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Letní příběh o vůli
Prolistoval jsem tiskovou maketu Pohledů. „Je to 

přátelský časopis“, řekl jsem si neskromně nekri-

ticky. Příroda, lidé, sny – třeba ten o moři v mos-

tecké pánvi. Tolik se toho kolem nás děje. Ukrajina, 

Rusko, Egypt, a volby a konfl ikty a ztracená letadla 

a střílení ve školách. Ve složité době se má člověk 

vracet ke kořenům a hledat pozitivní odezvu na to, 

co dělá a jak žije. No jo, ono se to lehce řekne – 

ale jak žít tak, aby člověk souzněl se všehomírem 

v překotném a dynamickém čase. Jak se popaso-

vat s přívalem informací, událostí, povinností a po-

třeb tu zleva, tu  zprava? Jak poznáme, že jsme na 

té správné cestě, když křižovatky jsou stále složi-

tější a navíc bez označení. Stejně jako lidé.

Sedíc obklopen zelení bezúdržbové zahrady, po-

slouchám zvuky zvířat i lidí, kochám se šumivou 

korunou červenolistého buku, když v tom se od-

kudsi z ulice od kostela zjeví člověk. Stojí a dívá se. 

Jenom tak, drží se plotových plaňek, mlčí. Také se 

postavím a pomalým krokem jdu k plotu. „Bréééj“, 

navazuji konverzaci. Namísto odpovědi – jen lehké 

pokývnutí, jakoby říkal: Na co jsou slova v tomto 

horském chrámu. „Vy asi nejste odsud, že?“, do-

tíravě dotírám spolu s mojí fenkou Jess na cizí-

ho staršího chlápka v šedém obleku, bleděmodré 

rozhalence s pěkně uvázaným hedvábným šátkem 

barvy polního máku. „Nejsem,“ promluvil silným 

hlasem, „ale byl jsem tady kdysi před lety, už je 

to dávno“. Aha, přivedla ho sem minulost. Vzpo-

mínky jsou jako magnet, pořad člověka přitahují 

– říkám si a umlčuji výhrůžným povelem štěkající 

fenku u mých nohou. „Jen jí nechte, třeba mi chce 

něco říct,“ reagoval s pousmáním muž. Psi sbližují 

nejen pejskaře, prolétla mi hlavou myšlenka o so-

ciální interakci a otevírám branku. „Pojďte dál, tady 

z toho místa je ten pohled ještě krásnější – tamten 

kopec naproti, to je Malý háj, támhleto je údolí dolní 

Kateřiny, tam vede cesta na Brandov a pak dál do 

Německa.“ Mlčel a pokyvoval hlavou – jakože ví.

Elegán se pak rozpovídal o poválečné době - když 

byl ještě mladík, o tom jaké to bylo, když se osíd-

lovalo pohraničí. Vyprávěl mi mnoho zajímavých 

příběhů a s encyklopedickou znalostí místa, dům 

od domu popisoval osudy již neexistujících rodin 

i jednotlivců. Čas uběhl tak rychle, že jsme se mu-

seli rozloučit. Sekačky lufťáků i místních už dávno 

ztichly. Cestou k brance jsem mu ve zkratce ještě 

povyprávěl na oplátku zase ten můj příběh. Muž 

chvilku přemýšlel, díval se zpříma do očí – podá-

vajíc mi ruku, povídal: „Tak vám pěkně děkuji za 

váš čas. Víte, mě sem přivedl vlastně ten časopis, 

ty Pohledy, narazil jsem na něj úplnou náhodou 

v Krumlově v infocentru a od té chvíle jsem věděl, 

že se musím ještě jednou podívat na Svatou Ka-

teřinu! Tak ať se daří a ještě jednou děkuju,“ volal 

s přátelským mávnutím ruky.

„Kde je vůle, je i cíl.“ Znělo mi v uších pár slov, 

která mi zde zanechal světácký osmdesátník jako 

dar, jako poděkování, jako nějaký odkaz. 

Tak tedy dobrou vůli všem čtenářům i tvůrcům Po-

hledů.

Lubomír Šlapka

ředitel Vydavatelství Pohledy AMB

Foto na obálce:  Klášterec nad Ohří, autor: Pavel Matějka.



LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL KLÁŠTERECKÉ HUDEBNÍ PRAMENY SE JIŽ PO DESÁTÉ NA ZAČÁTKU ČERVENCE 

ROZEZNÍ V PROSTORÁCH KRÁSNÉHO ZÁMKU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ, KTERÝ JE JAKO KLENOT ZASAZEN 

DO TOHOTO SEVEROČESKÉHO LÁZEŇSKÉHO MĚSTA. JUBILEJNÍ ROČNÍK SLIBUJE OPRAVDU ZAJÍMAVÉ 

A NEVŠEDNÍ HUDEBNÍ ZÁŽITKY.

TEXT A FOTO: MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Klášterecké hudební 
prameny slaví 10 let

Slavnostní zahajovací koncert obstarají
4. července Cigánski Diabli ze Slovenska, kte-
ří spolu s Jaroslavem Svěceným zaplní nádvoří 
kláštereckého zámku bouří emocí a virtuozi-
ty. Hned následující den se představí Colle-
gium Symfonického orchestru Českého roz-
hlasu se sólisty – violistou Janem Pěruškou, 
hobojistkou Jitkou Tomšíčkovou a houslistou 
Jaroslavem Svěceným, kteří nás zavedou do 
nádherného světa barokní a klasické hudby 
J. S. Bacha, W. A. Mozarta a dalších autorů. 
V neděli 6. července zazní na nádvoří kláš-
tereckého zámku poprvé zvuk přenosných 
varhan v mistrovském provedení Josefa Po-
pelky. Originální dramaturgii koncertu umoc-
ní a zkrášlí tři dámy - trio Musica Dolce Vita 
- sopranistka Daniela Demuthová, harfenistka 
Zbyňka Šolcová a flétnistka Žofie Vokálková. 
Průvodcem večera a občasným hudebním 
partnerem bude J. Svěcený.

V pondělí 7. července se varhaník Josef Po-
pelka spolu s J. Svěceným přemístí do ně-
meckého partnerského města Grossrücker-
swalde, kde společně vystoupí v půvabném 
historickém kostele. V úterý 8. července zapl-
ní nádvoří zámku známý multižánrový projekt 
Vivaldianno Michala Dvořáka, člena skupiny 
Lucie a Jaroslava Svěceného. Pánové si ten-
tokrát na pódium pozvali zajímavé kamarády 
– soubor bicích nástrojů Tam Tam Batucada 
Miloše Vacíka. Nebude chybět ani projekce, 
posluchači uslyší novinky a zajímavé aranže 
z latinskoamerických destinací. Následující 
večer je věnován Jižanským melodiím v po-

dání sopranistky Pavlíny Senič a jejích hostů: 
Felixe Slováčka ml. a Vojtěcha Szabó. Koncert 
ve čtvrtek 10. července bude opět novinkou – 
filmové melodie v netradiční úpravě a podá-
ní. Housle Jaroslava Svěceného, klávesy Pavla 
Větrovce, perkuse Camila Callera a vynikající 
jazzový kontrabas Františka Raby vytvoří ne-
zaměnitelný souzvuk ve skvělé muzice, kte-
rou všichni posluchači dobře znají.

