprázdných zátokách, lezoucí 
v neprobádaných skalách opuštěných ostro-
vů a večer halekající při zvuku kytar, což jaksi 
v marinách a u přístavních mol nejde. Obě 
skupiny mají jedno společné. Pojem „rodin-
ná dovolená“ se do tohoto prostředí logicky 
příliš nehodí, neboť všudypřítomná mořská 
nemoc, hašteření manželek a štěbetání dětí 
se s výše uvedenými činnostmi rozverných 
posádek či otrlých námořníků neslučují. Mož-
nost romantických rodinných dovolených 
jsme tedy již dávno zavrhli… Teprve František 
Peterka mě přesvědčil, že je možné takovou 
plavbu uskutečnit.

Jak tě napadla myšlenka jet na moře?
V podstatě je to hrozně jednoduché, už jako 
kluk jsem snil o mořích, rád četl knížky a sle-
doval všechny filmy, kde se jezdilo na lodích. 
Postupem let a otevřenými možnostmi cesto-
vat přišly nevídané zážitky. Z počátku jsem 

byl párkrát na rybách v Norsku a moře s lo-
děmi si nadobro zamiloval na celý život. Ob-
zor plavby se mi naplno otevřel v roce 2011, 
když jsem kontaktoval kapitána Jiřího Kučeru 
z Děčína a složil jsem mezinárodní zkoušky 
na „malého kapitána“, což je vůdce malého 
plavidla. S partou kamarádů jsme hned ná-
sledující rok naplánovali plavbu po Holand-
ských kanálech v okolí Utrechtu. Nádhera. 
Tím bylo rozhodnuto a plavba na lodi zůstala 
vrytá navždy v srdci. No a touhy se postupně 
zvyšovaly, až jsme po společné domluvě s Jir-
kou Kučerou došli v roce 2012 k plánu plavby 
po Holandských mořích. Nejprve jsme pluli 
po vnitřním Ijsselmeerském moři a následně 
jsme brázdili vody Waddenzského moře.

Jaké bylo složení posádky?
Složení posádky naší lodi Beantra bylo oprav-
du různorodé, pokud mám v dobré paměti, 
nejmladší člen posádky měl 12 a nejstarší 



55 let. Samozřejmě, že převládali kamarádi 
a kolegové z mého okolí, manželské dvojice 
s dětmi i samostatní jedinci. Zajímavé bylo 
i profesní složení posádky, počínaje lidmi, kte-
ří pracují v hornictví, v obchodě, také jeden 
rozhlasový moderátor, studenti a konče na-
příklad vysokoškolským učitelem. Každopád-
ně na počet mořských vlků a pan jsme byli 
zhruba vyrovnaní, v celkovém počtu 26 lidí.

Není trochu těžké zorganizovat takové 
množství lidí?
Popravdě řečeno jsem se toho bál, člověk 
tím bere na sebe ohromnou odpovědnost. 
Odpovědnost absolutně všeho, cesty tam 
a zpět, která byla společná autobusem, roz-
vržením kajut na lodi, bezpečným pojištěním, 
společnými platbami, rozpisem služeb na 
lodi, skupinovou prací na palubě, obstarává-
ním plachet a konče především programem. 
K mé spokojenosti a myslím i ostatních členů 
posádky se vše vydařilo, včetně počasí. Od-
měnou mi byly spokojené úsměvy na tvářích 
při příjezdu do domovského přístavu v Lem-
meru a dotazy, kdy se další plavba uskuteční, 
kterou mimo jiné plánujeme s Jiřím Kučerou 

na příští rok. Kam? To zatím neprozradím, 
ale bude to zcela atypická destinace. Možná 
bude příležitost a příští rok se čtenáři dočkají 
volného pokračování.

Projevovala se na lodi „ponorková nemoc“?
Myslím, že určitě ne, anebo mě to uniklo. 
Každý den bylo co dělat, hlavně co objevo-
vat a poznávat. Skutečně různorodé, a pokud 
chtěl mít někdo chvilku pro sebe, vždy jí na-
šel. Ať to bylo odpočinkem v kajutě, nebo slu-
něním na palubě. Nejkrásnější pak bylo odpo-
čívat během plavby v zavěšené síti na „čeleni“ 
lodi, což je v podstatě pro laiky stožár, který 
je umístěn vodorovně až šikmo na přídi lodi 
a přečnívá daleko dopředu. Pod vámi kýl roz-
ráží vlny a je to nezapomenutelný relax. Co 
se týče programu na pevnině, bylo vždy na 
výběr, buď společný výlet, nebo každý samo-
statně, jak kdo chtěl, naprosto volně. Takže 
ponorková nemoc se nám vyhnula obloukem.

Vaše loď byla asi trochu větší…?
Ano, byla.  Měli jsme pronajatou plachetnici 
Beantra, včetně kapitána a matrózy. Jednalo 
se o typ lodi kliper, postavený v roce 1909. 

Původně sloužila ke kupeckým účelům a ob-
chodu v Holandsku, kde je moře poměrně 
mělké, takže má rovné dno. Několikrát byla 
přestavěná a v roce 1998 rekonstruovaná. Její 
délka 36 a šíře 5,5 m byla úctyhodná. Hmot-
nost 190 tun, dva stěžně s 480 m2 plachet 
a motorem Caterpillar 310 HP, který slou-
žil při vyplouvání a doplouvání do přístavů. 
Komfort podtrhovalo 7 dvou lůžkových a 4 tří 
lůžkové kajuty, 4 sprchy, 4 toalety a nádher-
ná společenská místnost s barem, výčepem 
a špičkově vybavenou kuchyní. 

Kde jste vlastně pluli?
Měli jsme možnost volby ze dvou tras. Jižní 
trasa je směrovaná přes Ijsselmeerské a Mar-
kermerské moře do Amsterdamu. Severní 
trasa je směrovaná přes Ijsselmeerské a Wad-
denzské moře k Západofriským ostrovům. No 
a právě tato varianta zvítězila, což se později 
ukázalo jako to nejlepší řešení. Méně civili-
zace, žádné velkoměsto, ale neopakovatelné 
kouzlo ostrovů, jejich malinkých přístavních 
městeček a krásy přírody. V podstatě jsme 
se při vyplutí drželi severního břehu vnitřního 
moře, pak postupně propluli Západofriské 
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ostrovy a vraceli se jižní částí vnitřního moře. 
Tak jsme nejeli ani kousek stejnou trasou. 

Co jste viděli zajímavého?
Když vezmu v potaz přístavy, ve kterých 
jsme kotvili na noc, tak kromě domovské-
ho Lemmeru dalšími hlavními body trasy 
byl Makkum, ostrov Terschelling, pevninský 
Harlingen, další ostrov Texel a znovu pevnin-
ský Oudeschild, Enkhuizen a zpět Lemmer. 
Holandsko je samo o sobě v podstatě moc 
krásné a pro našince jsou některé věci nepo-
chopitelné. Mají krásnou architekturu, každý 
přístav, či městečko na vás dýchne jinou at-
mosférou. K vidění byla spousta majáků, vě-
trných mlýnů a lidiček hemžících se úzkými 
uličkami na kolech. Neopakovatelné kouzlo 
měl ostrov Terschelling, v půjčovně jsme si za 
pár drobných půjčili kola a téměř polovinu os-
trova projeli krásnými písečnými dunami, bo-
rovicovými lesy, vřesovišti s omamující vůní 
a zakončili to koupáním na nekonečné pláži. 
V oblasti Zápodofríských ostrovů jsou v moři 
poměrně časté písčité mělčiny, na kterých 
se vyvalují tuleni - ta nádhera a pohoda, co 
z nich vyzařuje! Byla toho spousta, nevím, co 
zmínit dřív. Mimo jiné mají výborné smažené 
ryby a říkají tomu Kibbeling.

Z čeho se skládal běžný den na moři?
Na každý den byl připravený rozpis, kdo bude 
pomáhat v kuchyni, kdo se postará o nádobí 
a zbytek osádky pomáhal na palubě. Jedná se 
o aktivní dovolenou a je nutné obstarat veš-
keré práce spojené s plachtami. Z přístavů se 
vyplouvá na motor, a jak minete poslední bóji, 
či maják, vytahují se plachty. Práce s nimi není 
jednoduchá a pochopit systém kladek, fungo-
vání desítek a stovek metrů lan dá práci, takže 

zpočátku byla trochu znatelná i únava. Ještě 
před vyplutím všichni prošli instruktáží, jak 
se uvazují lana, jaké použít uzle a reálně to 
každý musel předvést. Během plavby jsme se 
střídali, takže někteří mohli v klidu odpočívat 
a vychutnávat si tu pohodičku z plavby. Nutné 
je i neustálé sledování okolí lodi, zavčasu tak 
reagovat na situaci na vodě, sledovat mapy, 
navigaci, lodní značky a správně využít síly 
a směru větru. Na lodi jsme měli výborného 
kuchaře, který nás rozmazloval až nehoráz-
ným způsobem. Standard byla snídaně, dvě 
svačiny, oběd, večeře a téměř denně nějaký 
sladký mls. Před každým doplutím do přístavu 
se pak musely řádně stáhnout, složit a zajistit 
bezpečně všechny plachty. Dojezd byl pak 
opět na motor. Plán plavby jsme operativně 
řešili vždy den předem, nebo ráno před vy-
plutím.

Co tvůj oblíbený rybolov?
Holandský rybolov mě poměrně zklamal, 
i když je pravda, že jsem rybařině moc pro-
storu nedal. Nedá se to srovnávat s destina-
cemi, které jsem poznal jinde ve světě. Pro 
zasvěcené jsem zkoušel vláčení za lodí, střídal 
různé woblery a vše, co se dá máčet ve vodě. 
Zkoušel jsem štěstí a chytal z mola v přísta-
vech, takže nějaká čudlička byla. Nestojí to 
ale za řeč. Po pravdě jsem si pak následně 
doma uklidnil rybářskou dušičku na českém 
rybníčku, taky krása.

Zažili jste nějaký adrenalin?
 Adrenalin v pravém slova smyslu možná 
ne, ale pro nás bylo například adrenalinovým 
zážitkem první vyplutí a napnutí plachet. Na-
jednou loď dostala rychlost a neskutečný 
náklon od bočního větru, všechno, co bylo 

v podpalubí na stolech, leželo rázem na zemi. 
Takže i chůze po palubě musela být velice 
opatrná a obezřetná. Některým lidem z po-
sádky se udělalo nevolno, ale to je myslím 
pouze o zvyk, až se náš mozek naučí všechno 
vyrovnávat. Pak už bylo vše v pohodě.
Krásným zážitkem byla například chvíle, kdy 
po dohodě s kapitánem jsme najeli uprostřed 
moře na písčitou lavici a lodí tak nasedli na 
dno. Po slezení do vody jsme měli moře do 
pasu a za další 3 až 4 hodinky byla celá Bean-
tra úplně na suchu. Zvláštní pocit vidět 190 
tunový kolos na suchu. Přišlo mi to jak vyvrh-
nutá velryba na břehu. Všichni si to užívali, jen 
tak se projít po mořském dně a nikde dokola 
nic, žádná pevnina. Po dalších 4 až 5 hodi-
nách přišel postupně příliv, loď se odlepila 
ode dna a plavba pokračovala dál. 

Co bys vzkázal našim čtenářům?
Přeji jim z celého srdce spousty nového po-
znání a cestovatelských zážitků. Pevné zdra-
ví a vnitřní uspokojení. A aby tak jako nám, 
se jim vždy všechno podařilo, aby vznikala 
přátelství a kamarádství na celý život a přede-
vším, aby každého z vás ta vaše loďka vždy 
bezpečně dovezla do přístavu.

Napadá mě, že bych mohl přečíst poslední od-
stavec z mého lodního deníku, do kterého jsem 
celou plavbu pečlivě zapisoval a zakresloval:

… za roky co cestuji, to byla jedna z nejkrás-
nějších dovolených, plná zážitků, výborné 
party a krásných nocí strávených na palubě 
ve spacáku, kdy člověk může přemýšlet a sle-
dovat tu krásu kolem sebe. Děkuji.  

František Peterka, Lemmer 2012.
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HORKOU NOVINKOU LETOŠNÍ 

SEZONY NA MOSTECKÉM HRA-

DĚ HNĚVÍN JE STÁLÁ VÝSTAVA 

DÍLNA MAGISTRA EDWARDA 

KELLEYHO. ALCHYMISTA, KTE-

RÉHO SI OBLÍBIL A POSLÉZE 

ZATRATIL SÁM CÍSAŘ RUDOLF 

II., PRÁVĚ NA HRADĚ HNĚVÍN 

NAŠEL SVOU SMRT. KRÁT-

CE PŘEDTÍM, NEŽ EDWARD 

KELLEY DOBROVOLNĚ ODEŠEL 

ZE SVĚTA, ÚDAJNĚ MĚSTO 

MOST PROKLEL. PO NĚKOLIKA 

STALETÍCH PŮVODNÍ MĚSTO 

SKUTEČNĚ ZMIZELO Z POVR-

CHU ZEMSKÉHO. JAKÁ BYLA 

ŽIVOTNÍ POUŤ TÉTO SKUTEČNÉ 

HISTORICKÉ POSTAVY, TO UŽ 

NÁVŠTĚVNÍKŮM HRADU HNĚVÍ-

NA ODHALÍ NOVÁ EXPOZICE. 

TEXT: MGR. ALENA SEDLÁČKOVÁ, TISKOVÉ 
ODDĚLENÍ, STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
FOTO: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Alchymista Edward 
Kelley v Mostě!

V sedmi zastaveních poodkryje alchymis-
tické kousky a triky, které dovedly Kelleyho 
až k císařskému dvoru. Prostřednictvím 
scénické koláže připomene, oč se velký al-
chymista, mág a mystifikátor pokoušel a co 
někdy s notnou dávkou štěstí i uskutečnil. 

Dílna magistra Edwarda Kelleyho bude ote-
vřena 12. června, navštívit ji můžete až do 
konce září, každý den od 11 do 17 hodin. 
U příležitosti otevření výstavy bude vydána 
limitovaná edice turistické známky.

V Mostě ale můžete navštívit spoustu dalších 
zajímavostí, například děkanský kostel, jehož 
unikátní přesun dodnes budí obdiv v celém 
světě, sportovní areály autodrom, hipodrom 
(koňské závodiště), aerodrom (letiště) a kou-
paliště Aquadrom nebo volnočasové areály 
u jezer Matylda a Benedikt. To je jen stručná 

nabídka z širokého a bohatého turistického 
menu Mostu a jeho okolí. 

Alchymista, mág a podvodník 
Edward Kelley
Magistr Edward Kelley se narodil v Anglii roku 
1555. Byl zapsán ke studiu na Oxford, a přes-
tože studium nedokončil, celý život užíval ne-
oprávněně univerzitní titul. Následně se učil 
lékárníkem, pracoval také v advokátní kance-
láři, kde se dopustil podvodu padělatelství, za 
což mu byly uříznuty obě uši. Poté vstoupil do 
služeb známého Johna Dee, se kterým později 
odcestoval do Polska a do Čech...

Alchymistické kousky, které E. Kelley předvá-
dí u Viléma z Rožmberka, zaujaly samotného 
císaře Rudolfa II. První pokus uskutečněný 
před císařem dopadl skvěle, protože Kelley prý 
dokázal proměnit libovolný kov v čisté zlato. 
Další životní osud ho spojil s Johanou Westo-
novou, vdovou z Mostu. Byla to láska na první 
pohled, a tak se po měsíční známosti konala 
svatba. Paní Westonová se stala paní Kelleyo-
vou, prodala svůj dům a své statky v Mostě 
a následovala svého manžela do Prahy. 

Oblíbenost Edwarda Kelleyho u císařského 
dvora však začala pomíjet. Osudným se mu 

stal souboj s dvorním úředníkem Hunklerem 
v roce 1591, při kterém přišel císařův dvořan 
o život. Souboje byly v té době zakázány, 
a proto Kelley z Prahy prchá. Je ale zatčen 
a uvězněn na hradě Křivoklát. Odtud se snažil 
uprchnout, po laně se spustil z věže, to se však 
přetrhlo a Kelley se zranil tak vážně, že mu byla 
amputována noha. Kelley byl převezen do bez-
pečnějšího vězení na mostecký hrad Hněvín, 
kde mohl dělat i své pokusy. V létě roku 1597 
zde dokončil své dílo Tractus de lapidephiloso-
phorum (Pojednání o kameni mudrců), kterým 
chtěl oblomit císaře. Rudolf II. ho však z věze-
ní nepropustil. Magistr Kelley se rozhodl pro 
druhý útěk. Ten se opět nezdařil a alchymista 
si zranil druhou, zdravou nohu. Protože trpěl 
velkými bolestmi, rozhodl se, že nebude doží-
vat svůj život jako mrzák. Vypil smrtící tekuti-
nu a 1. listopadu 1597 ve věku 42 let na hradě 
Hněvín umírá. 

Traduje se, že před svou smrtí magistr Edward 
Kelley proklel mostecký hrad a město Most, 
aby zmizely z povrchu země za všechna příko-
ří, jichž se mu zde dostalo. Pravdou je, že hrad 
zmizel za několik desítek let a samotné město 
o necelých čtyři sta let později také.

Více informací: www.mesto-most.cz a www.imostecko.cz



ŠARMANTNÍ LEO POPPER SYPE ZE SVÉHO PYTLÍKU ZVANÉHO SVIŇÁK NA ZEM SMETÍ A PAK 

LADNÝMI POHYBY PŘEDVÁDÍ VÝKŘIK TECHNIKY – ELEKTRICKÝ VYSAVAČ SVĚTOVÉ ZNAČKY LUX. 