Klášterecké setkání žánrů 11. července bude 
pestrou směsicí hudebních formací a stylů. 

Poprvé v historii festivalu se bude konat v are-
álu letního kina jako happeningové hudební 
setkání interpretů a posluchačů: pozitivní 
atmosféru podtrhne nezaměnitelná skupi-
na Jablkoň s J. Svěceným, vystoupí zpěvač-
ka Markéta Mátlová s kytaristou Davidem
Holým a nebudou chybět ani místní umělci.
Sobota 12. 7. bude tradičně ve znamení Velké-
ho dne houslí - unikátní výstavu několika de-
sítek mistrovských nástrojů a smyčců připraví 
Jaroslav Svěcený, který je v tomto oboru také 
soudním znalcem, s našimi i zahraničními 
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předními mistry houslaři v Renesančním sále 
zámku. Velmi atraktivní budou komentované 
prohlídky, k vidění budou unikátní italské, 
francouzské, německé a české houslové kle-
noty čtyř století, včetně houslí a smyčců slav-
ných osobností 19. a 20. století. Celodenní 
houslařský maraton bude zakončen večerním 
Galakoncertem evropských houslí, na kterém 
zazní vybrané nástroje z výstavy. Hlavními 
protagonisty večera budou Jaroslav Svěcený 
a houslistka Julie Svěcená, ke klavíru usedne 
jeden z nejlepších současných českých klaví-
ristů Václav Mácha.

Závěrečný den – neděle 13. července - za-
plní již tradiční odpolední koncert účastníků 
mezinárodních houslových kurzů (od 14.00 
hodin), které se časově prolínají s festivalem, 
a závěrečný večerní koncert, který nabídne 
excelentní hudbu Antonia Vivaldiho, J. S. Ba-
cha, Astora Piazzolly a dalších skladatelů v po-
dání komorního orchestru Virtuosi Pragenses 
a sólistů Jaroslava Svěceného, Julie Svěcené, 
sopranistky Barbory Perné, akordeonisty La-
dislava Horáka a vybraného účastníka mezi-
národních houslových kurzů.

Festival Klášterecké hudební prameny pořá-
dá Město Klášterec nad Ohří ve spolupráci 
s houslistou Jaroslavem Svěceným a koncert-
ní agenturou Subiton. ,,Jsem nesmírně rád, že 
se do této překrásné podkrušnohorské lokality 
vrátila kultura, která již deset let oslovuje stále 
více lidí z různých koutů naší vlasti i ze soused-
ního Německa a zviditelňuje tak celou lokali-
tu Klášterce nad Ohří tím nejlepším možným 
způsobem. Těším se na setkání se skvělými 
posluchači a neopakovatelnou letní atmosféru 
kláštereckého zámku a jeho okolí,“ říká spolu-
zakladatel festivalu Jaroslav Svěcený.
          (PI)

Bližší informace k festivalu najdete na
www.klasterec.cz.

Rezervace a předprodej vstupenek:
Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: 474 359 687
mail: icklasterec@muklasterec.cz
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POJĎME SNÍT NAD TOUTO KRAJINOU – VYZÝVAJÍ SEVEROČECHY LIDÉ 

OKOLO HNUTÍ MOŘE KLIDU. A PROTOŽE SNY NESTAČÍ, BUDE UŽ 

LETOS V LÉTĚ U DUCHCOVA STÁT PRVNÍ ČESKÝ NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV. 

SPOLEČNĚ S MAJÁKEM VE STRUPČICÍCH SE STANE DALŠÍ STAVBOU NA 

BUDOUCÍM BŘEHU VELKÉHO MOŘE, V NĚŽ SE MÁ – PODLE PŘEDSTAV 

TĚCHTO NADŠENCŮ – PROMĚNIT DNEŠNÍ KRAJINA UHELNÉ PÁNVE POD 

KRUŠNÝMI HORAMI. SEZNAMTE SE SE SMĚLÝMI PLÁNY SDRUŽENÍ MOŘE 

KLIDU!

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ
GRAFIKA: MOŘE KLIDU

Dáme Čechům moře!

Na počátku byl film
Když jsme předloni psali o zajímavém projek-
tu Lipnické prázdninové školy, jejíž účastníci 
postavili v létě na patě uhelného lomu ve 
Strupčicích na Chomutovsku rozhlednu, byl 
projekt Moře klidu ještě v plenkách. Dřevě-

ná montovaná rozhledna – maják měla být 
holdem zkoušené krajině a její stavba hledá-
ním cesty k ní i k sobě samým. Stojí dodnes 
a stala se z ní turistická atrakce této vesnice. 
Mezi staviteli byl také Martin Ryšavý, spisova-
tel a dokumentarista, který natáčel svůj do-

kument Na vodě. A v něm se začal zabývat 
myšlenkou, jak proměnit severočeskou uhel-
nou pánev po ukončení těžby v krajinu vody. 
„To není jen proměna faktická, ale i proměna, 
která povede v důsledku k proměně mentality 
lidí v této krajině, změní se to, co budou lidé 



dělat, jak tu budou žít. Nám se zdálo, že je 
to hodné promýšlení a dokumentování. Je to 
krajina-projekt, krajina-možnost, krajina, která 
neví, jak bude v budoucnosti vypadat. A tak 
jsme začali snít nad touto krajinou, protože se 
nám zdá trestuhodné, že se o ní nesní,“ vysvět-
luje filmař Martin Ryšavý, mimo jiné držitel 
ceny Magnesia Litera za knihy Cesty na Sibiř 
a Vrač.
A tak vznikl projekt Moře klidu – cosi na hra-
nici utopie, výzvy k zamyšlení i reálných činů. 
„Jedním z těch impulsů bylo setkání s mužem 
ze Strupčic, který obsluhoval velkorypadlo, 
a vyprávěl, že když jel ráno do práce a nad 
dolem seděl opar, připomínalo mu to moře. 
Druhý člověk, který měl nezávisle již před 30 
lety nápad přivést slanou vodu do Čech, byl 
textilní inženýr z Teplic. My jsme jen začali s je-
jich nápady pracovat koncepčně,“ hovoří o in-
spiracích Martin Ryšavý. Samotný film je ještě 
ve střižně, ale myšlenka na české moře žije už 
svým vlastním životem.