TAKOVÁ PŘEDSTAVA PODOMNÍHO PRODEJCE UŽ DÁVNO VZALA ZA SVÉ. PROČ DNES OTEVÍRÁME 

DVEŘE S TAKOVOU OBEZŘETNOSTÍ? JSOU SKUTEČNĚ VŠICHNI PODOMNÍ PRODEJCI PODVODNÍCI? 

JE ŘEŠENÍM TAKOVÝ ZPŮSOB OBCHODU ZAKÁZAT? A KDO JE VLASTNĚ VĚTŠÍ CHUDÁK – 

PODVEDENÝ DŮCHODCE S NEVÝHODNOU SMLOUVOU NEBO ZOUFALÝ PRODEJCE, KTERÝ SE 

SNAŽÍ NĚJAK UŽIVIT? 

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB, MORQUEFILE  

Dealer do bytu, 
hůl do ruky? 

U nás nezvoňte
Jako lavina prochází městy České republi-
ky zákaz podomního prodeje. Jen během 
letošního jara k podobnému opatření sáhli 
třeba v Mostě, Litvínově, Ostravě, Prostějově, 

Zlíně, Hodoníně, Rumburku, Pelhřimově... 
a mnoha a mnoha dalších městech napříč 
celou republikou. Obcím takový zákaz umož-
ňuje živnostenský zákon. Do svých tržních 
řádů jednoduše zabudují klauzuli, že prodej 

zboží a nabízení služeb formou podomního 
a pochůzkového prodeje zakazují. Prodejci 
a obchodní zástupci různých firem tak ne-
jen že nesmí zvonit u domovních dveří, ne-
smí ale ani postávat na chodníku a nabízet 
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cokoliv kolemjdoucím. Pokuty nejsou malé 
a pro firmy jdou do statisíců korun. Výjimku 
obvykle tvoří jen prodej charitativních před-
mětů, i když i ten bývá na ulicích občas trochu 
sporný. Představitelé měst obvykle doporuču-
jí v případě, že někdo takový u vašich dveří 
zazvoní, volat městské strážníky. Nutno ale 
dodat, že takový zákaz ještě neznamená, že 
nemůžete podepsat pojistnou smlouvu nebo 
koupit vysavač v pohodlí domova. Pokud pro-
dejce sami domů pozvete, jde o vaši svobod-
nou volbu.

Energie – zlatý důl
Nejprve se po domech prodávalo nádobí, lé-
čivé deky, potravinové doplňky a jiné zázrač-
né, zdraví navracející produkty. Následovalo 
pojištění – zdravotní, životní, úrazové. Feno-
ménem poslední doby se staly energie. Uvol-
nění trhu a možnost přejít k jinému dodavateli 
nastartovalo nevídanou 
aktivitu dealerů. Na 
jedné straně skutečně 
přinášeli lidem znač-
né úspory na účtech 
za plyn či elektřinu, na 
straně druhé se vyroji-
li neseriózní prodejci, 
kteří pro podpis smlou-
vy neváhali zákazníky 
obalamutit. „Podomní 
prodejci nejčastěji po-
stupují takto: informují, 
že stávající dodavatel 
končí činnost, požadují 
předložení vyúčtování 
za dodávky nebo se do-
žadují kontroly elektro-
měru nebo plynoměru 
s tím, že provádí kontro-
lu nastavení stávajících 
tarifů zákazníka, naléha-
jí na okamžité podepsání smlouvy, argumen-
tují časově omezenou nabídkou, nenechají 
zákazníkovi čas na rozmyšlení a rozhodnutí,“ 
popisuje nekalé praktiky Energetický regulač-
ní úřad. „Je nutno důrazně varovat zákazníky, 
aby v žádném případě nepodepisovali podo-
mnímu prodejci smlouvu nebo jakoukoli listinu 
bez toho, aby si ji přečetli a porozuměli jejímu 
obsahu,“ upozorňuje předsedkyně Energe-
tického regulačního úřadu Alena Vitásková. 
„V mnoha případech podomní prodejce neza-
řídil ani odhlášení od původního dodavatele, 
lidé tak platí dvakrát měsíčně zálohy. Máme 
dokonce případ, kdy se spotřebitelka opakova-
ně nechávala přesvědčit k podpisům nových 
smluv, a platila čtyřikrát,“ vysvětluje Gerta 
Mazalová ze Sdružení obrany spotřebitelů – 
Asociace.

Velcí versus malí?
Podle průzkumu společnosti Factum Invenio 
se s nabídkou elektřiny od jiného dodavatele 
setkal téměř milion Čechů. Zatímco v roce 
2008 to byla nejčastěji písemná nabídka, 
o rok později už převážilo přímé oslovení 
obchodním zástupcem. „Podomní prodej má 
pro zákazníky mnohé výhody. Umožňuje jim 
například nákup v pohodlí domova, čímž šetří 
náklady na cestu k prodejci. Některé produkty 
pak vyžadují osobní přístup a delší čas k disku-
zi k nalezení nejvhodnějšího řešení. U jiných 
výrobků je žádoucí ukázka použití. V nepo-
slední řadě představuje pro zákazníky diskuse 
s obchodníky možnost získat všechny informa-
ce potřebné pro rozhodování o nákupu zbo-
ží nebo služby,“ tvrdí představitelé Českého 
energetického centra, podle nichž právě pro-
dej energií takové důkladné vysvětlení doma 
potřebuje. 

Před nepromyšlenou změnou dodavatele 
varují hlavně velké firmy, které začaly své zá-
kazníky ztrácet – třeba VZP, RWE či PRE. Na 
druhou stranu - výhody podomního prodeje 
si uvědomují i velcí hráči a také oni vysílají do 
ulic své agenty, přesněji řečeno najímají si ex-
terní agentury. Příkladem je právě RWE, která 
se podle svého mluvčího inspirovala zejména 
ve Velké Británii, kde získala s prodejem ener-
gií podomním způsobem velké zkušenosti. 
„Nutnou podmínkou pro úspěch je však kva-
litní vstupní školení a následné doškolování 
prodejců, které jde ruku v ruce s kontrolou 
kvality práce prodejců v terénu. S úspěchem 
využíváme například namátkového telefonic-
kého ověřování průběhu akvizice u nově zís-
kaných zákazníků. Všichni prodejci zároveň 
velmi dobře vědí, že v případě sebemenších 
pochybností o průběhu akvizice budeme ctít 

pravidlo ‚Pravdu má zákazník‘,“ vysvětluje 
principy úspěšného prodeje regionální tisko-
vý mluvčí RWE Pavel Zajíc. Drsné prostředí 
podomního prodeje ale dokreslují jeho další 
slova: „Bohužel však musíme konstatovat, že 
snahu o zlepšení vnímání podomního prodeje 
energií nám poměrně často kazí prodejci kon-
kurence, kteří se vydávají za naše spolupra-
covníky s cílem usnadnit si přístup ke smluvní 
dokumentaci potenciálního zákazníka.“ Řada 
firem, které své služby touto cestou nabízí, se 
proto podepsala pod etický kodex, který při-
pravil ERÚ a který vymezuje, jak se má správ-
ný podomní prodejce energií chovat. Otáz-
kou je, zda u dveří vůbec pochopíte, čí dealer 
se vám nutí domů, a zda právě jeho firma je 
na jakémsi seznamu kdesi na internetu...

Zákaz jako ochrana
„Moje tchýně má sice na dveřích kukátko, 

které si hrozně přála, ale 
otevře každému bez 
podívání. Neumí říct ne 
a každý ji ukecá. Zatím 
jsme řešili ‚jen‘ problé-
my s novými ‚výhodný-
mi‘ smlouvami na plyn 
a elektřinu, které se daly 
zrušit. Naštěstí nejez-
dí na předváděcí akce 
těch hyen skvrnitých, to 
bychom se nedoplatili,“ 
shrnuje podstatu všech 
problémů s podomním 
prodejem pan Franti-
šek. Důvody, kterými 
města a obce takové 
opatření vysvětlují, jsou 
proto stále stejné: okrá-
dání seniorů, agresivita 
prodejců, nevýhodné 
smlouvy, uzavřené mezi 

dveřmi, obtěžování na ulicích. Podle předsta-
vitelů obcí tak vyhlášky jen reagují na stížnosti 
obyvatel: „Stížností přibývalo a opakovaly se,“ 
vysvětluje například starosta Litvínova Mi-
lan Šťovíček. „Celá řada občanů se na město 
obracela se stížnostmi na agresívní postup ně-
kterých podomních prodejců. Proto jsme se 
rozhodli tento způsob prodeje regulovat, což 
kromě Jihlavy a Plzně funguje ve všech kraj-
ských městech v Česku,“ obhajuje vyhlášku 
náměstek ostravského primátora Tomáš Pe-
třík. Města se tak evidentně snaží chránit ty 
nejslabší – v tomto případě seniory. Oni totiž 
bývají obvykle přes den doma a navíc je snaž-
ší zneužít některého jejich handicapu – napří-
klad mohou hůř vidět či slyšet, případně jsou 
prostě jen ze „staré školy“ a lidem důvěřují. 
Mezi těmi, kdo vyhlášky vítají, jsou policis-
té, kteří ze své praxe znají spíše tu negativ-



10 | TRENDY | PODOMNÍ PRODEJ

ní stránku podomního prodeje. Jasno v tom 
má například šéf mostecké policie Jindřich 
Bergman: „První jsou řemeslníci, kteří nabízejí 
předražené služby, potom to jsou osoby, které 
se snaží prodat po domech věci, aniž by měly 
živnostenské oprávnění a platily daně. Další ka-
tegorie jsou prodejci služeb, o které lidi nemají 
zájem, a víceméně se vnucují do domácností. 
A v neposlední řadě jsou to podvodníci, kteří 
si tipují. Narazí na seniora a máme evidované 
případy, že se vnutí do bytu a tam je okrádají,“ 
uvedl nedávno pro Mostecký deník. 

Spotřebitelé si oddychnou
Plošné zákazy vítá také Gerta Mazalová ze 
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace: „Za-
tím to vidím jako jediné možné řešení. Žádný 
dohled nad těmito podomními prodejci není, 
setkáváme se i s takovými agresivními prakti-
kami, jako jsou návštěvy pacientů v nemoc-
ničních zařízeních. Bohužel počet podomních 
prodejců, kteří zneužívají naivity a důvěřivosti 
převážně starších lidí-seniorů stále roste, je to 
pro ně způsob, jakým si vydělávají na živoby-
tí a proto se snaží za každou cenu smlouvu 
uzavřít.“ Jak doplňuje, pracovníci sdružení 
řeší podobné případy dnes a denně – spotře-
bitelé se na ně obrací s žádostmi o radu, jak 
reklamovat výrobky zakoupené na ulici, jak 
odstoupit od nevýhodné smlouvy, jak se vy-
hnout různým sankcím... „Radíme našim spo-
třebitelům, aby nikdy nevpouštěli do svých do-
mácností cizí lidi, aby jim neposkytovali žádné 
adresy, ani kontakty na své známé,“ doplňuje 
předsedkyně sdružení Gerta Mazalová. „Ko-
nečně se nemusím bát, že když někdo zazvoní, 
bafne na mě kravaťák s rozjásaným obličejem, 
že mi nese něco naprosto úžasného a už už 
natahuje ruku po posledním vyúčtování če-
hokoliv,“ raduje se na facebookovém profilu 
města Mostu Kate Vrsanska. 

Dítě i s vaničkou
Ze slov představitelů měst, úřadů či policistů, 
ale také řady „zavedených“ firem by se mohlo 
zdát, že podomní prodejce rovná se podvod-
ník, který do vašeho soukromí míří s jediným 
cílem vás okrást a zneužít vaší důvěřivosti. 
Ale co třeba známé vyvolávání „braaambo-
ryyy, domáácííí vaaajíčkaaa“? Laciné zboží 
až do domu? Přivýdělek pro zemědělce? 
Ne, zakázaný podomní prodej! Plošný zákaz 
podomního a pouličního prodeje má proto 
celou řadu odpůrců a nejsou mezi nimi jen 
lidé, kteří se takto živí. „Můj postoj k těmto 
vyhláškám je jiný než je většinový názor rady 
města. Vycházím z principu svobodného pod-
nikání. Uznávám každou formu podnikání, 
která je v mezích zákona, což obě jsou,“ tvrdí 
například Karel Novotný, ekonomický náměs-
tek primátora Mostu, kde vyhláška platí od 

dubna. Naráží tak na zásadní problém ome-
zujících vyhlášek a české legislativy obec-
ně: jakmile si s něčím nevíme rady, raději to 
zakážeme, případně z několika konkrétních 
špatných příkladů vyvodíme obecné závě-
ry. A vymyslíme nový zákon. „Já tedy žádný 
podomní prodej nedělám, takže mne by se 
zákaz nedotýkal. Ale tyhle vyhlášky o zákazu 
podomního prodeje už hodně zavánějí bý-
valými komunistickými manýry. Prostě když 
si někdo na něco stěžuje, tak to zakážeme. 
Vrchnost ví holt nejlíp, co je pro lid dobré. Ne-
připomíná Vám to něco?,“ připojil se k diskusi 
na internetu muž pod přezdívkou Jihra. Místo 
postihů skutečných podvodníků a zajištění 
vymahatelnosti práva, tedy například zrušení 
špatné smlouvy, raději tento způsob prodeje 
rovnou zakážeme. S vaničkou tak preventivně 
vylijeme i dítě. „Zkušenosti ze zahraničí jasně 
ukazují, že plošný zákaz není řešením. Ve Vel-
ké Británii obdobnou situaci vyřešili ustanove-
ním instituce, která podomní prodej zaštiťuje 
a zároveň přísně dohlíží na dodržování všech 
standardů. Podle údajů britského úřadu Office 
of Fair Trading (OFT) se v Británii po zavedení 
všech opatření snížil počet jakýchkoli stížností 
na podomní obchodníky o 70 %,“ tvrdí napří-
klad zástupci Českého energetického centra, 
které patří mezi aktivitní podomní prodejce. 
Britskou cestu doporučuje také další prodej-
ce energií, společnost RWE: „Prodávat touto 
formou může pouze řádně registrovaný člen, 
který složí příslušné odborné zkoušky jak na 
komoře, tak u svého zaměstnavatele. Prodej 
‚na černo‘ stejně jako porušení pravidel prode-
je jsou pak tvrdě sankcionovány. Viníka není 
problém dohledat, neboť jeho identifikace je 
povinnou součástí každé uzavřené smlouvy,“ 
vysvětluje princip fungování ostrovního po-
domního prodeje regionální mluvčí RWE Pa-
vel Zajíc.

Chudák dealer
Podomním prodejem se v České republice 
živí tisíce lidí. Řadu z nich teď čekají těžké 
časy. „Tam, kde je prodej zakázaný, samozřej-
mě nechodíme. To znamená, že musím daleko 
dojíždět a je to stále těžší,“ říká Marta Palová, 
která se živí prodejem bezpečnostních dve-
ří. Její firmu zřejmě čeká zánik a ona, stejně 
jako dalších čtrnáct lidí, přijde o práci. „Jinak 
než přímo u dveří konkrétního zákazníka se to 
vysvětlit nedá, nabízíme řešení vždy na míru. 
A nejsme jediní, slušných prodejců je daleko 
víc než podvodníků,“ tvrdí majitel této firmy 
Josef Kameník. „Striktní zákaz je špatný a ome-
zuje podnikání. Může přece existovat nějaká 
možnost nahlásit na obecní úřad či policii, kdo 
z firmy a kde se bude pohybovat. Podvodníci 
se stejně takového zákazu neleknou, omezí to 
jen slušné firmy a lidem to znesnadní přístup 

ke kvalitnímu zabezpečení. Moji lidé si už za-
čali hledat novou práci, zřejmě budeme muset 
skončit a oni nemůžou zůstat bez peněz,“ do-
plňuje výrobce bezpečnostních dveří.

I na tolikrát zmiňované a kritizované podo-
mní prodejce energií se lze ale podívat i jinou 
optikou. Pokud si je prohlédnete dřív než 
papíry, které vám vnucují do rukou k pod-
pisu, zjistíte, že jde většinou o velmi mladé 
muže a dívky, nejspíš v šatech od maturity. 
Při bezvýsledném hledání práci po škole, 
mnohdy i mnohaměsíčním, obvykle narazili 
na inzeráty agentur, které hledají obchodníky, 
marketingové specialisty, reklamní konzul-
tanty, reklamní asistenty. A doufali, že se jim 
otevře zajímavý svět reklamy a marketingu, 
kde navíc nepožadují předchozí praxi, která 
absolventům logicky chybí. Ve skutečnosti je 
čeká drsná škola. „Naivně jsem se domníval, 
že jako reklamní asistent se budu podílet na 
tvorbě reklam nebo reklamních sloganů... Na 
začátku mého dne jsem byl odvezen do jiného 
města, kde jsem vyfasoval smlouvy na přechod 
k jinému dodavateli elektřiny. Poučen jsem byl, 
že budeme chodit od bytu k bytu a nabízet 
levnější elektřinu, když lidé změní svého do-
davatele... Byl jsem překvapen, ne-li šokován, 
kolik lidí je schopno podepsat jakousi smlouvu 
mezi dveřma, aniž by si jí přečetli. Stačilo zvolit 
správná slova, neříct úplně vše a podpis byl na 
smlouvě,“ popisuje své ‚výběrové řízení‘ v jed-
né z dealerských firem Jaroslav. Práci odmítl. 
Pokud ale po měsících bez práce zůstane tato 
firma jedinou, která vám řekne „bereme vás“, 
mnoho jiných možností než přesvědčovat dů-
chodce vám nezbývá.
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SOUŽITÍ PRŮMYSLU A PTÁKŮ NENÍ V NAŠÍ KRAJINĚ NIC 

NEOBVYKLÉHO. ČAPÍ HNÍZDA NA TOVÁRNÍCH KOMÍNECH PATŘÍ 

KE KOLORITU EVROPSKÉ PRŮMYSLOVÉ KRAJINY. ČÁPI VŠAK 

NEJSOU JEDINÝMI ZÁSTUPCI PTAČÍ ŘÍŠE, KTEŘÍ BUDUJÍ SVÁ 

HNÍZDA V PRŮMYSLOVÝCH AREÁLECH. DOKLADEM TOHO MŮŽE 

BÝT CEMENTÁRNA LAFARGE V ČÍŽKOVICÍCH, KDE NEJPRVE 

INSTALOVALI BUDKY PRO HNÍZDĚNÍ SOKOLA STĚHOVAVÉHO 

A LETOS TAM POMÁHAJÍ PŘI OCHRANĚ BŘEHULE ŘÍČNÍ.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB 
FOTO: LAFARGE CEMENT, A.S.

Břehule v cementárně 

V loňském roce odstartoval ve spolupráci 
s ornitology projekt Lafarge Cement, jehož 
cílem je pomoci vrátit do naší přírody kri-
ticky ohrožený druh - sokola stěhovavého. 
Jeho domovem byly vždy skály, ale změny 
v přírodě, způsobené člověkem, ho donutily 
začít sídlit i na lidských stavbách. Protože si 
v minulosti vybral i nejvyšší komín cementár-
ny, rozhodli se v Čížkovicích jeho hnízdění 
usnadnit. „V listopadu loňského roku dva spe-
ciálně proškolení pracovníci v čížkovické ce-
mentárně vyšplhali na hlavní komín, aby tam 
nainstalovali dvě budky pro sokola. Jedna je 
připevněna na prostředním ochozu ve výšce 
zhruba 70 m a druhá na nejvyšším ochozu 
přibližně ve výšce 120 m,“ vysvětlila Milena 
Hucanová, manažerka externí a interní komu-
nikace Lafarge Cement a.s. 
Sokol je dravec teritoriální, takže v cemen-
tárně se sice může usídlit jen jeden pár, nic-
méně více budek má sloužit pro jeho lepší 
výběr. „Při hnízdění na lidských stavbách so-
koli obtížně hledají vhodné místo, často vy-
berou špatně, hnízdění je pak neúspěšné či 
komplikuje provoz objektu. Ve snaze pomoci 
sokolům i provozovatelům objektů, kde so-
koli hnízdí, jsou v daném objektu vyvěšovány 
speciální budky,“ přibližuje osvědčený po-
stup Václav Beran, koordinátor monitoringu 
sokola stěhovavého na území ČR a pracovník 
nevládní organizace ALKA Wildlife o.p.s. 

V loňském roce Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR evidovala v Ústeckém kraji pět 

párů na lidských stavbách, v ČR 
jediných. Letos zatím na soko-
la v cementárně čekají. „Le-
tošní dlouhá zima omezila 
hnízdění sokola stěhovavého 
dokonce i ve volné přírodě. 
Budky v cementárně zatím 
zůstávají bohužel také prázd-
né,“ doplňuje Beran. 
Navázaná spolupráce s ornito-
logy ale přivedla vedení čížkovic-
ké cementárny k dalšímu projektu, 
který je přispěním firmy k ochraně 
biodiverzity. Akciová společnost La-
farge Cement se stala hlavním partnerem 
kampaně Pták roku, která má za cíl propago-
vat a popularizovat chráněný druh. Letos to 
jsou břehule říční, nejmenší zástupce čeledi 
vlaštovkovitých. „Břehule je v současnosti 
v podstatě závislá na lidské těžební činnosti 
- bez nadsázky se dá říci, že bez těžby písku 
není břehulí! Přesto se populace břehulí po-
zvolna zmenšuje a záleží jedině na člověku, 
zda se tento trend podaří zastavit,“ informuje 
Zdeněk Vermouzek, předseda České společ-
nosti ornitologické. 
Jedním z míst, které si břehule oblíbily, je prá-
vě cementárna v Čížkovicích na Litoměřicku. 
„V loňském roce nám břehule hromadně osíd-
lily stěnu energosádrovce, materiálu, který se 
přidává k surovině pro výrobu cementu a je 
uskladněn na volném prostranství v cementár-
ně. Desítky jedinců tam od jara do podzimu 
tvořily milou společnost našim zaměstnancům. 

Při realizaci projektu na podporu hnízdění so-
kola stěhovavého jsme s českými ornitology 
narazili na možnost rozšířit spolupráci a pod-
pořit ochranu břehulí. Přišlo nám to příhodné, 
zvláště když pro propagaci a popularizaci to-
hoto druhu máme své vlastní živé exempláře. 
Těším se, že širokou veřejnost budeme moci 
pozvat, aby se na kolonii břehulí přišla podí-
vat,“ vysvětluje Jan Špaček, ředitel pro eko-
logii společnosti Lafarge Cement, a.s. První 
takovou příležitost bude mít veřejnost na Dnu 
s cementárnou pro celou rodinu, který pro-
běhne 8. června. „Kvalitní dalekohled a stano-
viště ochránců přírody s odborným výkladem 
umožní návštěvníkům poznat tento živočišný 
druh detailně,“ zve Milena Hucanová.         (PI)
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KUPUJETE SVÉ DRAHÉ PRAVIDELNĚ KVĚTINY? PONESOU VAŠE DĚTI KYTIČKU SVÉ UČITELCE ZA 

VYSVĚDČENÍ? MOŽNÁ SI TO PO PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDKŮ PŘÍŠTĚ POŘÁDNĚ 

ROZMYSLÍTE! ANEBO SE ASPOŇ ZAČNETE SVÉ KVĚTINÁŘKY PTÁT. EKOLOGICKÁ STOPA 

JEDNÉ KYTICE TOTIŽ VŮBEC NEMUSÍ BÝT ZANEDBATELNÁ. 

TEXT: MGR. RENÁTA ČERVENKOVÁ, EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST, KRALUPY NAD VLTAVOU
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Ženu ani květinou... 
nepodaruješ!

O problémech, které stojí v pozadí květino-
vého byznysu, se toho napsalo již mnoho. 
Porušování pracovního práva, vykořisťování 
lidí a naprostá bezohlednost vůči životnímu 
prostředí - to vše je s řezanými květinami spo-
jováno. Ale i v této oblasti dochází ke zlepšení 
pomocí certifikačních systémů. Jaké certifiká-
ty máme na květinách hledat a jsou vůbec 
„označkové“ květiny k dostání i u nás? 

Navzdory všeobecnému povědomí o tom, že 
řezané květiny u nás prodávané byly vypěs-
továny v Nizozemí, pochází jejich převážná 
část z Afriky, Jižní Ameriky a jihovýchodní 
Asie. Evropský trh, potažmo český, je zásoben 
především z Afriky a Jižní Ameriky. Čeští pro-
ducenti květin se z klimatických a finančních 
důvodů orientují spíše na rostliny hrnkové 
a záhonové. Ze zemí produkce jsou květiny 
přepravovány na vzdálenost tisíců kilometrů 
do Nizozemí, kde jsou uskladněny v obřích 
„aukčních síních“ a skrze tzv. květinové aukce 
prodávány dále. Přes největší burzy se den-
ně prodá na 20 milionů květin. O svátku sv. 
Valentýna a na Den Matek je to až o 15 pro-
cent více. Do České republiky bylo například 
v roce 2010 dovezeno na 1,3 miliardy řeza-
ných květin.

V zemích pěstování květin dochází v souvis-
losti s květinovým byznysem k nadměrnému 
ničení životního prostředí. Ať už se jedná 
o znečištění vod, půdy, ovzduší, potravy nad-
měrným používáním nejrůznějších, dokon-
ce v našich zemích zakázaných, chemikálií 
aplikovaných na květiny, zábor půdy či spo-
třebu energií při provozu skleníků, chlazení 
a přepravě květin. Kapitolou samou o sobě je 



spotřeba vody. Paradoxně totiž často dochází 
k vývozu obrovského množství vody v podo-
bě vypěstované květiny, jejíž životnost je ně-
kolik dní, ze zemí, kde k vodě nemá většina 
obyvatel přístup.

Vedle problémů ekologických s sebou při-
náší květinový průmysl i problémy sociální. 
Pracovníci na plantážích nedostávají za svou 
těžkou práci dostatečně zaplaceno, nejsou 
vybaveni ochrannými pomůckami a často 
jsou k práci zneužívány i děti. 

Pokud vás po přečtení výše uvedených řád-
ků přešla chuť kupovat řezané květiny, není 

to nejlepší řešení. Květinový průmysl i přes 
veškeré nedostatky dává práci mnoha lidem 
v chudých zemích. Vyplatí se spíše sledovat 
označení květin, respektive ptát se květiná-
řů na původ květin a preferovat „značkové“ 
květiny, případně květiny z místní produkce, 
kterých je ale na našem trhu minimum.

Co jsou „značkové“ květiny a jak je pozná-
me? S osvětou koncových zákazníků a tlaku 
environmentálních a sociálních skupin se 
začaly vyvíjet různé systémy certifikace. Pro-
dukce z farem, které splňují environmentální 
a sociální podmínky, se tak může pyšnit cer-
tifikátem.

Certifikované květiny nejčastěji nalezneme 
pod logy následujících organizací, programů 
či iniciativ: Milieu Programma Sierteelt (MPS), 
Fair Flowers Fair Plants (FFP), Kenya Flower 
Council (KFC), Flower Label Programme, Flor-
verde®  nebo Fair Trade. Dobrou zprávou je, 
že za značkovými květinami nemusíte nikam 
dojíždět. Náhodnou pochůzkou po květinář-
stvích bylo zjištěno, že i v blízkém okolí lze 
sehnat certifikované květiny. Vyhozené obaly 
od květin totiž obsahují výše uvedené značky. 
Bohužel o „značkovosti“ květin často neví ani 
personál květinářství, který je prodává. Po-
kud vás tedy zajímá to, co kupujete, ptejte se 
svých květinářů. 
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SEZÓNA Z ŘÍŠE SNŮ SE PODAŘILA „A“ TÝMU ŽEN DHK BANÍK MOST POD VEDENÍM VELICE 

ZKUŠENÉHO TRENÉRA DUŠANA POLOZEA. PRVNÍ ZLATÝ KOV SE NA HRUDÍCH ČERNÝCH ANDĚLŮ 

BLÝSKAL PO TRIUMFU V ZÁKLADNÍ ČÁSTI WHIL, KDY ZISK 44 BODŮ ZNAMENAL V KONEČNÉM 

ZÚČTOVÁNÍ DVOUBODOVÝ NÁSKOK PŘED AMBICIÓZNÍMI SLOVENSKÝMI MICHALOVCEMI A ZÁROVEŇ 

OSMIBODOVÝ NÁSKOK PŘED TŘETÍ PORUBOU, KTERÝ SI NÁŠ TÝM NESL DO NADSTAVBOVÉ ČÁSTI. 

JISTOTA DRUHÉHO ZLATA A TITUL MISTR ČESKÉ REPUBLIKY PATŘIL NAŠIM DĚVČATŮM PO 

PŘEDEHRÁVCE DRUHÉHO KOLA NADSTAVBOVÉ ČÁSTI, KDY NA DOMÁCÍ PALUBOVCE ROZSTŘÍLELY 

PRÁVĚ PORUBU 35 : 27. TATO JISTOTA, KDY DO KONCE NADSTAVBOVÉ ČÁSTI ZBÝVALO JEŠTĚ PĚT 

KOL, ZNAMENALA VELKÉ UKLIDNĚNÍ A TÝM SE MOHL SOUSTŘEDIT UŽ JEN NA ZBÝVAJÍCÍ KLÁNÍ VE 

VYZÝVACÍM EVROPSKÉM POHÁRU CHALLENGE CUPU.

TEXT: DHK BANÍK MOST
FOTO: ZDENĚK KOZA, DANIEL ŠEINER, FOTOKAMERA MOST

Natřikrát pozlacená 
křídla Černých andělů 

Spanilou evropskou jízdu začaly naše házen-
kářky v listopadu 2012 v litevském Kaunasu, 
pokračovaly přes jihočeský Sokol Písek. Ve 
čtvrtfinále se jim do cesty postavil polský 
celek AZS Politechnika Koszalin, ale ani ten 
našim Andělům nevystavil stopku. Dle slov 
trenéra Dušana Poloze právě na polské půdě 
podaly naše holky jeden z nejlepších výkonů 
a zdolaly Polky i v jejich domácím prostředí. 
Černí andělé jsou v semifinále Evropského 
poháru. Ale ani turecký tým Uskudar B.S.K. 
nedokáže přistřihnout křídla Černých andělů 
a ty ve vyprodané domácí hale mažou čtyř-
brankové manko z Turecka a vítězstvím o de-
set branek se zapisují do novodobé historie 

českého sportu a české házené zvlášť. DHK 
Baník Most je ve finále evropského poháru 
Challenge Cupu. Stejně tak jako naše holky, 
chtějí evropskou trofej nad svou hlavu zved-
nout i dravé Chorvatky z týmu ŽRK Samobor. 
První klání sehrávají na horké půdě v Samo-
boru. Ale i zde ukázaly naše holky srdce bo-
jovníků, i když zejména první poločas se pro 
nás nevyvíjel příznivě, dokázaly přivést do 
odvety přijatelný výsledek 24 : 20.

Velký sen se má naplnit dne 12. 5. 2013 od 
12,30 hodin. Nejen Most, ale veškerá házen-
kářská veřejnost žije tímto úspěchem mos-
teckých házenkářek. Beznadějně vyprodaná 

sportovní hala i s vestavěnou provizorní tri-
bunou praská ve švech. Bezpečnostní opatře-
ní, přímý přenos České televize, velkoplošná 
projekce před mosteckým magistrátem - to 
vše nasvědčuje tomu, že se zde budou ‚pře-
pisovat dějiny‘. A sen se stává skutečností. 
V nevídané atmosféře, po velice perfektním 
výkonu, Černí andělé vítězí 26 : 17 a ve spor-
tovní hale vypuká malé mostecké Nagano. 
Házenkářky DHK Baník Most zvedají nad hla-
vu evropský pohár a završují tak neskutečnou 
sezónu z říše snů a fantazie třetí zlatou medai-
lí na své hrudi. 



CHÁTRAJÍCÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE STRANNÉ NA 

CHOMUTOVSKU MÁ ŠANCI NA ZÁCHRANU. OBNOVIT JEHO ZAŠLOU 

KRÁSU A UDĚLAT Z NĚJ ATRAKCI PRO TURISTY CHCE OBEC BŘEZNO, POD 

NÍŽ STRANNÁ SPADÁ. PRVNÍ KROK UŽ VEDENÍ BŘEZNA UDĚLALO - ZÍSKALO 

KOSTELÍK DAREM OD CÍRKVE A NYNÍ MŮŽE PŘIPRAVOVAT PROJEKTY.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

Ke kostelu 
na kole 

„Lidé se na nás stále obraceli s tím, ať s kos-
telem něco uděláme, ať ho opravíme, protože 
je to krásná dominanta. Jenže to není památ-
ka, takže církev neměla jak získat peníze na 
jeho opravu. Dohodli jsme se tedy na tom, že 
nám ho daruje, nechá si věcné břemeno ve 
formě konání bohoslužeb a církevních obřa-
dů, a obec Březno s opravami začne sama,“ 
líčí starosta Března Zdeněk Valenta.

„Necháme samozřejmě zpracovat kompletní 
projekt na rekonstrukci. S tou ale můžeme 
začít ve chvíli, kdy získáme nějakou dotaci 
nebo seženeme dárce. Každopádně co nej-
dříve začneme se střechou. V budoucnu se 
může kostel stát zajímavou místní turistickou 
atrakcí. Vede kolem cyklostezka směrem na 
Žatec, Kadaň i Chomutov, což je velký turi-
stický potenciál. Navíc chceme na kopci nad 
Strannou v budoucnu postavit i rozhlednu, 
takže zájemci o pěkný výlet tu uvidí krásnou 
historickou stavbu, a k tomu budou mít ještě 
nádherné výhledy na její okolí,“ dodává Zde-
něk Valenta.

Obec Stranná a kostel Nejsvětější Trojice
Stranná, od roku 1964 část Obce Březno, leží 
na levém břehu řeky Ohře pod hrází vodní 
nádrže Nechranice, deset kilometrů od Cho-
mutova, v nadmořské výšce 227 m.

První osídlení se datuje minimálně v 7. až 12. 
století n. l. Ve 14. století patřila Stranná vyše-
hradskému klášteru a později pánům z Koldic. 
Roku 1602 ji spolu s Vičicemi koupil Linhart 
Štampach ze Štampachu, majitel Ahníkovské-
ho panství, ale po stavovském povstání mu 
byl majetek odebrán. Od roku 1351 zde stál 
farní kostel, z dalších historických památek 
je u zdejší fary dochováno sousoší Kalvárie, 
barokní plastika s bohatou sochařskou výzdo-
bou z roku 1873 a na kraji vesnice stojí poško-
zený sloup Svaté Panny Marie z roku 1858. 

Od počátku 19. století v obci docházelo k ci-
telným posunům půdy, ve zdech domů vzni-
kaly trhliny a v březnu 1819 musel být uzavřen 
kostel, protože hrozilo jeho zřícení. O rok 
později, 20. března 1820 večer, se objevily 
ve zdech domů velké praskliny a boční zdi se 
začaly posouvat. Ráno bylo zřejmé, že se 12 
zdejších domů, kostel, fara a škola již nedají 
zachránit. Z vesnice nakonec zbyla jen hro-
mada sutin, ale nikdo nepřišel o život. Lidé vě-
řili, že se posuv již nebude opakovat, postavili 
nová obydlí, ale mýlili se. Posuv se opakoval 
znovu v letech 1872, 1880, 1882 a 1898. Ve 

staré Stranné se objevily trhliny až čtyři metry 
hluboké a metr široké. Z ostrůvku v řece se 
vytvořil poloostrov a koryto řeky muselo být 
upraveno.