Zatopit díru nestačí
Dnes už existují mapy zátopového území 
a přidávají se další a další lidé, kteří promýšlejí 
nejrůznější technické detaily projektu. Slaná 
voda by pod Krušné hory měla přitéct z Baltu 
potrubím, přičemž autoři hodlají využít stáva-
jící infrastruktury plynovodů a ropovodů. V té 
největší variantě sahá moře od Kadaně až po 
Ústí nad Labem a na jeho dně skončí něko-
lik vesnic a třeba i město Bílina. Pro někoho 
jen recese v cimrmanovském duchu. Když 
však sledujete problémy a bezradnost autorů, 

které provází zatápění a hlavně další využití 
bývalých lomů na severu Čech, které skuteč-
ně zásadně ovlivňuje podobu zdejší krajiny, 
zas tak zábavné už to není. K jezeru Milada 
u Chabařovic na Ústecku se ani po čtyřech 
letech po napuštění pod hrozbou patnácti
tisícové pokuty nesmí, není tam zavedena 
ani elektřina či kanalizace, natož aby na bře-
hu vyrostla plánovaná rekreační zóna s kem-
py, hotely a přístavištěm. Plány na ráj surfařů 
ztroskotaly na nedostatku větru a okolí obce 
se spíš děsí než radují z blížícího se data pře-
dání. K napouštěnému jezeru pod Hněvínem 
v Mostě nevede dosud ani žádná silnice, rad-
nice se pře se státem o pozemky a stěžuje si, 
že musí sekat trávu – přitom i tady rekultiváto-
ři malovali skvělé obrázky o turistické atrakci 
a nových pracovních místech. „Vadí nám, že 
řešení nejsou koncepční a chybí infrastruktura. 
Jen se někde napustí voda a jde se od toho 
pryč. Víme přitom, že to jde. V Německu také 
rekultivují plochy po těžbě, ale už když rekulti-
vace plánují, tak současně plánují i infrastruk-
turu - a také ji budují, přemýšlí nad budoucím 
využitím,“ říká další z hybatelů dění okolo 
Moře klidu Jan Plíšek.

Síla myšlenky
„Nekritizujeme rekultivace jako špatné, ale 
nedotažené. Myslím, že tady se o rekultiva-
cích málo přemýšlí a diskutuje, projekty jsou 
nedomyšlené, jsou osamocené, nekomunikují 
spolu, což je škoda, když se nachází na terito-
riu jednoho kraje. Na krajské úrovni by měla 
probíhat diskuse a krajina by se měla tvořit 

koncepčně, když se už se musí přetvářet. Po-
dívejte se do Německa, koncepčně pracovat 
s krajinným celkem se dá. To, že nemáme pení-
ze je debata na jiné úrovni – pojďme je hledat. 
Možná je to tím, že lidé nejsou zvyklí uvažovat 
v dalekých horizotech třeba 40 let,“ nešetří 
kritikou Martin Ryšavý. I když se tedy mohou 



zdát plány na přivedení vody z Baltu jako uto-
pie, autoři svou myšlenku hájí: „Určitý prvek 
mystifikace se tam dá odhalit, ale dáváme si 
záležet na tom, aby vše, co navrhujeme, bylo 
realizovatelné. Moře je realizovatelné. To, že ho 
česká společnost možná odmítne, to je jedna 
věc, ale vše, co v projektu máme, je možné si 
představit a všechno by šlo. Tohle v základu 
nesmysl není, jen je to možná pro českou spo-
lečnost příliš velké, má to aspekty, které brá-
ní realizaci, ale v principu to není nemožné,“ 
vysvětluje Ryšavý. „I když možná nebude náš 
projekt naplněn nebo aspoň ne úplně, má kva-
litu vize. A cenné může být už jen to vybuzení 
fantazie lidí,“ uzavírá Jan Plíšek.

Měnit krajinu vlastníma
rukama
Vybudit fantazii se autorům zcela jistě 
podařilo. Myšlenka na to, že budou mít Češi 
moře, jen na facebooku zaujala přes deset 
tisíc lidí a s nadšením se setkala v Duchcově, 
kde má vzniknout druhá stavba na pobřeží 

08 | KRAJINA | MOŘE KLIDU

– marína. Na druhé setkání stavitelů, které 
proběhlo v jedné duchcovské restauraci na 
jaře, už dorazili lidé připravení. A neptali 
se, proč budou stavět, ale jak. „Máme vzít 
elektrické šroubováky?“ „Já umím dělat ohňo-
stroje, to by se na oslavu hodilo, ne?“ znělo 
sálem. Za pouhé dva dny by mělo u Liptické 
vyhlídky u Duchcova vyrůst molo s devíti 
stěžni, které – stejně jako strupčický maják 
– navrhl architekt Martin Kloda. „Vyjdete na 
vršek za městem a najednou spatříte vrcholky 
stěžňů... zkrátka téměř na vlastní oči uvidíte 
moře,“ slibuje nevšední zážitek Martin Kloda 
z architektonické hutě Archwerk. Peníze na 
materiál dodá nadace Via, vše ostatní už 
je na lidech. Zatímco ve Strupčicích stavěli 
„cizí“, marínu si postaví obyvatelé Duchcova 
sami. „Ve Strupčicích mají lidí k majáku dobrý 
vztah, ale věřím, že tady v Duchcově to bude 
ještě mnohem lepší,“ pochvaluje si Martin 
Ryšavý. „Lidé jsou tu natolik moudří a chytří, 
že pochopili na jaké hraně jdeme. Prvek hu-
moru, pro někoho až mystifikačního, je cenný 
jako motivace, ale zároveň cítí tu realističnost, 
stavět z dřeva, kamene a hřebíků a v důsledku 

toho měnit krajinu,“ doplňuje Ryšavý. „Chci 
zapojit děti do přemýšlení o krajině. Ony mají 
pocit, že je to tu ošklivé, tak je chci přesvěd-
čit, že to není pravda. Mám tuhle krajinu ráda, 
takže mi přijde jako dobrý nápad nějak se 
do ní zapsat,“ shrnuje své motivace učitelka 
duchcovské ZUŠ Petra Volfová. Sama dora-
zila na schůzku s návrhy vlajek, kterými chce 
s dětmi marínu ozdobit.
Nechybí peníze, pozemek, podpora města 
i Severočeských dolů, lidé a nadšení. Jak už 
to ale bývá, jediné, co chybí, je „štempl“. „Sta-
vební úřad si zkrátka se stavbou neví rady. Ač-
koliv jde o jednoduchou sbíjenou konstrukci 
ze dřeva a lan, musíme projít územním řízením. 
Celou stavbu jsme tak museli posunout někdy 
na srpen či září,“ vysvětluje Jan Plíšek. 

Jde to i bez moře
„Co na tom, že je obvyklé mít napřed moře, 
pak lodě a nakonec přístavy a majáky. Stejně 
dobré může být začít od majáků a přístavišť,“ 
odráží pochybnosti o neobvyklých landarto-
vých projektech Moře klidu spisovatel Martin 
Ryšavý. A tak se v jeho hlavě a hlavách jeho 
kolegů už rýsují další stavby podél mořského 
břehu. Jejich cílem je vybudovat „klidomoř-
skou magistrálu“, která povede už dnes po 
břehu nebo klidně i po dně budoucího moře. 
Předzvěstí této magistrály mají být mořské 
promenády – tedy cesty z měst k jednotlivým 
artefaktům na pobřeží, v Duchcově konkrét-
ně k maríně. Cesty s informacemi o vizi pře-
měny severočeské krajiny v krajinu přímoř-
skou by měly lákat a navnadit návštěvníky na 
to, co je na konci čeká. „Vymýšleli jsme cedu-
le, které odolají nejen vlnobití, ale i sběračům 
kovů a přišli jsme na to – použijeme betonové 
vlnolamy!“ usmívá se architekt Martin Kloda. 
„Tak, jako naučná stezka seznamuje s tím, co 
v krajině je či bylo, naše stezky by měly sezna-
movat s tím, co bude. Půjde tak bezesporu 
o první ‚futuristickou‘ stezku na světě,“ dodává 
s humorem jemu vlastním Martin Ryšavý. 