Kostel Nejsvětější Trojice stojící uprostřed 
obce, byl postavený roku 1842. Je jedno-
lodní, s trojboce zakončeným presbyteriem, 
s obdélnou sakristií po straně, s hranolovou 
věží nad hlavním průčelím a v jeho štítu jsou 
patrné secesní a později funkcionalistické 
prvky.           (PI)



Příběh rybáře 
Ondřeje
(podle skutečné události)
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TEXT: PALUBA
FOTO: ILUSTRAČNÍ

Velmi křehké srdce
Ondřej (25), pocházel z Libereckého re-
gionu. Štíhlý, vysoký kluk s hustými vlasy 
a úsměvem Jeana Maraise. Studoval na 
universitě v Oslo humanitní obor. Rodiče 
jsou diplomaté. Jeho životní příběh nabral 
na síle v době, kdy mu lékaři zjistili srdeční 
vadu. Snad právě z toho důvodu se postu-
pem let stával napůl vnitrozemcem a na-
půl seveřanem, milujícím drsnou krajinu 
Norska a jeho chladivého moře. Byl to sice 
kluk jako každý jiný, ale přesto se něčím od 
ostatních lišil. Byl přemýšlivý a občas se 
uzavíral sám do sebe, i když jinak extrovert. 
V létě se proháněl na motorce po úzkých 
cestách norského pobřeží. V zimě lyžoval, 
jezdil na sněžném skútru s kamarády Nory 
a užíval si předností mládí i studentského 
života. Měl mnoho energie, kterou čerpal 
z přírody i nadstandardně dobrých rodin-
ných vztahů. Jeho povaha byla empatická, 
citlivá, kamarádská a stálá. Díky častému 
pobytu v Norsku i postavení jeho rodiny za-
padl do specifického prostředí Severu tak 
přirozeně, že se brzo stal nepostradatel-
ným přítelem syna norského prince Mari-
use Borga. Vyplouvali společně na menším 
motorovém člunu z fjordů na širé moře chy-
tat ryby, zejména tresky.

Když mu bylo sedmnáct let, potkal bytost, do 
které se zamiloval. Prožíval příběh lásky tak 
intenzivně, že se občas ozvalo neposlušné 
srdce a Ondřej musel být vždy krátce hospi-
talizován. Netrápil se tím však. Jediné, co mu 
na sobě vadilo, bylo obličejové akné, které se 
opakovaně objevovalo na jeho tváři. Považo-
val to za významný tělesný nedostatek, který 
byl však marginální v porovnání s jeho fyzic-
kými i mentálními přednostmi. Když byl doma 
v ČR, tak se aktivně zapojil do dobrovolnic-
kého hnutí a pomáhal v neziskovém sektoru. 

Staral se o osoby bez přístřeší, organizoval 
sbírky šatstva i potravin pro potřebné a po-
máhal s preventivními programy v drogovém 
prostředí. Měl potřebu být užitečný a dobrý. 
Působil v Ústeckém a Libereckém kraji. Plný-
mi hrstmi rozdával naději, klid, víru v člověka 
a přírodu.

Trajekty, tresčí farma 
a úsměv

Při jeho pobytu v Norsku s oblibou navště-
voval místní rybáře. Chodil do jejich rodin, 
zajímal se o historii místa a měl představu, 
snad životní cíl – být rybářem, nezávislým 
a vnitřně svobodným člověkem, který se do-
káže kochat klidným zasněženým Oslo stejně 
intenzivně, jako rozbouřenými vlnami, tříštící-
mi se o ostré výčnělky podmořských skalisek. 
V době mezi studiem pracoval brigádně na 
tresčí farmě. I přes poměrně vysoký příjem, 
který pocházel z jeho brigád a také od jeho 
rodiny, si zachovával skromnost. Byl pokorný 
k lidem bez rozdílu jejich sociálního statusu. 
Když vyjel na moře s mladým šlechticem Ma-
riusem z Královské rodiny, nedělalo mu po 
návratu problém jenom tak „blbnout“ s míst-
ní mládeží na odlehlé diskotéce. Nepovyšoval 
se nikdy nad nikým a ctil unikum života. Měl 
legraci z norského jazyka a rád říkával „moji 
Noři, ti chlapíci, co pijí pašovaný alkohol“. Mí-
nil tím zavedenou částečnou prohibici a vždy 
se mu při tom šibalsky leskly oči a koutky úst 
vykouzlil ten nejkrásnější úsměv na světě, kte-
rým dokázal rozehřát i toho nejzarputilejšího 
pesimistu. Miloval a byl milován. Všude kam 
přišel, ať jako rybář v těsných nepromoka-
vých kalhotách a s křiklavě oranžovým pláš-
těm, anebo v saku a kravatě od Gucciho, jako 
kluk z dobré rodiny, rozdával jakousi vnitřní 
pohodu. Jako když se zjeví anděl a všichni 
utichnou v němém úžasu nad září dobra, kte-

ré vydává každým pórem hebké kůže, vůní, 
hlasem, pohybem. Netušíc, že je andělem. 
Neužíval často drsná slova, ale rád se smál 
drsnému humoru norských teen boys i girls.  
Dokázal i v napjatých situacích hledat pozi-
tivní východisko. V jeho domově se často 
mluvilo anglicky a on si rád pohrával s více-
významovými slovíčky, mnohdy tím popudil 
svou matku, která ho milovala jako on miloval 
jí, ale nechápala jeho smysl pro situační hu-
mor. Nechápala ani jeho sny, i když se o to 
moc snažila.

Naplnění
Ondřej, uvědomujíc si snad, že se jeho dny 
krátí, obracel se stále častěji ke svým bohům, 
Trollům. Nenásilně, jakoby mezi řádky, upo-
zorňoval své blízké, že jednou odletí kamsi na 
oblohu, nebo vypluje daleko na moře a najde 
klid od bolestí hrudníku i bolesti duše. Po ně-
kolikaletém vztahu tento opouští. Radikálně, 
pompézně, naštvaně. Jako když otrok pře-
trhne okovy, které ho tížily a zarvaly se do 
mokvajících ran. Je to účelový odchod. Snaží 
se najít jinou lásku – dokonce se silně zamilu-
je, ale má tolik povinností, tolik aktivit, které 
potřebuje stihnout v krátkém čase blížícího 
se konce. Prodlužuje si o další měsíc pobyt 
v Norsku a nechává se najmout na rybářskou 
loď. Protekčně se nalodil. Zamával na pobře-
ží, poslal pár sms zpráv a odplul. Při jednom 
fyzicky náročném výlovu uvízla v síti sviňu-
cha. Je to ryba podobná delfínům. Ondra pře-
svědčil kapitána, aby jí pustil zpět do moře. 
Nechápající kapitán mu vyhověl. Přeci jen je 
to žádost přítele syna norského prince. On-
dřej uvolní rybu ze sítě, pohladí ji a s úlevou 
a radostí jí dává svobodu. O pár hodin poz-
ději zůstává ležet na mokré palubě kymácejí-
cí se rybářské lodi. Nehýbe se. Rybáři, ti jeho 
drsní chlapíci ho oživují. Nakonec byl rádiem 
přivolán vrtulník a Ondřej se probudil až na 



klinice v Oslo. Obklopovala ho rodina, jeho 
kamarádi Tobias s Mariusem a primář, kardio-
chirurg se zachmuřenou tváří. „Jééééééééé-
ééjda ahooooj, co je?“ zaznělo, když procitl.

Odkaz úsměvu
Věděl, že se nevrátí, tušil, že neuvidí své oblí-
bené Krušné hory. Nestiskne ruku všem, které 
potkal. Podstatnou část dne prospal. Když byl 
vzhůru, sdílel prostor s blízkými, psal zprávy, 
ale už nepřijímal telefony. Poslouchal písnič-
ky. Psal deník. Jeho dech byl tak slabý, že se 
mu špatně mluvilo. Musel dělat přestávky. 
Z ČR za ním do Norska přijela i jeho babič-
ka a Ondra si uvědomil, že se přišla rozloučit. 
Uvítal jí s úsměvem, pohladil. Záleželo mu na 
tom, aby – až nastane čas k odchodu, bylo 
vypořádáno vše, co považoval za důležité. Byl 
odpovědný. Zejména zmiňoval okruh několi-
ka lidí, které při své cestě potkal. Jeho úvahy 
mají svou platnost i po tom, co se jeho duše 
odpoutala od těla. 

Ptal se: „Proč tak rádi žijeme v nadějný bez-
naději a děláme, že nemáme strach. No já ho 
teda mám a velkej a přesto do tý loďky sed-
nu a pluju a chytám ryby a vím, že může být 
sakra mazec! A tak s tím vědomím, se zcela 
dobrovolně do tý vařicí láskolázně posadím 
a nechám se spalovat, jako v budoucí kremaci. 
No proč asi podstupuju ta rizika? Protože co 
tady teď - tam, má svůj důvod“.

Ti, co měli to štěstí a byli s Ondřejem rybářem 
do posledních chvil, hovoří o nesmírném kli-
du umírajícího chlapce. O jeho smíření a po-
koře k té fatální situaci. Obdivovali jeho sílu, 
vyrovnanost a psychickou odolnost. Snažil se 
oddálit jejich zármutek. O smrti přímo nemlu-
vil, jen občas zmiňoval obavy ze tmy. Zemřel 
v tichosti jednoho březnového dne na selhání 
srdce, které společně s jeho duší selhalo fyzic-
ky, ale nikoli mentálně. Ondřej věřil v dobro. 
Dobro považoval za základní hodnotu. Věřil 
v Trolly, skřítky a ve slušné lidi. Věřil v život po 
životě, měl potřebu vidět světlo majáků. Když 
jeho tělo odváželi z nemocničního pokoje, 
pákistánská zdravotní sestra plakala tak silně, 
že jí musely být podány utišující léky – znala 
ho sotva pár měsíců. Nepočetná společnost 

pozůstalých a blízkých pak dlouho v němém 
úžasu stála kolem něho. Jakoby se ho nemohli 
nabažit, jakoby se na ně usmíval. Jakoby chtěl 
zavřenými ústy znovu pronést: „Co můžu říct  
víc no,  že sme všichni na cestě. Že Trollové 
asi potřebujou Rybáře do svých lovišť, aby se 
nasytily duše…  Myslím, že vás potká štěstí, 
big štěstí a spojí se s tím minulým, současným 
i budoucím.“

Jednoho dubnového dne elegantně oblečený 
muž kráčí k fjordu. V ruce zápalky a svíčku. 
Je unaven. Má za sebou let z Prahy do Oslo, 
pak nekonečně pomalá a dlouhá cesta autem 
dál na sever. Dojde na místo a dlouze se za-
dívá na horizont. Poklekne, zapálí svíčku, ješ-
tě jednou se podívá na vlny a skály a obzor. 
Zvedne ruku, škrtne zapalovač a mává. Mává 
tak dlouho, dokud ho nepálí prsty na rukou. 
S lesknoucím zrakem pomalu odchází. Nase-
dá do vozu, který uhání zpět k letišti. Pocho-
pil, proč se vše stalo tak, jak se stalo. Pocho-
pil duši rybáře Ondřeje. Rozklíčoval odkaz 
chlapce s nejkrásnějším úsměvem na světě.



ČÍNA – „EKONOMICKÝ DRAK“, ZEMĚ, KTERÁ STÁLE ČERPÁ ZE SVÉ 

VLASTNÍ, TISÍCILETÍMI NABYTÉ A PROVĚŘENÉ KULTURY. MŮŽEME 

JEN OBDIVOVAT JEJÍ STÁŘÍ, HOUŽEVNATOST, VYNALÉZAVOST 

A SCHOPNOST ZNOVUZROZENÍ. ČÍNA NYNÍ POVSTÁVÁ, ROSTE 

NA VÝZNAMU, BOHATNE A SÍLÍ. SE SVÝMI NEJVĚTŠÍMI POKLADY 

SE VŠAK NESOBECKY DĚLÍ S CELÝM SVĚTEM. 

TEXT: ROMAN STEIGER
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Poklady velké Číny  
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Čínský kulturní poklad 
Taiči (tchaj-ťi čchüan, pinyin taijiquan) je pra-
staré umění harmonie těla a ducha pocháze-
jící z Číny. Taoističtí mniši za dynastií Sung, 
Jüan a Ming (přibližně od 9. do 17. stol. po Kr.) 
jej používali jako nástroj pro vlastní sebezdo-
konalování vedle meditací a studia klasických 
knih, z čehož vyplývá, že taiči je původně ces-
ta k dosažení osvícení. Od 17. století dodnes 
prodělalo umění taiči další vývoj a za posled-
ních sto let se rozšířilo nejen po celé Číně, ale 
i dále na Filipíny, do Ruska, Japonska, USA, 
Kanady, Evropy a prakticky po celém světě. 
Dnes tedy můžeme říci, že díky tomu, jak je 
taiči výjimečné a přínosné, se stalo nejpopu-
lárnějším z čínských cvičení na světě. Snoubí 
v sobě krásu a sílu tradice čínských bojových 
umění spolu s propracovanou teorií a praxí 
tradiční čínské medicíny. Proto je taiči v Číně 
považováno za skutečný národní poklad. 

Taiči a lidské zdraví 
Taiči má stejné základy a vychází ze stejných 
principů jako čínská medicína. Čínská defini-
ce zdraví je však chápána v pojmech energe-
tického systému, který je na poněkud odlišné 
či vyšší úrovni, než je úroveň fyzického těla, 
krve a kostí. Dá se říci, že energetický systém 
funguje též jako určitý „řídící systém“ pro celé 
tělo. Hierarchická posloupnost řízení a vlivu 
je následující: 
Duch šen – energie čchi – krev – buňky – 
tkáně – orgány – funkce – vztahy – celek 

Pokud tento systém nefunguje, člověk one-
mocní. Základem veškeré čínské medicíny 
a péče o zdraví je harmonizace čchi neboli 
energie. Pokud není tok energie v rovnováze, 
pak ovlivní normální zdravé fungování každé 
úrovně v této uvedené hierarchii a nakonec 
se projeví jako porucha tělesná nebo porucha 
duševní. 

Mysl a tělo jsou v čínské medicíně vždy chá-
pány jako jeden celek. Je-li taiči praktikováno 

správným způsobem, je samo o sobě kom-
pletním souborem čchi-kungu (tj. kultivace 
čchi), ačkoli všeobecně vzato má větší vý-
znam v prevenci a podpoře zdraví než v lé-
čení chorob. 

Pokud je však taiči chápáno pouze jako cvi-
čení určité formy tance – zisk je z něj pouze 
takový, jako obvyklý přínos spojený s tancem 
– pružnost, elegance a zábava. K hlubšímu 
studiu taiči tedy musíte vyhledat zkušeného 
učitele. 

Jak a kde se dá taiči naučit
Ještě nedávno bylo velmi těžké najít učitele 
taiči a úplně nemožné najít v našich konči-
nách takového učitele, který by ovládal nejen 
vnější formu, ale také čchi-kung. Mnozí z nás 
ještě pamatují beznadějné pokusy o napo-
dobování pohybů podle knih nebo videí... 
Naštěstí v posledních letech někteří nadšenci 
vycestovali do samotné Číny, aby zde skuteč-
né mistry kontaktovali a studovali taiči pod 
jejich vedením. Někteří čínští mistři na jejich 
pozvání také přijíždí do Evropy, kde následně 
konají výukové semináře. Zakládají se cent-
ra i celé organizace. Dnes již při troše snahy 
není těžké najít možnost cvičit skutečné taiči 

snad nikde ve světě, chce to jen dobře hledat. 
Ani v Česku nejsme v tomto směru pozadu. 
Můžete se obrátit přímo na Českou asociaci 
taijiquan (www.taiji-quan.cz) nebo vyhledat 
osobně některého čínského mistra žijícího 
v Čechách. Například mistryně Zhai Jun vy-
učuje vedle „kung-fu osmi trigramů“ pa-kua 
čang také tradiční taiči a jangův styl taiči (viz 
www.taiji-pakua.cz), mistryně Zhai Hua vede 
u nás vedle šaolinského kung-fu také kurzy 
čchenova stylu taiči (www.kungfucentrum.
eu), mistr Zhai Feng vyučuje sing-i čchüan, 
pa-ťi čchüan a také wu-tangské taiči (www.
wutao.cz) a mistr Zhai Hongyin vede školu 
zápasu šuaj-ťiao a také wu-tang taiči (www.
wushu.cz). Jejich kurzy mohu všem vážným 
zájemcům o cvičení taiči jen doporučit. 

Spojení s Vesmírem 
Možná se nyní ptáte: Jaké že to vlastně je, 
praktikovat taiči? To je velmi těžké popsat 
člověku, který nic podobného nezkusil. Je to 
jako popsat vám dojem z Mozartovy symfo-
nie – slova vám zkrátka nestačí. Ale přesto: 
Harmonie neboli soulad, souzvuk je jedním 
z vůdčích principů ve stavbě uměleckých 
děl. V hudbě se jedná o tóny, ale harmonie 
může být i v oblasti tvarů, barev, a také pohy-
bů. Cvičím-li harmonické pohyby taiči, cítím 
soulad se svým tělem a souzvuk s přírodou. 
Jsem v klidu a přece se pohybuji… dýchám, vní-
mám změny poloh svého těla i vlastní pocity, 
klidně plynoucí v přirozeném rytmu… hlava, 
paže, trup, a nohy se pohybují společně, plynu-
le, a hladce, jako když oblaka plují po obloze, 
jako když mohutný tok řeky pluje širokým ko-
rytem – klidně, nespoutaně a s nezdolnou si-
lou. Jsem naprosto bdělý, tady a teď, cítím spo-
jení s okolím, vnitřní radost se nese vzhůru… 

Přijďte si s námi zacvičit taiči! 

Autor je prezidentem České asociace taijiquan 
www.taiji-quan.cz



ZTRÁTA SVOBODY JE VÁŽNÝ PROBLÉM, KTERÝ ZASAHUJE – MNOHDY CELOŽIVOTNĚ - DO OSOBNÍ SFÉRY 

ČLOVĚKA. PROBLÉMEM JE VŠAK I NÁVRAT OSOB PROPUŠTĚNÝCH Z VÝKONU TRESTU. KDE A JAK ZAČÍT? 

KAM A ZA KÝM JÍT? CO S DLUHY? KDE SEHNAT PRÁCI? CO SE STIGMATEM TRESTANÉHO ČLOVĚKA? TAKOVÉ 

A MNOHÉ DALŠÍ OTÁZKY SI KLADOU PROPUŠTĚNÉ OSOBY S NEJISTOU BUDOUCNOSTÍ. ČESKÉ VĚZEŇSTVÍ SE 

ANI Z DALEKA NEMŮŽE POROVNÁVAT S VĚZEŇSTVÍM VE SKANDINÁVSKÝCH ZEMÍCH, KDE JE ÚROVEŇ ZÁZEMÍ 

PRO VĚZEŇSKOU SLUŽBU I VĚZNĚ SAMOTNÉ NA PODSTATNĚ VYŠŠÍ ÚROVNI. O TO VÍCE JE CHVÁLYHODNÁ 

SNAHA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY, MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI, NEZISKOVÉHO SEKTORU I EVROPSKÉHO 

SOCIÁLNÍHO FONDU O ŘEŠENÍ NEDOBRÉ SITUACE. PROTO PŘED ČASEM VZNIKLA V OKRESE MOST SOCIÁLNÍ 

SLUŽBA, KTERÁ SE SNAŽÍ POMOCI NEJEN VĚZŇŮM, ALE I SPOLEČNOSTI JAKO CELKU. PROJEKT BĚLÁSEK JE 

REALIZOVÁN V PARTNERSTVÍ S VĚZNICÍ BĚLUŠICE. PODÍLÍ SE NA NĚM ZÁSTUPCI VEDENÍ A ZAMĚSTNANCŮ 

VĚZNICE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MOST K NADĚJI, ALE I SAMOTNÍ ODSOUZENÍ.

TEXT: PALUBA
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Bělásek není motýl, ale šance

Jak se dostat ze začarovaného kruhu
Posláním sociální služby odborného soci-
álního poradenství Bělušice, sdružení Most 
k naději a věznice Bělušice jako partnera je 
předcházení sociálnímu vyloučení, snižo-
vání míry sociálního vyloučení jednotlivců 
prostřednictvím kvalitních a profesionálních 
terénních a ambulantních sociálních služeb. 
Pracovníci služby OSP Bělušice bezplatně 
poskytují službu odborného sociálního pora-
denství podle zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb. Projekt reaguje na současnou 
situaci osob propouštěných z výkonu tres-
tu odnětí svobody, jejichž situace je na trhu 
práce velice nepříznivá. Během jejich výkonu 
trestu probíhají podstatné změny právě na 
trhu práce a bydlení. Tato skutečnost způso-
buje u mnohých odsouzených nemožnost 
získat legální zaměstnání a zajistit si legálním 
způsobem svou obživu, po velmi krátké době 
opětovně propadají do kriminálních struk-
tur, drogové či jiné závislosti. Hlavním cílem 
projektu je předcházet sociálnímu vyloučení 
u těchto osob důrazem především na preven-
ci sociálně patologických jevů včetně preven-
ce kriminality. Klient se podílí na řešení své 
problémové situace společně s pracovníkem. 
Součástí služby není poskytování finančních 
prostředků nebo materiální podpory.

Mít cíl je cesta ke svobodě
Minimálním cílovým stavem poskytované 
služby je zastavit zhoršování sociální situace 
klienta. Optimálním cílovým stavem je zlepše-
ní jeho sociálních dovedností, životní úrovně 
a spokojenosti. Nedílnou součástí nabízených 

služeb je také snaha o zapojení klienta do šir-
ších sociálních struktur. Výše zmíněné cíle se 
dosahují mimo jiného preventivním působe-
ním terénních (sociálních) pracovníků na uži-
vatele služby.

Hlavním cílem projektu je předcházení so-
ciálnímu vyloučení s důrazem především na 
prevenci sociálně patologických jevů včetně 
prevence kriminality. Projekt je zaměřen na 
odsouzené s diagnostikovanou poruchou 
MKN - 10, konkrétně (F11.1, F11.2, F13.1, 
F13.2, F15.1, F15.2).

Cíl projektu je naplňován individuálním od-
borným poradenstvím na specializovaném 
oddělení a výstupním oddělení věznice Bě-
lušice, skupinovou a komunitní prací s od-
souzenými na specializovaném a výstupním 
oddělení věznice Bělušice, arteterapií zamě-
řenou na získání teoretických a praktických 
zkušeností v oblastech práce s keramikou 
a včelařství. Aktivity projektu umožní odsou-
zeným zapojení na trh práce či udržení se na 
trhu práce, čímž dojde k předcházení vzniku 
sociálně patologických jevů včetně kriminali-
ty. 

Zásadní jsou zásady
Respektování individuálních potřeb a svobod-
né volby klienta - důležitým principem práce 
je respektování volby klienta. Rozhodnutí 
o změnách je ale plně ponecháno na volbě 
klienta a zařízení mu zajišťuje individuální pří-
stup a optimální podmínky. Pracovník má na 
vědomí, že každý člověk je individuální osob-

nost a uznává jeho potřeby, názory, pohledy 
na život.

Diskrétnost - každý zaměstnanec či jiný spo-
lupracovník (např. stážisté) považuje všech-
na sdělení klienta nebo zájemce o službu 
za důvěrná. Je vázán mlčenlivostí o všech 
získaných informacích o klientovi, a to i po 
ukončení pracovního poměru či  spolupráce 
na projektu. 

Bezplatnost - všechny služby, které OSP Bě-
lušice nabízí, jsou poskytovány zdarma. Za-
městnanci ani ostatní spolupracovníci nená-
rokují od klienta či zájemce o službu odměnu 
formou peněz, darů nebo jiných služeb pro 
svoji potřebu. Pokud zaměstnanec přijímá fi-
nanční či věcný dar, musí při tom postupovat 
dle daných vnitřních předpisů.

Ochrana práv klienta - ve všech činnostech 
i etapách průběhu poskytování služeb za-
městnanci či jiní spolupracovníci dbají na to, 
aby svým chováním a vystupováním nedošlo 
k porušení práv klientů.

Když se podaří z desítek či stovek odsouze-
ných, kteří opouštějí výkon trestu, pomoci jen 
několika jedincům – je to důležitý vzkaz spo-
lečnosti před i za mřížemi. Je to zároveň dů-
kaz toho, že i ztráta svobody, samotný výkon 
trestu a následné opouštění vězení, dávají na-
ději na humánní přístup a tím i naději na často 
opomíjenou skutečnost odpuštění a nápravy.
         (PI)

CZ.1.04/3.1.02/86.00063
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Bělásek není motýl, ale šance
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NEJSTARŠÍ ZMÍNKY O JAKÝCHSI 

PUNČOCHÁCH LZE NAJÍT JIŽ VE 

STAROVĚKÉM ŘECKU. BYL TO OBAL 

NOHOU UŠITÝ Z PRUHU TKANÉ 

LÁTKY NEBO KŮŽE, KTERÝ NOSILI 

DĚLNÍCI A OTROCI. V ŘÍMĚ JE 

NOSILY POUZE ŽENY, A TO 

VĚTŠINOU V DOMÁCÍM 

PROSTŘEDÍ. PO STALETÍ JSOU 

PUNČOCHY ZNÁMY TAKÉ 

V ORIENTU, HLAVNĚ V JAPONSKU 

A ČÍNĚ. PLETENÉ PUNČOCHY BYLY 

OBJEVENY V EGYPTSKÝCH 

HROBKÁCH Z 3. – 6. STOLETÍ 

NAŠEHO LETOPOČTU. DO EVROPY 

SE PLETENÉ PUNČOCHY DOSTALY 

KOLEM 12. STOLETÍ.. 

TEXT: BC. KATEŘINA SUCHÁ, 
REGIONÁLNÍ MUZEUM TEPLICE
FOTO: PEDRO FIGUEIREDO

Výlet do historie 
punčoch

Tehdy nosili muži přiléhavé dlouhé kalhoty a ženy jejich kratší variantu, kterou 
si přivazovaly nad kolenem pomocí stužek na způsob podvazků. Punčochy 
byly ručně pletené. Byly silné a hrubé, sloužily jako ochrana před počasím. 

V roce 1589 vymyslel anglický duchovní William Lee mechanický pletací 
stroj. Královna Alžběta I. mu ale odmítla udělit patent, prý protože byly jeho 
punčochy příliš hrubé ve srovnání s hedvábnými z dovozu ze Španělska. Vy-
nálezce nezahálel a vylepšil svůj stroj tak, že byl schopen uplést ještě jemnější 
punčochy. Hlavním principem stroje je systém jehel, který plete punčochu od 
lemu ke špičce, punčocha se tvaruje postupným ubíráním směrem ke kotní-
ku, pak se rozšiřuje v patu a následně zužuje na chodidle. Nakonec se uple-
tený díl sešije na zadní straně.

V polovině 19. století byly vynalezeny pletací stroje, které pletou do kruhu 
a vytváří tak bezešvé punčochy. Kruhový stroj ale neumí přidávat a ubírat oka, 
proto měly tyto punčochy válcovitý tvar a nepadly dobře na nohu.

V roce 1940 bylo v USA objeveno nové, uměle vytvořené vlákno – nylon, 
které umožnilo tvarování punčochy zahříváním. Vynález představila firma 
DuPont, název nylon je prý odvozen ze zkratek měst New York a London. 
Vlákno mělo takový úspěch, že se během prvních čtyř dnů prodaly čtyři mi-
liony párů punčoch. V té samé době bylo v Československu vynalezeno jiné 
vlákno - polyamidové, dostalo jméno silon. Vynálezcem byl Otto Wichterle 
(právě ten, který vynalezl kontaktní čočky), který pracoval ve zlínské labora-
toři firmy Baťa. Průmyslová výroba silonu byla v podniku Baťa v Plané nad 
Lužnicí zahájena v roce 1950. 

V šedesátých letech začíná radikální zkracování sukní a není vhodné, aby 
bylo náhodou odhaleno něco tak nepatřičného jako podvazky, a proto se 
rozvíjí trend punčochových kalhot. Pro jemnost použité příze v punčochách, 
ponožkách i punčochových kalhotách se používá označení denier (DEN), 
které vyjadřuje sílu použitého vlákna. Čím je číslo vyšší, tím je silnější (méně 
průhledný) výrobek. Dnes se punčochy vyrábí v mnoha různých variacích, 
od nízkých ponožek do balerínek či lodiček, přes jemné, krajkové, síťované, 
barevné i samodržící punčochy, až po tvarovací i kompresní zdravotní pun-
čochové kalhoty.
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niorům 82 tisíc korun na dobročinných trzích 
v centru města, je skvělou vizitkou obyvatel 
města, kteří většinou nepatří do skupiny osob 
s vyššími příjmy.  

Co mě trápí
Mám to štěstí, že se pohybuji v oblasti kultury 
od gymnaziálních let. Sleduji tedy pozorně, 
jakým způsobem se tomuto druhu lidské čin-
nosti daří a jaké místo ve společnosti zaujímá. 
Dnes máme možnost srovnávat se situací 
v zahraničí a vidíme, že rozdíl mezi námi a Ně-
meckem či Rakouskem není jen v objemu fi-
nancí, které mohou do oblasti kultury směřo-
vat. Když ale pedagog nepobírá ani průměrný 
plat, když o podpoře umění rozhodují mnoh-
dy politici, jejichž poslední přečtenou knihou 
byl ve třetí třídě Malý Bobeš, nemůžeme se 
divit, jaký je stav společnosti. Velmi mě pak 
mrzí, že u nás stále existuje skupina obyvatel, 
o níž lze mluvit zcela otevřeně hanlivě a ještě 
je to interpretováno jako hrdinství. Změnu na-
šeho postoje k Romům považuji za ukazatel 
příslušnosti do vyspělé Evropy. Osobně pak 
lituji, že když se letos v Jirkově otevřela per-
fektní lezecká aréna, nemám tak skvělou for-
mu a nedisponuji tělesnou hmotností z doby 
aktivního provozování horolezectví, ovšem 
zase je alespoň co zlepšovat. 

Co právě dělám
V polovině dubna jsme zahájili novou kulturní 
sezónu na zámku Červený hrádek. Čtenáře 
mohu pozvat například na Mistrovství ČR ve 
vaření svíčkové či návrat Plesu upírů, který 
proběhne v červnu. O pár dní později bylo 
otevřeno v městské věži nové Muzeum Jirků, 
výstava artefaktů spíše v cimrmanovském du-
chu, ovšem zahrnující řadu skvělých exponá-
tů od slavných Jiří -  Raškovy lyže, Welschovy 
boty, Bartoškovy brýle, Kornova golfová hůl 
či Mádlovy pantofle, vše samozřejmě originá-
ly a osobní dary předchozích majitelů. Právě 
se chystám za Jiřím Suchým, který je skvělým 
spolupracovníkem při přípravě této expozice, 
z níž bude návštěvník určitě odcházet poba-
ven. 

Co mě potěšilo
Potěšil mě úspěch benefiční sbírky Jirkov jede 
o 106, jejímž cílem bylo vybrat částku přes 
půl milionu korun na nákup nového vozidla 
pro přepravu našich handicapovaných dětí 
do speciálních škol v Jirkově. Zapojily se do 
ní stovky obyvatel Jirkova i okolí a díky jejich 
štědrosti a nasazení budeme v červnu auto 
o.s. PROHANDICAP předávat. Málokdo při 
vyhlášení kampaně na podporu sbírky počítal 
s tím, že se povede dodávku zakoupit ještě 
letos. Už fakt, že se během dvou dní v prosin-
ci podařilo vybrat jirkovským školákům a se-
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BEDŘICH FRYČ
44 let, Jirkov
ředitel Kulturního, vzdělávacího a infor-
mačního zařízení Jirkov
absolvent Pedagogické fakulty ústecké 
univerzity, otec dvou dětí, od roku 2008 
šéfuje organizaci, která řídí nejvýznam-
nější turistická lákadla Jirkova – zámek 
Červený hrádek, věž či jirkovská sklepe-
ní, infocentrum a kulturní dům

TŘI OSOBNOSTI Z REGIONU, TŘI TÉMATA K ZAMYŠLENÍ. PODRUHÉ VÁM PŘEDKLÁDÁME 

MEDAILONKY TŘÍ ZAJÍMAVÝCH LIDÍ A JEJICH ODPOVĚDI NA OTÁZKY – CO PRÁVĚ DĚLAJÍ, CO JE 

TRÁPÍ A CO JE TĚŠÍ. TENTOKRÁT SE PRO ČASOPIS POHLEDY AMB ZAMYSLELI DVA MUŽI A JEDNA 

ŽENA – DVA LIDÉ, KTEŘÍ ŽIJÍ NA SEVERU ČECH, A DÁMA, KTERÁ ŽIJE TAKTÉŽ VE STÍNU KRUŠNÝCH 

HOR, ALE NA DRUHÉ STRANĚ ČESKO-NĚMECKÉ HRANICE.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV RESPONDENTŮ, WOLFGANG SCHMIDT



Co právě dělám
Na Aquadromu chystáme, na naše poměry 
nebývalou, oslavu k deseti letům otevření kou-
paliště. Mohu prozradit, že tu bude například 
Majda z Kouzelné školky, koncert skupiny 
Lunetic a Dalibor Janda. Chtěli bychom, aby 
si naši návštěvníci, malí i velcí, týdenní oslavy 
co nejvíce „užili“ a aby se jim líbily. A děláme 
všechno pro to, aby se o akci dozvěděli: pla-
káty, reklamní spoty do rádií, články do tisku. 
Také chystáme dárky a reklamní předměty do 
soutěží, které tu v rámci oslav budou probí-
hat. Ve strojovně se připravujeme na montáž 
nového dávkovače aktivního uhlí, který jsme 
si léta přáli a který sice naši zákazníci neuvidí, 
ale jeho přínos zaručeně poznají na kvalitě 
vody a snížení obsahu vázaného chlóru. Vol-
ný čas trávím s rodinou na Českém Jiřetíně. 
Sekáme trávu, vylepšujeme bydlení v našich 
buňkách, pracujeme na zahrádce a užíváme 
si život mimo město. Letos jsme zasadili hod-
ně petržele a celeru – Petruška by chtěla ještě 
holčičku…

Co mě potěšilo
Neustále mě těší malý Mireček, můj dvouletý 
syn. Moc mě těší vylepšování naší „chaty“ na 
horách. A úplně nejvíc mě potěšil pan doktor 
Čada z Motolské nemocnice, který mně mi-
nulý měsíc transplantoval nový ušní bubínek, 
takže slyším jako „zamlada“.