JEŠTĚ V BŘEZNU PRACOVALI ZHRUBA 400 KILOMETRŮ NAD POVRCHEM ZEMĚ.  PO 165 DNECH POBYTU VE 

VESMÍRU PŘISTÁLI ČLENOVÉ 38. EXPEDICE ZPĚT NA ZEMI A NYNÍ DORAZILI NA REHABILITACI DO TEPLIC. 

KOSMONAUTI OLEG KOTOV, LÉKAŘ A VELITEL MEZINÁRODNÍ VESMÍRNÉ STANICE A SERGEY RYAZANSKIY, 

LÉKAŘ A PALUBNÍ INŽENÝR, NYNÍ PODSTUPUJÍ TŘÍTÝDENNÍ REKONDICI V LÁZNÍCH TEPLICE V ČECHÁCH.

TEXT: DAGMAR EFLEROVÁ
FOTO: LÁZNĚ TEPLICE, A.S.

Kosmonauté
opět nabírají síly

v Lázních Teplice 

„Půl roku bez gravitace je pro tělo nepředsta-
vitelná zátěž. Z kostí odchází takřka okamži-
tě vápník, opěrný systém  křehne, působení 
podléhá i svalstvo,“ přibližuje důsledky po-
bytu ve vesmíru Sergey Ryazanskiy na tisko-
vé konferenci, která proběhla v místě léčby 
kosmonautů, v teplickém lázeňském domě 
Císařské lázně. „V podstatě stejně dlouhou 
dobu, jakou strávíme v kosmu, bychom měli 
i rehabilitovat.“ 

Setkání s médii se zúčastnili oba kosmonauté 
se svým lékařem i trenérem z Centra kosmic-
ké medicíny v Moskvě, které zodpovídá za 
zdraví vesmírných pilotů a také organizuje 
proces jejich uzdravení po návratu. Výběr 
správného lázeňského zařízení podléhá přís-

ným kritériím a bezpodmínečným nárokům 
na kvalitu léčby. Z celé Evropy se do tohoto 
výběru dostalo pouze čtvero lázní a Teplice, 
uznávaný specialista na pohybový aparát, 
mezi nimi.

„Od vzletu až po přistání je celá mise velký 
zážitek,“ popisuje dojmy velitel a zkušený 
kosmonaut Oleg Kotov. „Když projdeme 
novou zdravotnickou certifikací, budeme se 
znovu ucházet o účast na další expedici.“ Na 
otázku jednoho z přítomných, zda by kývli 
na nabídku jednosměrné cesty na Mars bez 
návratu, odpověděl Ryazanskiy: „Slovy našich 
psychologů, se kterými v plné míře souhlasím 
- tohle by normální člověk neudělal.“

Jednou z příjemných povinností na palubě 
vesmírné stanice je pořizování fotografií. 

„Země je planetou mraků. Tam kde se roz-
plývají, je nejkrásnější pozorovat třeba pouště 
nebo atolové ostrovy. Na takových místech 
si pak představujeme naši příští dovolenou,“ 
popisuje Ryzanskiy snímky, které si přivezli 
a které jsou nyní u příležitosti vážené návště-
vy umístěny ve vstupní hale Císařských lázní. 
Velitel Kotov s úsměvem komentuje fotku své-
ho kolegy uvnitř kajuty s poletujícím ovocem: 
„Tady se Sergey raduje, protože právě dorazi-
la zásobovací loď s proviantem.“

Kotov i Ryazanskiy se už nyní cítí velmi dobře. 
Vyrážejí na kolech po Teplicích a okolí, na vý-
letě se nechali okouzlit Českosaským Švýcar-
skem a slovy uznání nešetřili ani nad hovězí 
svíčkovou s žemlovým knedlíkem a brusinka-
mi při návštěvě lázeňského Café Restaurantu 
Beethoven.

TEPLICKO | ZAJÍMAVOST | 09
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Rorýsí školy 

Šampion
Představte si atleta, který usíná při rychlosti, 
jakou fenomenální Usain Bolt drtivě poráží 
své soupeře. A když přidá, stačí mu konkuro-
vat jen opravdu rychlá auta. Každý den při-
tom urazí vzdálenost Praha-Brno. Čtyřikrát. 
Možná se ptáte: Co je zač a kde takového 
šampióna hledat? Odpověď je překvapivě 
snadná: jmenuje se rorýs, váží necelých 50 
gramů a dost možná bydlí ve vašem domě 
nebo škole, kam chodí vaše děti. Tedy jen pár 
týdnů v roce - to když potřebuje přivést na 
svět svoje potomstvo. Jakmile se mu to po-

Rorýs obecný
je druh chráněný zákonem 
č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny a k němu 
náležející vyhláškou
č. 395/1992 Sb. K jakému-
koli zásahu ohrožující jeho 
hnízdiště je tedy nutné mít 
vyřízenu výjimku ze záko-
na, přičemž se upřednost-
ňuje zachování stávajících 
hnízdišť, popřípadě vyvěšení 
budek. Veškeré informace 
o rorýsech jsou k dispozici 
na www.rorysi.cz. Zde je 
možno i zadat pozorování 
rorýsů do speciální rorýsí 
databáze. 

daří, roztáhne křídla, naposledy za jásavého 
pokřiku zakrouží nad svým dočasným domo-
vem, a vydá se na cestu daleko pod rovník, až 
na jih Afriky. A tam létá a létá… až se příští rok 
v dubnu vrátí zpět. Celou dobu od srpna do 
května je ve vzduchu, ve dne v noci!   
 
Po návratu domů obletuje v hejnech svoje 
hnízdiště a křičí do okolí, že právě na této 
adrese je doma. Jenže v posledních letech 
svůj domov hledá se stále většími obtížemi. 
Staré domy se opravují a všechny praskliny ve 

PO LOŇSKÉ SPOLUPRÁCI LAFARGE CEMENT, A.S. S ČESKOU SPOLEČNOSTÍ ORNITOLOGICKOU NA KAMPANI 

PTÁK ROKU SE ČÍŽKOVICKÁ CEMENTÁRNA ROZHODLA PODPOŘIT DALŠÍ ZAJÍMAVÝ PROJEKT NA OCHRANU 

PTACTVA, KTERÝ TENTOKRÁTE POMÁHÁ RORÝSŮM. TENTO VCELKU NENÁPADNÝ, ALE O TO ZAJÍMAVĚJŠÍ 

PTÁK JE NEDOSTIŽNÝM LETCEM, PŘÍBUZNÝM JIHOAMERICKÝM KOLIBŘÍKŮM. RORÝSI OŽIVUJÍ ŠEĎ NAŠICH 

MĚST A VESNIC SVÝM VÝRAZNÝM VOLÁNÍM SRÍÍÍ SRÍÍÍ, ALE VLIVEM NEŠETRNÝCH REKONSTRUKCÍ ČI ZATEPLO-

VÁNÍ DOMŮ JEJICH POČTY STÁLE KLESAJÍ. DÍKY SPOLUPRÁCI ČESKÉ SPOLEČNOSTI ORNITOLOGICKÉ

S LAFARGE CEMENT A.S. SE NYNÍ DO OCHRANY RORÝSŮ MOHOU ZAPOJIT I ŠKOLNÍ DĚTI V RÁMCI

MOTIVAČNÍHO PROGRAMU RORÝSÍ ŠKOLY.

TEXT: ALENA RULFOVÁ, LUCIE HOŠKOVÁ, LUKÁŠ VIKTORA, ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ

fasádě, díry po vypadlých cihlách a štěrbiny 
v podkroví jsou postupně opravovány a rorýsi 
tak přicházejí o svá hnízdiště. Část z nich se 
naučila hnízdit ve větracích otvorech v pod-
střeší paneláků, které jim tolik připomínají 
skalní stěny. S tím jak sídliště dostávají nový, 
zateplený kabát, který zabraňuje úniku tepla 
do okolí, však mizí rorýsí domovy i zde. Je 
proto potřeba je chránit a zároveň nebránit 
v zateplování domů. Nejenom těch obytných, 
ale i ostatních. Kancelářských budov, nemoc-
nic, výrobních hal a také škol. Česká společ-

Rorýs obecný (Apus apus)
foto: J. Hlásek



nost ornitologická společně s projektanty 
a stavebníky vyvinula technické postupy, jak 
opravovat a zateplovat a přitom zachránit 
rorýsí domovy. Již téměř deset let školí, pře-
svědčují, radí, vzdělávají, aby se rorýsi měli 
kam vracet.

Rorýsí školy
Jednu z pěkných možností, jak rorýsům po-
moci a to nejen jejich přímou ochranou, ale 
také vzděláváním a osvětou, představuje mo-
tivační program Rorýsí školy. Ačkoli v zahra-
ničí již ojedinělé rorýsí školy existují (Němec-
ko, Izrael), jedině v České republice je tento 
program systematicky koordinovaný, pyšnící 
se největším množstvím zapojených škol - 
v roce 2014 již 28.

Jak se stát rorýsí školou? Přihlásit se mohou 
všechny školy, na jejichž budovách rorýs 
hnízdí a které se chtějí aktivně zapojit do 
ochrany těchto hnízdních kolonií. Přihlásit 
se mohou i školy, na jejichž budovách sice 
rorýsi nehnízdí, ale které by nainstalováním 
budek (tzv. rorýsovníků) rády vytvořily nové 

rorýsí hnízdiště. Informace o rorýsech a jak 
se zachovat v případě zateplování či rekon-
strukce, jak vyrobit rorýsovníky a mnohé další 
informace také naleznete na stránkách www.
rorysi.cz. Druhou podmínkou pro udělení 
titulu Rorýsí škola je zaslání prvního pozoro-
vání rorýsů v rámci mezinárodního projektu 
sledování příletu ptáků Jaro ožívá skrze webo-
vé stránky www.springalive.net. Na těchto 
stránkách jsou k dispozici informace o stěho-
vavých ptácích, učitelé zde naleznou inspira-
ci a děti si mohou zahrát rorýsí akademii, při 
níž se hravou formou dozvědí vše podstatné 
ze života rorýsů.  Znáte ve svém okolí školu, 
na které hnízdí rorýsi a čeká ji rekonstrukce? 
Víte o škole či školce, která by ráda umístila 
na školu rorýsí budky? Pak napište na springa-
live@birdlife.cz!

Zasloužená odměna
Po splnění těchto dvou podmínek škola získá 
kupříkladu podrobný návod k zahrnutí téma-
tu rorýsů a problematiky ochrany hnízdišť do 
výuky, vzdělávací materiály, tabulku na školu 
Přátelé rorýsů a certifikát osvědčující udělení 

titulu Rorýsí škola. Chystá se i rozšíření me-
zinárodní komunikace s rorýsími školami ze 
zahraničí a vycházky do terénu, nejen za rorý-
sem, vedené odborníkem! V budoucnu dojde 
u vybraných škol k instalaci webkamer pro 
přímý přenos hnízdění. Největší odměnou je 
však dobrý pocit z podílu na přímé ochraně 
tohoto druhu a praktická ukázka pro děti, jak 
je přírodu ve městech potřeba opatrovat! Pro-
zatím se do projektu zapojilo 28 škol z celé 
ČR, které se ukazují být významnými aspiran-
ty na titul Rorýsí škola. Dvanácti z nich již byl 
certifikát udělen. 

V roce 2014 zažívá program rorýsí školy 
výrazný rozvoj především díky spolupráci 
s Lafarge Cement a.s., díky které mohou or-
ganizátoři vydat nové vzdělávací materiály, 
například komiksový plakát pro děti, věnovat 
se výrazněji komunikaci se školami včetně 
vyškolení nových učitelů v zahrnutí rorýsí 
problematiky do výuky. Probíhají i jednání se 
školami v okolí sídla společnosti, a tak snad 
brzy bude možné uvítat první Rorýsí školu 
z Litoměřic, Lovosic nebo Čížkovic.           (PI)

Hnízdo s mladými rorýsy
foto: L. Viktora

Budky, rorýsí škola Vrchlabí
foto: D. Vodnárek

Rorýsovník s elektronickými dvířky Gymnázium Soběslav
foto: J. Řehounek

Výroba rorýsovníku v ZŠ Břidličná
foto: K. Děrdová
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Jídelníček
pro půl
druhého
milionu

‚dohánějí‘ různými ochucenými a sladkými 
mléčnými výrobky. „Vadí mi množství rafino-
vaného cukru v různých podobách - slazené 
mléčné výrobky, bílé pečivo, sladké pití, sirupy 
plné aditiv, málo nemasitých jídel a někdy až 
absence luštěnin,“ hodnotí stravování malých 
dětí odbornice na výživu a matka tříleté hol-
čičky Dagmar Slámová. 

Nasytit armádu
Nejde přitom o nijak marginální problém. 
V Česku existuje skoro deset tisíc školních jí-
delen a denně se v nich stravuje milion šest 
set padesát tisíc dětí. Česká republika má je-
den z nejpropracovanějších systémů stravo-
vání dětí na světě, který funguje už padesát 

STRAVA JAKO PRO PRAVĚKÉHO LOVCE MAMUTŮ – TAK HODNOTÍ NĚ-

KTEŘÍ KRITICI JÍDLO, KTERÉ DOSTÁVAJÍ DĚTI VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH. 