Co mě trápí
V osobním životě mě vlastně nic netrápí. 
Mám skvělou rodinu, hodnou a tolerantní 
manželku, šikovné kluky a na svůj věk ještě 
velmi aktivní rodiče. Taky mám pár dobrých 
kamarádů, takže mi fakt nic nechybí. Možná 
bych občas potřeboval trochu víc peněz na 
úpravy v  Českém Jiřetíně… S  prací na koupa-
lišti jsem také spokojený, ale vlastně mě občas 
trápí to samé: máme spoustu nápadů a málo 
peněz. Tím jdou některé věci hodně pomalu 
a složitě. Ale zvykám si na to - protože lepší 
už to asi nebude. Jako skoro každého mě štve 
situace v našem státě. To, že se naši politici 
neumí a nechtějí domluvit a že je jim blaho 
obyčejných lidí lhostejné. Trápí mě rozkrádá-
ní státu, tunelování, úroveň  zdravotnictví (ne-
mocnice Motol je výjimka), silnice samá díra, 
poslední amnestie, církevní restituce…

Co právě dělám
Pár týdnů před začátkem 22. ročníku česko-
-německého Festivalu Mitte Europa, který se 
bude konat od 16. 6. do 4. 8. na Karlovarsku, 
Ústecku a v přilehlých oblastech Bavorska 
a Saska, je velmi hodně práce s přípravnou 
organizací. Já se samozřejmě starám před-
nostně o kontakty s českými partnery - uměl-
ci a reprezentanty měst, která se festivalu 
účastní.  V Čechách se uskuteční 20 koncertů 
a několik výstav výtvarného umění. Některé 
koncerty jsou přitom součástí významných 
městských oslav, jako např. Sokolov zapojil 
festivalový koncert do oslav 700 let trvání 
města nebo závěrečný koncert v severočes-
kém Oseku se zase pojí k 100. výročí povýše-
ní na město. Dobrá organizační příprava ještě 
před začátkem sedmi festivalových týdnů je 
předpokladem hladkého průběhu festivalo-
vých akcí. Je třeba dobře promyslet logistiku, 
objednat a zorganizovat transporty nejen 
umělců, ale např. také hudebních nástrojů - 
klavírů, cembal - zajistit přístupy ke koncert-
ním prostorám, postrarat se o reklamu atd. 
Ráda také kontroluji přípravu večerních kon-
certních programů s dramaturgickými texty 

k jednotlivým skladatelům a kompozicím 
a dohlížím na pečlivou dvoujazyčnost všech 
tiskovin.

Co mě potěšilo
Těší mně vědomí, že svou prací přispíváme 
ke sblížení Čechů a Němců. Dokazují nám 
to velmi časté reakce publika a dalších nej-
různějších partnerů. Osobně mám potěšení 
ze svých čtyř vnoučat, která však nevidím tak 
často, jak bych si přála.

Co mě trápí
Že by člověk měl lépe hospodařit s časem. 
Občas si uvědomuji, že také podléhám pocitu, 
že je třeba všechno okamžitě stihnout tak, jak 
k tomu svádí moderní život.

MIROSLAV SVOBODA
49 let, Most 
vedoucí Aquadromu v Mostě
průmyslovák, původně pracoval na 
dole, později v rekultivacích a nyní 
v Technických službách města Mos-
tu, má dva syny, hraje rekreačně tenis 
a nohejbal, rybář a milovník dobré-
ho jídla, rodinné pohody a posezení 
s přáteli u piva nebo ohýnku

IVANA THOMASCHKE-VONDRÁKOVÁ
Pirna (DE)
komisární ředitelka Festivalu Mitte Europa 
pro Českou republiku
historička umění, v 70. letech emigrovala 
z východního do západního Německa, 
nyní se vrátila zpět do Saska, manžel-
ka německého operního a koncertního 
pěvce Thomase Thomaschke, se kterým 
v roce 1991 založila česko-německý Festi-
val Mitte Europa
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PADESÁTÉ NAROZENINY JSOU UDÁLOSTÍ NEJEN V ŽIVOTĚ LIDÍ, ALE I V ŽIVOTĚ STAVEB. KULATÉ 

JUBILEUM UNIKÁTNÍ FLÁJSKÉ PŘEHRADNÍ HRÁZE, KTERÁ JE JAKO JEDINÁ V CELÉM BÝVALÉM 

ČESKOSLOVENSKU VYSTAVĚNA Z DUTÝCH PILÍŘŮ, PŘIŠLO LETOS V KVĚTNU OSLAVIT NA SEDM 

TISÍC LIDÍ. K SLAVNOSTNÍ ATMOSFÉŘE PŘISPĚLA I ČESKÁ POŠTA, KTERÁ NA NÁVRH 

ČESKOJIŘETÍNSKÉHO SPOLKU VYDALA K VÝROČÍ TÉTO TECHNICKÉ PAMÁTKY POŠTOVNÍ ZNÁMKU.   

TEXT: POVODÍ OHŘE, ČESKOJIŘETÍNSKÝ SPOLEK, SPOLEČNOST SBĚRATELŮ CELIN S NEOFICIÁLNÍM PŘÍTISKEM, REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: MIROSLAV MERTL, FRANTIŠEK DOČEKAL

Kulatiny flájské přehrady 
připomíná známka

Cesta originální známky započala už v roce 
2011, kdy Českojiřetínský spolek za podpory 
starosty města Litvínov Mgr. Milana Šťovíčka 
a ředitelky mosteckého muzea PhDr. Libuše 
Pokorné požádal Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu ČR o zařazení tématu Flájí do emisního 
plánu České pošty. V dubnu loňského roku 
byl návrh schválen a letos v květnu byla nová 
známka slavnostně inaugurována v litvínov-
ském Radničním sklípku.

Litvínovská galerie se ostatně Flájím a znám-
kám věnovala po celý květen. Kromě inaugu-
race známky mohli návštěvníci Radničního 
sklípku vidět výstavu společné známkové 
tvorby rytce Martina Srba a malíře Dr. Adolfa 

Absolona. Výstavu známkové tvorby auto-
rů doplňovala přiležitostná přepážka České 
pošty, s příležitostným poštovním razítkem. 
Na půdě galerie pak výročí flájské přehrady 
rovněž připomínala výstava fotografií inspiro-
vaných tímto vodním dílem.

Česká pošta svěřila vytvoření známky RNDr. 
Adolfu Absolonovi (1937), přírodovědci a vý-
tvarníkovi, který se věnuje tvorbě známek 
téměř dvacet let a získal celou řadu ocenění. 
Spolupracoval opět, jako u všech známek, 
tvořených touto technologií, s grafikem a ryt-
cem Martinem Srbem (1954). Oba autoři pa-
tří ke špičce ve svém oboru a vytvořili celou 
řadu krásných českých známek, oceňovaných 
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nejen doma, ale i v zahraničí. Jak pokračuje 
spolupráce těchto dvou umělců, se můžete 
přesvědčit právě u známky, věnované výročí 
flájské přehrady.

Letošní jubilantka – přehrada Fláje - leží na 
Flájském potoce nad příhraniční obcí Český 
Jiřetín, severně od Litvínova. Flájský potok, 
s povodím na saské straně Krušných hor, pra-
mení v rašeliništi severozápadně od Nového 
Města na Teplicku ve výšce 850 m n. m. Právě 
díky rašeliništi, které je přirozeným přírodním 
filtrem, se může podkrušnohorská oblast těšit 
z jedné nejkvalitnějších pitných vod v celé re-
publice. Flájský potok procházející přehradou 
pak odtéká pod Českým Jiřetínem do soused-
ního Saska, kde je již jako řeka známý pod 
názvem „Flöha“ (čti: „Fléha“). Do nádrže jsou 
zaústěny ještě další přítoky, z nichž největší 
jsou Mackovský potok, Radní potok a Čer-
vený potok. Stejně jako v případě Přísečnice, 
nádrž neleží přímo na české straně hor, ale do 
této oblasti přivádí vodu pomocí ražené štoly, 
která vyúsťuje ve městě Meziboří. 

Myšlenka na využití Flájského potoka pro zá-
sobování pánevních oblastí v povodí Bíliny, 
chudých na vodu, nebyla nová. První hydrolo-
gické a terénní průzkumy se datují již od roku 
1908. Za druhé světové války, po výstavbě 
chemických závodů v Záluží a zvýšené těžbě 
uhlí, byl dokonce zhotoven projekt přehrady 
o výšce 21 m nad tehdejší obcí Fláje. Při zpra-
cování vodohospodářského plánu povodí Bí-
liny v roce 1947 byla zase zvažována výstavba 
přehrady na Bílém potoce v Šumném dolu, 
ale ta se ukázala jako nevhodná. 

Impulsem pro konečné rozhodnutí využívat 
vodu z Flájského potoka byl nedostatek vody 

v roce 1949 v Litvínově, problémy teplické 
vodárny a nová bytová výstavba v Podkruš-
nohoří. Z nařízení bývalého ministerstva tech-
niky bylo vyhledáno nové přehradní místo, 
protože původní německý projekt měl malou 
plochu povodí, nedostatečnou nádrž a špat-
né základové podmínky hráze. Přípravné prá-
ce na novém profilu, 500 m pod zaústěním 
Červeného potoka, byly zahájeny v létě 1950. 
Hráz byla navržena ve dvou alternativách, 
a to jako betonová pilířová typu Noetzli, nebo 
betonová tížná. I přes složitější bednění byla 
z ekonomických důvodů, ale i pro tehdejší ne-
dostatek cementu, vybrána varianta pilířové 
přehrady, která uspořila asi 30 % objemu be-
tonu. V průvodní zprávě úvodního projektu 
z roku 1951 se praví: „Uskutečnění výstavby 
tohoto vodního díla nebude snadné. Bude vy-
žadovati mnoha úsilí k vytvoření výkonného 
pracovního kolektivu v odlehlé horské kraji-
ně… Užitek, který toto dílo přinese, stojí však 
za překonání všech obtíží a musí býti nezbyt-
ně uskutečněno. Odstraní se definitivně do 
daleké budoucnosti nedostatek pitné a užit-
kové vody v území, které má pro naše mírové 
budování zvláštní důležitost…“ 

Výstavba opravdu nebyla jednoduchá a táhla 
se až do roku 1963. Zahájena byla v listopa-
du 1951 ražením tlakové štoly z rozhodnutí 
tehdejšího krajského národního výboru, bez 
řádné projektové dokumentace. Pro trvalý 
nedostatek pracovních sil a mechanizace ve 
složitých geologických podmínkách se ražení 
protáhlo až na sedm let. Stavba hráze začala 
na jaře 1954 a betonáže potom až v květnu 
1958. Stálý nedostatek pracovních sil a pro-

blémy se zásobováním cementem prodlouži-
ly dokončení betonáže až do října 1961, kdy 
už byla nádrž v provizorním provozu. Původ-
ně se počítalo, že se využije zařízení, techno-
logie i pracovníků z dokončované přehrady 
Křímov, což se nestalo pro výrazné zdržení 
i její stavby. Zajímavé je, že povolení stavby 
bylo vydáno až 27. dubna 1956 a úvodní pro-
jekt schválen vládou ČSR až 7. srpna 1957. 

Stejně jako vlastní stavba nebylo jednoduché 
ani první plnění nádrže, protože probíhalo 
v zatím dlouhodobě nejsušším období let 
1961–64. Nervozita tehdejších mocných vedla 
ke zpracování řady posudků a odborných pra-
cí. Teprve až 10. května 1965 došlo k úplnému 
naplnění nádrže a hned 18. května 1965 šla 
voda při povodni přepadem přes přeliv.

Hráz, která je jedinou pilířovou přehradou 
v Čechách, je řešena po vzoru 73 m vysoké 
švýcarské pilířové přehrady Lucendro z roku 
1947. Skládá se z 19 pilířů typu Noetzli a 15 
bloků tížných. Mezi pilíři vznikají obrovské 
dutiny podobné lodím církevních chrámů. 
Vzniklá nádrž má celkový objem 23,1 mil. m3 

při zatopené ploše 153 ha. 

Součástí slavnostní inaugurace poštovní 
známky byl i den otevřených dveří na flájské 
přehradě. Zájemci měli možnost si prohléd-
nout unikátní prostory duté hráze s odborný-
mi průvodci z Povodí Ohře. Jak s nadsázkou 
uvedl při skončení dne otevřených dveří ředi-
tele závodu Chomutov Ing. Petr Vít, dlouhé 
nekonečné řady zájemců sestupujících po 
schodech do temných prostor přehradní stě-
ny mu připomínaly Mauzoleum V. I. Lenina na 
Rudém náměstí v Moskvě.  Běžné dny otevře-
ných dveří přivádějí do Flájí stovky až jeden ti-
síc návštěvníků, avšak při této jubilejní akci byl 
zájem vpravdě mimořádný. I přes hustý déšť, 
který se na Fláje snášel od časných ranních 
hodin, přijelo na sedm tisíc zájemců. Každý 
z nich obdržel po prohlídce od organizátorů 
akce jako dárek jubilejní pohlednici, kterou si 
pak mohl přímo na místě opatřit jubilejní poš-
tovní známkou. O tom, že se společná akce 
Města Litvínov, Českojiřetinského spolku, Po-
vodí Ohře, filatelistů a České pošty po všech 
stránkách povedla, svědčí nejen četné pozi-
tivní ohlasy na sociálních sítích, ale i to, že se 
lidé ten den na přehradě, ve flájském dřevě-
ném kostele v Českém Jiřetíně i v litvínovské 
galerii příjemně usmívali a oslavu si opravdu 
užili. Správce přehrady při úklidu napočítal 
pouhých deset drobných papírků od bonbó-
nů, které po této velkolepé návštěvě zůstaly.  



V MĚSTSKÝCH SADECH V ÚSTÍ NAD LABEM SE SEŠLO 35 LIDÍ, ABY SPOLEČNĚ POSNÍDALI 

FAIRTRADOVÉ A LOKÁLNÍ POTRAVINY. VYJDÁŘILI TAK PODPORU PRODUKTŮM, PŘI JEJICHŽ 

VÝROBĚ BYL BRÁN OHLED NA LIDSKÁ PRÁVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEBYLA ZNEUŽITA DĚTSKÁ 

PRÁCE. STALO SE TAK NA SVĚTOVÝ DEN PRO FAIR TRADE, KTERÝ SE DRUHOU KVĚTNOVOU 

SOBOTU SLAVÍ JIŽ DESÁTÝM ROKEM PO CELÉM SVĚTĚ. HAPPENING FÉROVÁ SNÍDANĚ VE VAŠEM 

MĚSTĚ PROBĚHL V ČR POTŘETÍ. JEHO CELOREPUBLIKOVÝM KOORDINÁTOREM JE NEZISKOVÁ 

ORGANIZACE NAZEMI. SNÍDALO SE V TÉMĚŘ 90 MĚSTECH. 

TEXT A FOTO: RADKA NEPRAŠOVÁ
  

I snídaně může
být férová 

„Sešli jsme se stejně jako předchozí dva roční-
ky v Městských sadech. Každý donesl domá-
cí výrobky z fairtradových, bio a regionálních 
surovin. Deštivý pátek pravděpodobně odradil 
některé zájemce, ale nakonec nám počasí přá-
lo a většina účastníků včetně 15 dětí „snídala“ 
až do odpoledních hodin,“ uvedla k sobotní 
akci Radka Neprašová, organizátorka Férové 
snídaně v Ústí nad Labem.

„Zatímco v roce 2011 se snídalo na podporu 
fair trade ve 41 českých a moravských měs-
tech, v loňském roce se jejich počet zvýšil 
na 57. Letos se snídalo dokonce na téměř 90 
místech. Je to signál stoupajícího zájmu spo-
třebitelů o spravedlivě obchodované produkty 
a důstojné pracovní podmínky v zemích glo-
bálního Jihu,“ sdělil koordinátor Férové snída-
ně Stanislav Komínek z neziskové organizace 
NaZemi, která akci zastřešuje. Největší výběr 
míst, kam mohli lidé přijít posnídat, byl v Ji-
homoravském (11) a Královéhradeckém kraji 
(10).

Stoupající zájem Čechů o fair trade zboží 
a služby je patrný rovněž z toho, že v České 
republice jsou již čtyři Fairtradové školy, a to 
dvě základní a dvě střední školy. V dubnu le-
tošního roku byl rovněž udělen titul Fairtrado-
vá fakulta, konkrétně se jedná o Ekonomic-
kou fakultu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Obdobný titul mohou získat 
také města a církevní subjekty – nyní je u nás 
šest Fairtradových sborů/zařízení a čtyři Fair-
tradová města - Vsetín, Litoměřice, Volyně, 
Český Krumlov.

Při porovnání výsledků průzkumu spotřebi-
telského chování, který provedla nezisková 
organizace NaZemi opakovaně v letech 2010 
a 2013 vyplývá, že znalost loga Fairtrade 
mezi českou populací vzrostla za toto období 
o 45 procent. Zatímco v roce 2010 toto logo 
znalo 15,9  procent dotázaných, v roce 2013 
to již bylo 23 procent.

Podle nedávno zveřejněných výsledků dosáhl 
maloobchodní obrat fairtradových výrobků 
v roce 2012 celkem 113 milionů korun, což 
představuje oproti předchozímu roku 23% 
nárůst. Fairtradové výrobky lze zakoupit nejen 
ve specializovaných prodejnách a zdravých 
výživách, ale také v supermarketech Makro, 
Tesco, Kaufland, DM drogerie, Marks and 
Spencers.

Další informace o Férové snídani ve vašem 
městě naleznete na www.ferovasnidane.cz. 

Co je fair trade?
Fair trade je způsob obchodu dávající drob-
ným pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnan-
cům z tzv. rozvojových zemí příležitost uživit 
se vlastní prací za důstojných podmínek. Po-
kud si český spotřebitel koupí fairtradový vý-
robek, má jistotu, že za ním nestojí například 
zneužívání dětské práce, nelidské pracovní 
podmínky, či devastace životního prostředí.
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MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE PROBĚHNE V BÍLINĚ VE DNECH 18. – 22. ČERVNA A BUDE 

URČENO PRO DĚTI VE VĚKU 10 – 13 LET. DO BÍLINY DORAZÍ ZÁSTUPCI NĚKOLIKA MĚST Z CELÉ 

EVROPY. SVOU ÚČAST POTVRDILO PARTNERSKÉ MĚSTO Z NĚMECKÉHO DIPPOLDISWALDE, 

DORAZÍ TAKÉ POLÁCI Z JAROSZEWA A BILGORAJE, UKRAJINCI Z NOWOWOLYNSKU A LITEVCI 

Z KELME. KROMĚ ZÁBAVNÝCH SPORTOVNÍCH A VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ BUDE PRO DĚTI 

PŘIPRAVEN BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM A VÝLETY.

TEXT A FOTO:  KAREL SCHÖN, PRESS SERVIS, MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA

Hry bez hranic
opět v Bílině

Ubytování bude zajištěno v kempu na Ky-
selce. Bílinský tým, který bude reprezen-
tovat město, bude vybrán ve školním kole, 
které si školy uspořádají samy. Hlavním do-
rozumívacím jazykem bude angličtina, tak 
je nutné, aby děti, které budou reprezen-
tovat Bílinu, kromě jiných dovedností také 
rozuměly pokynům při soutěžích. 

Program celé akce, která proběhne v Bílině 
ve dnech od 18. do 22. června, připravuje 
Městský úřad Bílina ve spolupráci s bílinským 
domem dětí a mládeže a již nyní jsou známy 
„sportovní“ disciplíny, ve kterých budou děti 
soutěžit.

Atletický stadion bude dějištěm sportovních 
disciplín a tou první bude závod na koloběž-

kách. Následovat by mělo frisbee, přetaho-
vaná, střelba z pěnové pistole a zdolávání 
horolezecké stěny. Součástí akce bude také 
vědomostní soutěž, při které budou děti po-
rovnávat znalosti a vědomosti o zúčastně-
ných městech. Každý tým, který přijede do 
Bíliny, si připraví na představení krátkou pre-
zentaci o tom, jak děti v daném městě tráví 
volný čas. Kromě sportovních a vědomost-
ních soutěží bude pro děti připraven bohatý 
program plný volnočasových aktivit a výletů.

Hlavním cílem této mezinárodní akce je pře-
devším setkání žáků z jednotlivých států, navá-
zání kontaktů a možné mezinárodní spoluprá-
ce. Na financování se podílí Euroregion Elbe/
Labe a skupina ČEZ, Severočeské doly, a. s., 
Ústecký kraj a město Bílina.                          (PI)



AČ NA TO POČASÍ NEVYPADÁ, LÉTO A S NÍM DOBA PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH SE

NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ. DOVOLENÁ PO ČECHÁCH JE STÁLE VÍCE POPULÁRNÍ, A JELIKOŽ

JE KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOMUTOV MĚSTEM, KTERÉ VÁS PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPÍ, NEMĚLI BYSTE SI 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ JEHO NÁVŠTĚVU LETOS NECHAT UJÍT. V NAŠEM MĚSTĚ NA ÚPATÍ KRUŠNÝCH 

HOR SI NA SVÉ PŘIJDOU RODINY S DĚTMI, SENIOŘI I VYZNAVAČI ADRENALINOVÝCH SPORTŮ.  

TEXT A FOTO: MGR. MARIE HEŘMANOVÁ, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
  

Léto v Chomutově 

Safari v srdci Evropy 
Podkrušnohorský zoopark je svou rozlohou 
největší v zemi a může se pochlubit zvířenou 
celé oblasti Eurasie. Děti nadchne projížďka 
Lokálkou Amálkou a lanové centrum Lanáček, 
kde mohou v korunách stromů využít inspira-
ci z nedalekého výběhu opic. Komentované 
krmení zvířat si nenechá ujít žádný z návštěv-
níků a nejinak je to i se Safari expresem. Pozo-
rovat zblízka zubry, muflony, koně Převalské-
ho či pratury je opravdový zážitek, obzvláště 
když jej absolvujete v nočních hodinách. Pro 
děti je navíc v srpnu připraveno noční Po-
hádkové safari. Součástí areálu je i historický 
skanzen Stará Ves, kde na návštěvníky čeká 
prohlídka krušnohorského statku s expozicí 
včelařství, hračkářství nebo čihařství a větrné-
ho mlýna s výkladem průvodce, který přiblíží 
život v krušnohorské vesnici před mnoha lety. 
Pro vyznavače jezdeckého sportu jsou připra-
veny rekreační projížďky na koních, roman-
ticky založené návštěvníky svezeme kočárem 
taženým koňmi. Nabídku speciálních akcí na 
objednávku, informace o novinkách, naroze-
ných mláďatech a aktivitách v zooparku na-
jdou návštěvníci na www.zoopark.cz nebo na 
facebookovém profilu zooparku. 

České Mrtvé moře 
Pro milovníky přírody i sportovce je tu Ka-
mencové jezero – perla Krušných hor a malé 
české Mrtvé moře, jak bývá nazýváno pro 
své unikátní složení vody, která díky kamenci 
zůstává čistá bez sinic i v tom nejparnějším 
létě a koupání v ní má na člověka dokonce 
blahodárné léčivé účinky. Na březích jezera 
je moderní rekreační areál, kde jsou nejen zla-
té písečné pláže, ale i mola a travnaté břehy 
s dostatkem stinných korun stromů. Vyznava-
če naturismu potěší nudistická pláž. Rodiny 
s dětmi ocení obří trampolínu či brouzdališ-
tě s nafukovacími atrakcemi. Pro sportovní 
nadšence jsou v areálu připraveny nejrůznější 
sportoviště a hřiště, půjčovna loděk či vodní 
vlek pro jízdu na vodních lyžích a wakeboar-
du. Novinkou je škola potápění a nevšední 
zážitek – ponor do jezerních hlubin. Dob-
rou zprávou je, že ho lze absolvovat jen tak 
v plavkách a s ručníkem. Pokud se rozhodne-
te na jezeře strávit více dní, můžete absolvo-
vat i sedmidenní potápěčský kurz pod vede-
ním zkušených instruktorů. Více informací na 
webu jezera www.kamencovejezero.cz. 
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Nej údolí Krušných hor 
Chomutov se však může pochlubit dalším 
NEJ, a to nejdelším a nejhlubším údolím Kruš-
ných hor. Pro všechny milovníky cyklistických 
i pěších výletů se Bezručovo údolí stává dru-
hým domovem. Třinácti kilometry nespouta-
né přírody kolem říčky Chomutovky se vine 
mnoho tras, které pěší i cykloturisty provedou 
po krásách Krušných hor. Kvalitní cyklostez-
ka, která údolím vede od hranic města k výlet-
ní restauraci zvané První mlýn je zvládnutelná 
i pro ty nejmenší nebo jen dovolenkové cyk-
listy. Je však i počátkem dlouhých a náročněj-
ších cyklovýletů pro ty, kteří si chtějí pořádně 
šlápnout do pedálů. Jejich nabídku naleznou 
turisté na webu www.eChomutov.cz. 

Za sportem a kulturou na 
Zadní Vinohrady
V Chomutově je pro milovníky aktivního trá-
vení volného času nově vybudovaný moderní 
volnočasový sportovní a kulturní areál na Zad-
ních Vinohradech, kde naleznou nový plavec-
ký areál Aquasvět s plaveckým bazénem i ne-
přeberným množstvím vodních atrakcí jako 
je whirlpool, tobogany, roztodivné skluzavky 
i bazén pro plavání kojenců. Pokud se cítíte 
lépe na suchu než na vodě, užijete si sportov-
ní aktivity na Letním stadionu. Ten je tvořen 
fotbalovým hřištěm, atletickým stadionem 
a in-line dráhou pro bruslaře. A pokud budete 
chtít vyrazit za kulturou, je zde 3D kino Svět. 
Více na www.kulturasport.cz.                     (PI)
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UPLYNULO SOTVA PÁR MĚSÍCŮ OD HISTORICKY PRVNÍ 

VŠELIDOVÉ VOLBY PREZIDENTA A MÁME TADY PROBLÉM. TEN 

PROBLÉM JE – JAK JINAK – PREZIDENT SAMOTNÝ. LIDÉ DĚLAJÍ 

CHYBY. I PREZIDENT JE JENOM ČLOVĚK, CHCE SE S JISTOU 

DÁVKOU ŠVEJKOVSKÉHO NATURELU ŘÍCT NA ADRESU 

PRVNÍHO MUŽE ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA. SMÍCH 

A IRONIE VŠAK NEJSOU NA MÍSTĚ. TĚCH NĚKOLIK MÁLO 

MĚSÍCŮ, CO JE ZEMAN VE FUNKCI, NEVĚSTÍ NIC DOBRÉHO, 

A TO JSEM DUCHEM SPÍŠE OPTIMISTA A KE ŠKAROHLÍDŮM 

MÁM HODNĚ DALEKO. 

TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA 
GRAFIKA: ČESKÁ POŠTA

Není mi to Putna!

Miloš Zeman začíná zlobit. Ostatně psali 
jsme v předchozím vydání Pohledů na str. 
33 o jistých rysech jeho povahy těsně po 
jeho volbě, v článku Prezident pro dolních 
deset milionů…. Jakoby se některé obavy 
a prognózy naplňovaly samy. Prezident, 
vědom si mandátu, který od voličů získal – 
začíná zasahovat tu do akademických svo-
bod, tu do zahraniční politiky a jinde zase 
do novinářské práce.

Máme málo problémů, tak si nějaké vyro-
bíme
Je přece tak normální a pochopitelné, že Ze-
manova snaha o to, aby Lívie Klausová byla 
velvyslankyní na Slovensku, bude přirozený 
„pašalík“ anebo „všimné“ za podporu před 
volbami. Ministerstvo zahraničí dostalo z Hra-
du jasný vzkaz – „buď projde Klausová, ane-
bo nebudu jmenovat, kontrasignovat ostatní 
návrhy na velvyslance“. Politická korupce? Ni-
koli – bafuňářství a zamrzlá realita jako vystři-
žená ze sedmdesátých let. Tato malá epizoda 
má však chorobný dopad na celistvost za-
hraniční politiky ČR. Poškozuje naše národní 
zájmy. Z postů velvyslanců dělá hokynářství 
či trafiky. Čímž se přibližujeme k některým 
banánovým státům a vzbuzujeme despekt, 
nejen doma, ale i na mezinárodní půdě. Ztrá-
címe tak cenné body při vyjednávání, neboť 
jsme bráni tak nějak divně. S rozpaky, jako 
hloupé, malé, rozmrzelé nic.

Xenofóbní, ale asi náš
Nedávný exces prezidenta se dotkl dvou ro-
vin. Ta první je lidskoprávní. Zeman je znám 
tím, že mu nevoní občanská společnost. Vadí 
mu na ní, že chce vědět víc, než by měla, 
a především kontroluje veřejný prostor, což 
kmotrům, bafuňářům a dalším strukturám při-
rozeně nevoní. Navíc je tento odpor k men-

šinám stavěn účelově ideově s jasnou potře-
bou zalíbit se některým činovníkům církve 
a pravicovým liberálům. Druhá rovina selhání 
politické normality se dotýká pole akademic-
kých svobod. Zeman odmítal jmenovat pro-
fesorem docenta Putnu, neboť „provinilý“ 
vysokoškolský pedagog a vědec si dovolil re-
agovat při pochodu Prag Pride v Praze trans-
parentem na ultrakonzervativce, rigidního 
fanatika Bátoru, který působil v letech „nej-
lepšího ministra školství Dobeše“ na MŠ jako 
ředitel úřadu. Zeman se chtěl taky pomstít 
za to, že Putna v prezidentské kampani pre-
feroval Knížete. Snaha neudělit Putnovi pro-
fesorský titul pobouřila akademickou obec 
natolik, že i Hrad se Zemanem v čele musel 
nakonec najít řešení, jak z této šlamastiky ven. 
Je pozoruhodné, jak málo stačí k tomu, aby 
si svobodný, vzdělaný občan, ve svobodné 
zemi, popudil „pána prezidenta“. Ještě pozo-
ruhodnější je však vyústění této vskutku trap-
né lapálie. Zeman, zřejmě po jedné z dalších 
„viróz“, nakonec profesuru sice podepíše, ale 
odmítne jí předat doc. Putnovi osobně, a aby 
toho nebylo málo, lapidární zdůvodnění celé 
té frašky je stejně neuvěřitelné, jako preziden-
tovo „virotické“ zakolísání při odemykání dve-
ří ke korunovačním klenotům. 

Beze studu, bez svědomí
Proč Zeman nehájí se stejnou umíněností 
mladé gaye, vražděné, pardón – popravo-
vané, v Iránu jen za to, že se mají rádi? Proč 
se nepozastavuje s razancí jemu vlastní nad 
zneužíváním dětí kněžími a proč nebrání týra-
né a exekutory štvané spoluobčany? Proč se 
nezastane souzeného „tykadlového řidiče“? 
Proč nezvedá obočí nad stíháním „airsoftové-
ho pistolníka“ z Liberce? Kde je jeho rychlá 
odpověď na chudobu? Na nevymahatelnost 
práva? Tyto otázky pan prezident neřeší, ne-

boť se mu nehodí do hokynářského vnímání 
veřejné služby. Proto raději odvádí pozornost 
jinam a faktická společenská témata ignoruje. 
Ironickou tečkou za tím nevonícím střetem 
mezi Zemanem, akademiky a gayi je pak 
vyjádření exkardinála Vlka, který se Putny ve-
řejně zastal, stejně jako další mnozí vzdělaní 
a inteligentní lidé v naší zemi.

Odér becherovky, slanečků a buřtů
Pokud občané očekávali, že konečně po eli-
tářském autokratovi, perosběrateli Klausovi, 
přijde opravdu jejich lidový prezident – do-
čkali se. Zeman zosobňuje přesně to, co cítí 
většina jeho voličů. Povrchnost, zádumči-
vost a vnitřní vztek. Namísto toho, aby hle-
dal kompromisy a společnost spojoval, jako 
slon v porcelánu – v mírném předklonu, drtí 
společnost s neomylným pocitem vlastní se-
bestřednosti. Vymezováním se proti gayům 
a občanské společnosti, i proti akademikům 
a dokonce i proti ČSSD, např. při pohřbu Wal-
tra Komárka, ironizováním novinářů a rozbíje-
ním zahraniční politiky sveřepými ultimáty - 
sám sebe dostává Zeman do izolace. Takové, 
jakou zažil Klaus ke konci, a vlastně i v prů-
běhu svého tragikomického působení v čele 
našeho státu. A pokud nám i přesto všechno 
tento „prezident“ cituje Masaryka, Orwela či 
Kafku ve svých bonmotech -  není divu, když 
ucítíme onu nezaměnitelnou směs piva, buřtů 
a nenávisti. Třeba jednou bude lépe. Třeba se 
i u nás dočkáme toho, že opilost bude nazý-
vána opilostí a ne virózou. Pokrytectví a xe-
nofobie nebudou kamuflovány do jakýchsi 
moralistických klišé a objímané stromy napo-
ví Milošovi, že méně je někdy více. Nemělo 
by nám být putna, že máme prezidenta bez 
sebereflexe. Tací už tu přece byli před ním – 
promiňte, jsou.

N 

JÍ 
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SEVEROČESKÁ OBEC BŘEZNO NA CHOMUTOVSKU V SOBOTU 21. DUB-

NA SLAVNOSTNĚ PROBUDILA DRAKA SEVERUSE ZE ZIMNÍHO SPÁNKU. 

ZÁBAVNÝ PROGRAM PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ PŘILÁKAL ČTYŘI TISÍCE LIDÍ. 

VÝZNAMNÝM OKAMŽIKEM BYLO OTEVŘENÍ NOVÉ POHÁDKOVÉ DRAČÍ 

CESTY. KDO JI JEŠTĚ NESTIHL PROJÍT NEBO SI JI PROJET NA KOLE, MÁ 

MOŽNOST. DRAČÍ CESTU JE MOŽNÉ NAVŠTÍVIT KDYKOLI BĚHEM ROKU 

A ZA JEJÍ ABSOLVOVÁNÍ ZÍSKAT DÁREK.  

TEXT A FOTO: REDAKCE POHLEDY AMB
GRAFIKA: BRONISLAV PÍCKA

Drak se probudil

Probouzení Březenského draka, jak je pře-
zdíváno velkorýpadlu KU800, se neslo v po-
hádkovém duchu. V areálu Severočeských 
dolů se otevřela soutěžní rytířská cesta, 
řešila se velká záhada s detektivní záplet-
kou a luštila se obří dračí křížovka. Zájemci 
mohli navštívit rytířské ležení, podívat se 
na rytířské turnaje nebo si zasoutěžit s mo-
derátorem. Došlo i na pasování malých 
hrdinů na rytíře. Ve hře byly ceny s dračí 
tématikou. 