ŘADA RODIČŮ I VÝŽIVOVÝCH ODBORNÍKŮ SE PROTO ZAČÍNÁ TAKOVÉMU 

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ BRÁNIT – ZAKLÁDAJÍ OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, POŘÁ-

DAJÍ PŘEDNÁŠKY A TAKÉ TLAČÍ NA ODPOVĚDNÉ ÚŘADY. OPRAVDU JEDÍ 

NAŠE DĚTI TAK ŠPATNĚ? NEBO SE DÁ VAŘIT I PŘI SOUČASNÝCH NOR-

MÁCH ZDRAVĚ? A JAK MÁ VŮBEC VYPADAT ZDRAVÁ DĚTSKÁ STRAVA? 

POMŮŽE ZASTAVIT TLOUSTNUTÍ MLADÉ GENERACE ZMĚNA ZÁKONŮ? 

NEKAZÍ ŽALUDKY DĚTÍ SPÍŠ RODIČE?

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: MORGUEFILE

v michelinských restauracích nebo televiz-
ních show, každodenní strava bývá na bed-
rech žen) vařit nezdravě.

„Pokud neuvařím masové jídlo, tak mi nezbývá 
nic jiného než uvařit něco se spoustou mléka 
a mléčných výrobků. Nezbývá prostor na čis-
tě rostlinné jídlo, nezbývá prostor na kreativi-
tu a nové chutě. Do všeho se musí lít mléko 
a cpát mléčné výrobky, o mase ani nemluvě,“ 
kritizuje spotřební koš Kateřina Halamová, 
která se věnuje zdravé výživě a také školení 
kuchařů. „Abychom dodrželi množství mléka, 
museli bychom v něm děti utopit,“ připojuje 
se ke kritice kuchařka Markéta Fišerová z Ma-
teřské školy Pastelka v Mostě. Právě na množ-
ství mléka si školy stěžují nejvíc a mnohdy ho 

Utopeni v mléce
Omáčka s jíškou, maso a knedlíky, sladká 
šťáva, ke svačině rohlíky s paštikou a hrnek 
sladkého mléka. A k tomu ještě automat na 
sladkosti na chodbě. Nebo také pohanko-
vá polévka a cuketovo-bramborové placky 
se zelím a k zobání ovoce. Jídelníčky, které 
obvykle visí ve školách a školkách hned za 
dveřmi, mohou být velmi rozdílné. Přesto se 
řídí stejnou vyhláškou, která upravuje takzva-
ný spotřební koš. Tedy množství jednotlivých 
základních potravin, které má dítě v průměru 
měsíčně dostat. Pro jedny smlouva s ďáblem, 
která nutí školní kuchařky (muži obvykle vaří 



Pokrok v mezích zákona
Stále je co zlepšovat, ale tak tvrdou kritiku 
jako od sdružení Skutečně zdravá škola si 
podle dalších stravování v Česku nezaslouží. 
Proti iniciativě, která prý zavání vegetarián-
stvím, se postavili třeba odborníci ze Státního 
zdravotního ústavu Praha či České obezitolo-
gické společnosti. Stejně jako proti úplnému 
zrušení regulace. „Jistou volnost bychom uví-
tali, ale úplné zrušení spotřebního koše určitě 
ne. Ne všude se kuchařky o zdravou stravu za-
jímají, to by snadno mohlo sklouznout do dru-
hého extrému – samé hranolky nebo knedlíky,“ 
tvrdí kuchařka Markéta Fišerová z mostecké 
mateřské školy. 

„Spotřební koš platí pro všechny, ovšem pří-
stup ke stravování se liší,“ říká ze své praxe 
Dagmar Slámová. „Někde koš dodržují a příliš 
se nezamýšlejí nad výběrem potravin, v jiných 
zařízeních se snaží vymýšlet zdravé varianty 
tak, aby se do spotřebního koše ‚nějak vešli‘ 
a některé soukromé školky si tvoří jídelníček 
bez ohledu na spotřební koš, což tak ale činí 
na vlastní riziko,“ vysvětluje. I v České republi-
ce tak najdete školní jídelny s třeba ryze vege-
tariánským stravováním.

No to je blaf!
Tou prostřední cestou se rozhodla jít kuchař-
ka Markéta Fišerová. „Děti potřebují hlavně 
pestrou stravu, maso a mléko ale chybět ne-
smí,“ dodává. Sama přitom při vaření využívá 
25% toleranci spotřebního koše – potlačuje 
třeba tuky a cukry, přidává ovoce a zeleninu. 
A nebojí se zkoušet dávat dětem i nová – tedy 
v Česku spíš staronová jídla jako jáhly, pohan-
ku, luštěniny... Pokud narazí, tak spíš u rodičů.
„Přístup rodičů bohužel někdy negativně ovliv-
ní to, jak děti přijímají nové potraviny, které 
doma neznají,“ říká ředitelka této mateřské 
školy Petra Nováčková. „Hned za mými dveřmi 
visí jídelníček, tak denně slyším reakce. A když 
hned ráno dětem říkají ‚…no to je blaf, to zas 
budeš mít hlad‘, občas se neudržím a vyběhnu 
ven.“ Zároveň připouští, že ve školce jsou ro-
diče obvykle ještě snaživí a o stravování dětí 
se zajímají. „Čím jsou děti starší, tím to rodiče 
méně zajímá. Ve škole už obvykle dostanou 
jen peníze, aby si něco obstaraly,“ tvrdí Petra 
Nováčková. Základ zdravého stravování vidí 
v rodině také Dagmar Slámová: „Hlavně by se 
měla zvýšit osvěta u rodičů, aby byly děti vede-
ny ke správné životosprávě už v rodině a braly 
to jako samozřejmost. Nebudou pak odmítat 

let. Málokterá země nabízí takový komfort, 
že prakticky všechny děti mohou obědvat 
ve škole. Navíc za velmi rozumnou cenu – 
rodiče obvykle platí jen suroviny, třeba na 
investice či platy kuchařů přispívá zřizovatel, 
obvykle města či kraje, a stát. Ovšem vyhláš-
ka, upravující spotřební koš tohoto stravování, 
volá po novelizaci léta.  A léta se na ní i pracu-
je, ovšem nikdy nedospěli k dohodě ministři 
školství a zdravotnictví a hygienici a vyhláška 
zůstává na chvostu zájmu. A tak se mnohde 
do boje pouští sami rodiče. Stojí i za občan-
skou iniciativou Skutečně zdravá škola, která 
se tvrdě opřela do praxe ve školních jídelnách. 
„Naše iniciativa je nevládní a neziskovou inicia-
tivou rodičů a odborníků, která usiluje o pozi-
tivní změny ve školním stravování. Naším cílem 
je změna tzv. spotřebního koše a výživových 
doporučení,“ vysvěluje Bohuslav Sedláček 
z této iniciativy. Kudy podle něj vede cesta 
ke zdravému společnému stravování? „Zvý-
šit množství zeleniny, ovoce a luštěnin, snížit 
množství bílkovin a obecně posun od živočiš-
ných k rostlinným, snížit množství mléka, co 
nejméně používat polotovary,“ uvádí hlavní 
kritéria zdravé školy na svém webu. „Říkáme 
ne slazeným nápojům - základem pitného re-
žimu by měla být obyčejná voda,“ zní jedno 
ze stanovisek sdružení karlovarských rodičů 
Zdraví ze stravy.



zdravější jídla v jídelně – vždyť proč jíst ve ško-
le zeleninu, když doma si dají chipsy a řízek!“

Vzdělání jako cesta ke změně
Dodržení spotřebního koše ale ještě vůbec 
nic neříká o kvalitě stravy. „Když uvařím bram-
borové knedlíky v prášku paradoxně splním ta-
bulkově víc, než když uvařím normální čerstvé 
brambory,“ upozorňuje Markéta Fišerová. Do 
masa se dají schovat i nezdravé uzeniny, za 
tukem se může skrývat nekvalitní margarín 
stejně jako panenský olivový olej. „Nekupu-
jeme dětem to nejlevnější, snažíme se hledat 
kvalitu, vybírat pečlivě dodavatele,“ tvrdí ředi-
telka Petra Nováčková.