Součástí probouzení Březenského draka bylo 
slavnostní otevření Dračí cesty, která byla do-
končena v letošním roce. Na její realizaci se 
podílely Severočeské doly a.s. a obec Březno. 
Výletní trasa, která měří přes pět kilometrů, 
vede okolo turisticky zajímavých míst obce 
Březno. Každá z osmi zastávek patří pohád-
kové bytosti, která má blízko k Březnu nebo 
k hornictví. Dračí cesta je novou celoroční 
atrakcí Chomutovska a je možné navštívit ji 
prakticky kdykoli. Ideální je vydat se na ni na 
kole. Výletníci budou řešit úkoly související 
s životem například vodní víly Egerie, andě-
líčků Péti a Pavlíka, permoníka Uhelníčka, 
ohnivce Plamínka, loupežníka Bu-bu-bíka 
a samozřejmě Březenského draka Severuse. 
Po jejich splnění dostanou dárek. Dračí ces-
tu zdobí obrázky malíře Bronislava Pícky. Na 
několika zastávkách jsou navíc dřevěné sochy 
z dílny výtvarníků Jaroslava a Věry Stejných. 
Soutěžní kartičky i výhry se vydávají v In-
formačním centru obce Březno otevřeném 
od pondělí do pátku v časech 8.00 – 12.00 
a 17.00 – 21.00 hodin a také na vrátnici Seve-
ročeských dolů v Chomutově, otevřené non-
stop.                          (PI)

Informace:
Informační centrum Březno
Telefon: 474 692 016
E-Mail: breznoinfo@seznam.cz
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Romantika 
v „malé Praze“

ROZPROSTÍRÁ SE NA BŘEZÍCH VELKÉ ŘEKY, NA KOPCI STOJÍ HRAD S KATEDRÁLOU A POD NÍM 
MALEBNÉ STŘECHY DOMŮ S KŘIVOLAKÝMI ULIČKAMI... SKORO JAKO PRAHA, ŽE? VŠAK TAKÉ 
ČESKÝM TURISTŮM JEJICH METROPOLI TOTO MĚSTO ČASTO PŘIPOMÍNÁ. ŘEČ JE O ROMANTICKÉM 
MĚSTĚ MÍŠEŇ, KTERÉ LEŽÍ ASI 25 KILOMETRŮ NA SEVER OD DRÁŽĎAN, PO PROUDU LABE. PO 
CELÉM SVĚTĚ MĚSTO PROSLAVIL ZDEJŠÍ PORCELÁN. ZDALEKA TO ALE NENÍ VŠE, CO MĚSTO 
NABÍZÍ - CENTRUM MÍŠNĚ PŘÍMO VYBÍZÍ K ROMANTICKÝM PROCHÁZKÁM, ZDEJŠÍ ZÁMEK JE PLNÝ 
ZAJÍMAVÝCH EXPONÁTŮ A MĚSTO NAVÍC LEŽÍ PŘÍMO NA VINAŘSKÉ STEZCE. VYDEJTE SE NA LETNÍ 
VÝLET ZA HISTORIÍ A PORCELÁNEM.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: SCHLÖSSERLAND SACHSEN
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Dlážděné ulice s malebnými domy stoupají 
nahoru ke gotickému zámku. Tam také končí 
většina procházek - na zámku Albrechtsburg. 
Ten vybudovali na přelomu 15. a 16. století 
bratři Ernst a Albrecht z rodu Wettinů, kteří 
společně panovali nad saským vévodstvím, 
aby tak demonstrovali svou moc a bohatství. 
Stavbou byl pověřen mistr Arnold Vestfálský. 
Vytvořil zámek, který se stal v mnoha ohle-
dech měřítkem pro celou Evropu: v uspořá-
dání prostoru, ve statice, ve stavbě kleneb 
a v úpravě oken a schodišť. Zámek je prvním 
hradem v Německu, u něhož obranný cha-
rakter ustupuje reprezentativnímu způsobu 
bydlení. Hrad je proto považován za první 
německou zámeckou stavbu a jedná se o mi-
strovské dílo pozdně gotické architektury. 

Ze zámku se nabízí krásné výhledy do údolí 
Labe i na červené střechy města. Podél ven-
kovních zdí hradu a chrámu navíc vede asi 
půlkilometrová okružní trasa s parkovou úpra-
vou a informačními cedulkami. Na hradě je 
prodejna se suvenýry a kavárna, na nádvoří 
také restaurace s výhledem na město.

Od loňska je zde otevřena nová stálá výstava 
nazvaná „Zámek Albrechtsburg v Míšni. To 
je vrchol! Stavební umění, moc a porcelán 
v nejstarším zámku Německa“. Provede vás 
historií Saska a rodu Wettinů a jejich vrchol-
ným dílem – stavbou zámku Albrechtsburg. 
Předvede vám, jak asi mohl vypadat běžný 
život na zámku v 15. století, prohlédnete si 
monumentální nástěnné malby, zobrazující 
historii dynastie a země. Výstava připomene 
také fakt, že v roce 1710 byla v Albrechtsbur-
gu založena manufatura na výrobu porcelánu. 

Porcelánu se ale věnuje zcela a plně jiné mu-
zeum - Muzeum Státní porcelánové manufak-
tury Míšeň. Historie dvou zkřížených modrých 
mečů na porcelánovém nádobí se začala psát 
v roce 1708, kdy po mnoha letech úsilí bylo 
konečně v Drážďanech objeveno tajemství 
čínského porcelánu. O dva roky později dává 
August Silný příkaz k založení manufaktury na 
Albrechtsburgu. Její sortiment a provoz rostly 
velice rychle a dosáhly obrovského rozměru 
- v roce 1766 zaměstnávala 700 dělníků. Po 
150 letech se porcelánka odstěhovala na své 

současné působiště za historické centrum. 
Od roku 1906 si mohou skvosty z porcelánu 
prohlédnout i méně movití návštěvníci v mu-
zeu a ukázkových dílnách. Čeká vás moderní 
vzdušná budova, která mimo jiné nabízí pře-
hlídku současného výtvarného umění. Muze-
um a předváděcí dílny jsou vybaveny audio-
technikou, takže můžete poslouchat výklad 
v češtině. Samozřejmě můžete i nakupovat 
– součástí areálu je boutique, outlet a obchod 
se suvenýry. Pokud máte chuť, můžete na mí-
šeňském porcelánu poobědvat – ve zdejší re-
stauraci. Speciální čtyřchodové menu tu poří-
díte od 30 do 45 EUR, klasický oběd kolem 20 
EUR. Využít můžete i zdejší kavárny, otevřené 
denně po otevírací dobu muzea – i tady serví-
rují na porcelánu s modrobílými cibulkami.

Porcelán je ve městě ale vidět všude – ne-
jen v obchodech, ale i kostelech. Překrásná 
je porcelánová zvonkohra ve věži gotického 
kostela Frauenkirche, která svými tóny okouz-
luje už od roku 1929. A v kostele sv. Mikuláše 
stojí největší figury, které kdy byly z míšeňské-
ho porcelánu zhotoveny.

Hrad Albrechtsburg
Od března otevřeno denně od 10.00 do 
18.00 hodin.
Na nádvoří a vyhlídkovou terasu vstup 
volný, vstupné do expozic je 9 EUR pro 
dospělé, pro děti od 6 do 15 let polovinu, 
rodinná vstupenka stojí 18 EUR, použití 
audioprůvodce je v ceně.

Porcelánka
Muzeum je otevřeno denně od 9.00 do 

17.00 hodin, od května až do 18.00 hodin. 
Vstupné dospělí 9 EUR, děti 6 až 18 let 
5 EUR, rodinná vstupenka stojí 20 EUR, 
v ceně český audioprůvodce. Dvakrát do 
roka je zde otevřeno zdarma.

Příjezd
Cesta z ČR vede po dálnici D8 (v Německu 
A17) směr Drážďany, dále na A4 směr Berlín, 
exit 78 a dále podél Labe na Míšeň (Mei-
ssen). Cesta z hranic trvá necelou hodinu.

Parkovat je ideální přímo na břehu řeky 
pod Staroměstským mostem (Altstadt-
brucke), odkud můžete jít procházkou na 
zámek.

Porcelánku najdete kousek dál od řeky 
a centra, v ulici Talstrasse 9 (vlaková 
zastávka Triebischtal), je u ní několik 
parkovacích míst.

Připraveno ve spolupráci s www.e-region.cz
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STUDIJNÍ STŘEDISKO MOST 

JE SOUČÁSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY 

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ – 1. SOU-

KROMÉ EKONOMICKÉ UNIVER-

ZITY V ČR.  VYSOKÁ ŠKOLA 

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ O.P.S. 

BYLA ZALOŽENA V ROCE 1999 

V PRAZE A PŮSOBÍ MIMO NI 

V MOSTĚ A V KLADNĚ. JE TO 

MODERNÍ, DYNAMICKY 

SE ROZVÍJEJÍCÍ SOUKROMÁ 

VYSOKÁ  ŠKOLA. 

TEXT A FOTO: VŠFS MOST

Studujte s námi! 

MINULOST
Studijní středisko Most vzniklo na začátku 
roku 2001 a sídlilo do června 2002 v budo-
vě Obchodní akademie, SPgŠ a VOŠ v ulici 
Z. Fibicha, od července 2002 do srpna 2003 
pak v objektu SŠT Velebudice a od září 2003 
v areálu 9. základní školy v ulici Pionýrů 2806, 
kde sídlí do současnosti.

Výuka v mosteckém studijním středisku zača-
la od akademického roku 2001/2002 progra-
mem Ekonomika a management - obor Řízení 
podniku a podnikové finance a programem 
Hospodářská politika a správa – obor Veřejná 
správa bakalářským studiem v kombinované 
formě pro 60 studentů. V následujícím aka-
demickém roce byla výuka rozšířena i o pre-
zenční formu studia a od akademického roku 
2004/2005 o výuku navazujícího magister-
ského studia. Počet studentů postupně na-
růstal. V současné době studuje ve studijním 
středisku Most 732 studenti.

SOUČASNOST
Výukový pavilon školy má k dispozici 15 mo-
derně vybavených učeben, včetně dvou PC 
učeben, dvou jazykových učeben a jednoho 
velkého přednáškového sálu. Všechny míst-
nosti jsou vybaveny PC pro přednášejícího, 
dataprojektorem, plátnem a reproduktory, 
3 místnosti mají interaktivní tabuli. 

Studenti mají možnost využívat knihovnu 
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 regiona-
listiky. Dalším zdrojem informací jsou publi-
kace Informačního střediska Europe Direct 
Most, jež sídlí ve stejné budově a je nedílnou 
součástí střediska. Jeho posláním je informo-
vání 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 5 počítači, které studenti mohou využívat 
zdarma po dobu provozních hodin budovy. 
Samozřejmostí je možnost wifi připojení 
v každé učebně. 

Ve středisku působí studentský parlament, 
který slouží k bezprostřední komunikaci stu-
dentů s vedením školy. 

Studenti mají možnost navštívit místní jídel-
nu, občerstvit se v několika automatech na 
teplé či studené nápoje, bagety, cukrovinky. 
Mohou využít i kuchyňku pro ohřátí jídla, uva-
ření teplého nápoje.

Samozřejmostí je individuální přístup ke 
studentům a absolventům.

V průběhu studia jsou v nabídce doplňkové 
vzdělávací kurzy.

Zájem veřejnosti vzbuzují a prestiž školy zvy-
šují pravidelné besedy s významnými osob-
nostmi nazvané „Osobnost a region“, také 
přednášky konané v rámci katedry Marke-
tingové komunikace nebo Informačního 
střediska Europe Direct Most.

Středisko Most se v rámci celé školy podílí 
také na mezinárodních vzdělávacích pro-
jektech a odborných studiích a vyvíjí též sa-
mostatné aktivity v této oblasti. Studenti se do 
nich hojně zapojují a díky účasti školy v pro-
gramu Erasmus mohou v průběhu studia ab-
solvovat i dlouhodobé zahraniční stáže.

V akademickém roce 2013/2014 lze ve stře-
disku studovat následující obory v prezen-
ční i kombinované formě, v bakalářském 
i magisterském stupni:

STUDIJNÍ OBORY
Studijní obor: Marketingová komunikace
Informace o oboru:
-  teorie i praxe integrované marketingové ko-

munikace
- rozšířená výuka public relations a reklamy
- řízení vztahů se zákazníky
- komunikační dovednosti
-  specializace pro tiskové mluvčí a práci 

v médiích
- rozšířená výuka anglického jazyka
- mediální plánování a audit
- sociologické teorie moderní společnosti

Uplatnění absolventů:
- podnikové útvary marketingu a obchodu
- obchodní společnosti
-  reklamní, mediální a marketingové agentury
- pozice tiskových mluvčích
- vydavatelské domy a korporace
-  agentury public relations a podpory prodeje
- provozovatelé elektronických médií

Studijní obor: Řízení podniku a podnikové fi-
nance
Informace o oboru:
-  světová ekonomika v době krizí a po ní
-  strategické řízení podniků zejména malých 

a středních
-  vztahový marketing a marketingové řízení 

podniku
- správa a řízení obchodních společností
- mezinárodní obchodní vztahy
- podnikové finance a podnikové plánování
- řízení inovací, uměn a rizik
- lobbing

Uplatnění absolventů:
-  vedoucí pracovníci ve výrobních i obchod-

ních firmách
-  střední management bank, pojišťoven, in-

vestičních společností
- poradenské, účetní a auditorské firmy
-  pozice zabezpečující rozvoj a restrukturali-

zaci podniků
-  odborné pozice v nadnárodních firmách 

a korporacích
-  ve všech typech soukromého živnosten-

ského podnikání

Studijní obor: Veřejná správa
Informace o oboru:
- organizace veřejné správy v ČR
-  veřejná správa v EU a dalších evropských 

zemích
-  management a marketing ve veřejné správě
- kontrola a audit ve veřejném sektoru
- evropské politické systémy
- ústavní a správní právo
- novodobé české politické dějiny
- komunikace ve veřejné správě

Uplatnění absolventů:
- úřady státní správy a samosprávy
-  manažerské a expertní pozice nejen ve ve-

řejné správě
- firmy spravující veřejný majetek
- poradenské a expertní podnikání
- volené veřejné funkce
- evropské a domácí projekty a dotace
- správní instituce EU

KONTAKT
Pionýrů 2806, Most
476 707 722
most@vsfs.cz
www.vsfs.cz



Co?  Kdy?  Kde?
DEN MAGISTRA EDWARDA KELLEYHO
15. 6. - hrad Hněvín Most – tradiční historické 
slavnosti na hradě s trhem, divadlem a kouzly, 
již 12.6. v 15.00 hodin otevření nové expozice 
– dílny magistra E. Kelleyho na hradě Hněvín.
 

TRACK BRACK OPEN AIR BÍLINA CZ
15. 6. - letní amfiteátr Kyselka Bílina – hudební 
festival, headlineři americký projekt Koonda 
Holaa se Stevem Mackayem a Toby Dammi-
tem, ska kapela Los Placebos z Dortmundu, 
britští Frantic Flintstones, program na dvou scé-
nách, vstup zdarma. 
 

KERAMICKÉ TRHY
22. 6. – zámek Ploskovice – tradiční prodejní 
trhy, ukázky originální autorské tvorby keramiků 
z celé ČR, prodej pomůcek pro keramiky, do-
provodný program, v areálu zámeckého parku 
od 9.00 do 16.00 hodin.

FESTIVAL ZÁVISLÝ ZUBR
21. 6. – Zubrnice – multikulturní festival: Malý 
velký festiválek se zubrem, tancem, hudbou, di-
vadlem, filmem a nejen jimi… Malý festival mezi 
mnoha žánry, kde divák může vystoupit a účin-
kující zírat. 

KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY
5. - 14. 7. - Zámek a kostel Nejsvětější Trojice 
Klášterec nad Ohří - 9. ročník hudebního festi-
valu a mezinárodních houslových kurzů s Ja-
roslavem Svěceným a řadou hudebních hostů 
(foto: Město Klášterec nad Ohří, E. D. Beneš). 

HRABĚCÍ MLSÁNÍ
5. a 6. 7. – zámek Velké Březno u Ústí nad La-
bem – gurmánské prohlídky zámku s čokolá-
dou, aneb sami ochutnejte, co mlsali princové 
a princezny.

LETNÍ MILOSTNÁ LADĚNÍ S GIACOMO 
CASANOVOU 
13. 7. a 10. 8.  – Zámek Duchcov - oživené pro-
hlídky zámku s prvky opery a baletu za účasti 
Severočeského divadla opery a baletu Ústí 
nad Labem a Divadla V Pytli. V roli Casanovy 
se představí Petr Stolař a Vladimír Gončarov. 
Ve 13.30, 15.00 a 16.30 hodin (foto zámek Du-
chcov). 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU MITTE 
EUROPA
4.8. - Cisterciácký klášter Osek – účinkují: 
Batzdorfer Hofkapelle, Marie Friederike Schö-
der - koloraturní soprán, koncertní mistr Dani-
el Deuter, od 16.00 hodin. Festival probíhá na 
české a německé od 16.6. a zahrnuje desítky 
koncertů na zajímavých místech. Podrobný pro-
gram na www.festival-mitte-europa.com. 

OSECKÁ POUŤ
17. a 18. srpna – město Osek – historické tržiš-
tě v areálu kláštera, kulturní program s hudbou 
a divadlem, pouťové atrakce, výstava chovatelů.

BŘEZENSKÁ POUŤ
17. a 18. srpna – obec Březno u Chomutova 
– tradiční pouť – pouťové atrakce, hudební vy-
stoupení, průvod obcí.

HRADOZÁMECKÁ NOC
31.8. - hrady, zámky a památky se v noci z 31. 
srpna na 1. září otevřou k netradičním pro-
hlídkám, na mnoha místech s doprovodným 
programem – například zámek Krásný Dvůr, 
zámek Jezeří, Libochovice, Ploskovice, hrad 
Házmburk... Seznam připojených památek na-
jdete na www.hradozameckanoc.cz. 

ŽATECKÁ DOČESNÁ
6. - 8. 9. - město Žatec – tradiční ukončení skliz-
ně chmele, největší festival v regionu s přehlíd-
kou pivovarů, koncerty na několika podiích, 
pouťovými atrakcemi a řadou doprovodných 
akcí. 
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