„Vyměnit prášky a umělá ochucovadla za při-
rozené suroviny. Cukr za obilné slady, sirupy 
a sušené ovoce. Vycházet z čersvých surovin, 
ne z prášku, zmražených surovin a jiných polo-
tovarů,“ to radí kuchařkám Kateřina Halámko-
vá, která v Libereckém kraji organizuje kurzy 
pro kuchaře a kuchařky.

Nové recepty, možnosti vzdělávání, kurzy 
– přesně to by uvítala i kuchařka Markéta 
Fišerová z Mostu. „Pokud lidem ve školních 
jídelnách dáme možnost dalšího vzdělání 
a přístupu ke smysluplným informacím, je to 
nejlepší cesta ke změně, jakou si můžeme přát. 
Vidím to na zpětné vazbě od všech zúčastně-
ných, jak se snaží, jak změnili receptury, jak na-
kupují nové suroviny, jak přemýšlí o kombinaci 
potravin, jak se zapojují do celorepublikových 
soutěží. Je úžasné to pozorovat,“ říká Kateřina 
Halámková. „Základem pro zlepšení stravová-
ní je ‚vědět, jak na to‘. Jak uvařit zdravěji, a při-
tom se i finančně vejít do limitu. To znamená 
umožnit a podporovat vzdělávání personálu 
ve stravování, aby byl například schopen při-
pravit bezlepkové varianty jídla, nebo varianty 
bezmléčné apod. Protože dětí s různými potra-
vinovými intolerancemi či alergiemi přibývá,“ 
doplňuje Dagmar Slámová, která také sama 
ve školce, kam chodí její dcera, takový kurz 
uspořádala.

Jídelnou to nekončí
Podle mnohých odborníků je výrazně horší 
situace ve školách. Zatímco ve školce mo-
hou šikovné kuchařky a učitelky na stravo-
vání dětí dohlédnout po většinu dne, starší 
děti už dostanou jen oběd. To, co si dají ke 
svačině, pak mnohdy zcela přebije sebelep-
ší snahu předkládat jim v jídelně zdravá jídla. 
Nedávný průzkum ve školách totiž ukázal, že 
v celých 86 procentech škol mají automaty, 
které nabízí balené cukrovinky. V polovině se 
prodávají bagety a téměř v pětině dokonce 
slané brambůrky. Někde je na základních ško-
lách v nápojových automatech možné koupit 

i kávu. Naproti tomu mléčné výrobky jsou ke 
koupi jen v desetině těchto školních auto-
matů. O větších školách, kde fungují bufety 
závislé na výši tržby, ani nemluvě. S trochou 
nadsázky se dá říct, že už chybí jen automat 
na cigarety.

Proti tomu výrazně vystupuje třeba právě 
zmíněný projekt Skutečně zdravá škola, po-
dle jehož autorů bufety i automaty nabízejí ty 
nejméně vhodné potraviny a nápoje. „Děti se 
potřebují o přestávkách hýbat a nejlépe venku, 
ne stát ve frontě u bufetu,“ vysvětluje Bohu-
slav Sedláček z této občanské iniciativy a ro-
dičům radí – připravujte dětem svačinu doma: 
„Doma připravované svačiny vyjdou levněji 
a učí děti připravovat si jídlo. Možnost nákupů 
ve škole navíc zdůrazňuje sociální nerovnost, 
kdy vždy budou děti s nadbytkem peněz a děti 
zcela bez peněz na nákupy,“ dodává. Za prav-
du mu tentokrát dává i ministr školství Mar-
cel Chládek. Jeho úřad už začal připravovat 
vyhlášku, která razantně omezí sortiment 
automatů ve školách. Možná už od nového 
školního roku. Státní zdravotní ústav navíc za-
číná ředitelům škol distribuovat brožuru Zdra-
vá školní svačina, kde jim radí, co v bufetech 
prodávat a kde získat kvalitní dodavatele.

Pozor na alergeny
Ještě jedna zásadní změna čeká české škol-
ní stravování po prázdninách. Tím je povinné 
označování alergenů u jednotlivých jídel, kte-
rá se dětem podávají. Jde o seznam čtrnácti 
nejvýznamnějších alergenů jako jsou ořechy, 
lepek, mléko či vejce. V praxi to znamená, že 
jídelníček musí školní kuchyně rozšířit o po-
měrně detailní rozbor všeho, co do vařeného 
jídla přidají. Rodiče by tak měli snadněji zjis-
tit, zda strava neobsahuje něco, co jejich děti 
jíst nesmí. Nad praktickým využitím ale panují 
jisté pochybnosti. „Myslím, že si to děláme pří-
liš složité. Rodiče alergických dětí si jídelníček 
hlídají sami, řešíme to s nimi individuálně, in-
formují učitelky i kuchařky. Mám trochu obavy, 
aby seznam alergenů, který je dost rozsáhlý, 
ty ostatní nemátl a také neznervozňoval,“ říká 
Petra Nováčková, ředitelka mostecké mateř-
ské školy. Povinnost značení jídel sice platí až 
od prosince, Petra Nováčková chce ale začít 
už s novým školním rokem, aby měli rodiče 
čas si na složitější jídelníček zvyknout.
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„OHŘE NÁS SPOJUJE“ SKONČIL, AŤ ŽIJE SEDMÝ, JEHOŽ MÍSTO POŘÁDÁNÍ SMĚŘUJE PROTI TOKU ŘEKY

OHŘE DO KADANĚ.

TEXT: LIBUŠE NOVOTNÁ POKORNÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Konference Stop and Stay
se vydařila i v Dolním Poohří

sko. Dopolední program ukončil Březenský 
drak Severus. Dračí maskot rozdal přítomným 
drobné dárky a pozval je na své probouzení. 
Odpolední program vyplnil poznávací výlet 
„Atraktivity naživo“, kde se účastníci podívali 
do Vernerova mlýna v Brlohu na unikátní die-
selový motor, který mlýn poháněl, nebo na 
kouzelné prostory zámku Nový Hrad v Jimlí-
ně. Večerní program zpestřil komorní koncert 
smyčcového kvarteta MIB, ochutnávka regi-
onálního vína z vinařství Němeček v Březně 
u Chomutova. Večerní procházka městem 
a prohlídka chmelového skladu uzavřela prv-
ní den konference.

První blok druhého dne byl zaměřen na od-
borné záležitosti, týkající se zkvalitňování slu-
žeb pomocí projektu Ministerstva pro místní 
rozvoj s názvem Český systém kvality služeb. 
Následovalo představení aktivit Asociace 

hotelů a restaurací ČR a možnosti zapojení. 
Hlavním hřebem dne bylo předávání cen ús-
tecké krajské sekce AHR ČR, kde ocenění 
v kategorii hotel, restaurace a odborný učitel 
Ústeckého kraje předala Jana Vaňhová, ná-
městkyně hejtmana s kompetencí pro oblast 
školství, mládež a sport. Ocenění získali Hotel 
Lev v Lovosicích za rozvoj ubytovacích služeb 
v průmyslových oblastech kraje, kolektiv re-
staurace Cafe restaurant Beethoven, Lázně 
Teplice a.s. a Ing. Milan Bočkai ze Střední-
ho odborného učiliště a Střední odborné 
školy Svazu českomoravských spotřebních 
družstev, Žatec s.r.o. Druhý blok konference 
byl zaměřen na spojení Ohře s Krušnoho-
řím a Podkrušnohořím se zajímavostmi jako 
Flájský plavební kanál, Stará solná stezka,
Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge či 
areál lidových staveb Stará Ves v Podkrušno-
horském zooparku v Chomutově. Příspěvek 
o Wogastisburgu jako místě, které nikdo ne-
zná, ale mohlo by z něj být skvělé turistické 
lákadlo, poškádlil mnohým bránice smíchem. 
Závěr konference vygradoval obdivem k ob-
čanskému sdružení, jehož členové zachraňují 
památky na Lubenecku. Všechny prezentace 
jsou na webových stránkách www.stopand-
stay.cz ke stažení.

Nyní zbývá prostor poděkovat všem, kteří na 
konferenci prezentovali své příspěvky, účast-
níkům a organizátorům, kde mimo Destinač-
ní agentury Dolní Poohří a CCR Litoměřice to 
byli Chrám Chmele a Piva, SOU a SOŠ, SČM-
SD, Žatec, s. r. o. člen skupiny COOP, Fakulta 
ekonomická Západočeské univerzity v Plzni. 
A také pozvat všechny na 7. ročník konferen-
ce Stop and Stay 2015 do Kadaně, který se 
uskuteční ve dnech 23. a 24. dubna 2015.

KONFERENCE | TURISTIKA | 15

Zhruba na 100 účastníků určitě nelitovalo 
přesunutí konference z Litoměřic do Dolního 
Poohří, konkrétně do Chrámu Chmele a Piva 
v Žatci. Dva dny byly nabity množstvím zají-
mavých příspěvků, které se snažily splnit pod-
titul konference „Ohře nás spojuje“. Čtvrteční 
program zahájila starostka města Žatec Mgr. 
Zdeňka Hamousová, zástupkyně Czechtouri-
smu Ing. Adéla Pilařová a zastupitel Ústecké-
ho kraj RSDr. Milan Pipal. Poté již následoval 
samotný program, kdy bylo vysvětleno Cent-
rem cestovního ruch Litoměřice přesunutí do 
Dolního Poohří a první blok s příspěvky o tu-
ristických zajímavostech jednotlivých měst 
a obcí Dolního Poohří. V druhém bloku svůj 
příspěvek o infocentru na flájské přehradě 
představilo Povodí Ohře a velkou inspirací, jak 
by to jednou mohlo vypadat na Nechranické 
přehradě, byla prezentace společnosti Lipen-
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Pěší turistika
Pokud holdujete pěší turistice, měly by vaše 
první kroky mířit do Bezručova údolí. Toto 
nejdelší, nejhlubší a prý i nejkrásnější údolí 
Krušných hor tvořené říčkou Chomutovkou 
vybíhá přímo ze severozápadního okraje 
města. Můžete se vydat po modré stezce. Ta 
je v délce šesti kilometrů osazena informač-
ními tabulemi, které turistům přiblíží rozma-
nitou faunu a flóru Přírodního parku Bezru-
čovo údolí a krásnou přírodou vás dovede 
až k přehradě Kameničce, přes 100 let staré 
technické památce. Ta sice coby zdroj pitné 
vody není přístupna, ale pohled na její hráz, 
která je půvabně zdobena cimbuřím a histo-
rickými lampami, upoutá opravdu každého 
návštěvníka. Pokud jste zdatní turisté, můžete 
se vydat dále k přírodní rezervaci Buky nad 
Kameničkou. Při zpáteční cestě můžete dát 
odpočinout bolavým nohám na jednom ze 
dvou takzvaných dolských mlýnů, které slouží 
jako výletní restaurace. 

CHOMUTOV, MALEBNÉ MĚSTO NA ÚPATÍ 

KRUŠNÝCH HOR, JE TURISTY VYHLEDÁVÁN 

PRO SVOU BOHATOU HISTORII A MNOŽSTVÍ 

KULTURNÍCH PAMÁTEK. KDO VŠAK MÁ 

ČERTA V TĚLE A RÁD TRÁVÍ SVŮJ VOLNÝ 

ČAS V POHYBU, TAK SI V CHOMUTOVĚ UŽIJE 

NEZAPOMENUTELNOU DOVOLENOU.

TEXT A FOTO: MĚSTO CHOMUTOV

Chomutovské 
léto v pohybu



In-line bruslení
Nejdelší trasou je cyklostezka určená cyklis-
tům a bruslařům vedoucí Bezručovým údo-
lím. V Lipské ulici se nachází nově vybudova-
ný sportovní a oddychový areál Domovinka, 
jehož součástí je zajímavá přibližně 800 me-
trů dlouhá in-line dráha s odpočinkovými 
zálivy. V areálu jsou mimo ni i dětská hřiště, 
hřiště na petanque či míčové hry. In-line drá-
hou je vybaven i sportovní a relaxační areál na 
Zadních Vinohradech, kde je osmisetmetro-
vá oboustranná trasa s vyznačenými jízdními 
pruhy a smyčkou na obou koncích pro poho-
dlné otočení směru jízdy.

Vodní sporty
Kamencové jezero je jediným jezerem svého 
druhu na světě. Vzniklo zatopením kamenco-
vých dolů v 18. století. Unikátní složení vody 
s obsahem kamence dalo jezeru přezdívku 
české Mrtvé moře a jeho vodě se přisuzují vel-
mi prospěšné účinky na lidské zdraví. Rozsáh-
lý rekreační areál nabízí vše, co pro příjemné 
prožití prázdninových dnů potřebujete. Písči-
té i travnaté pláže, upravená mola, oddělenou 
nudistickou pláž a širokou nabídku sportov-
ního vyžití.  Místní okruh pro vodní lyžování 
měří 780 metrů a je nejdelší v republice. Dále 
si zde můžete zahrát minigolf, kuželky, tenis, 
stolní tenis, nohejbal a volejbal nebo se mů-
žete věnovat sportovnímu potápění. Ubyto-
vání poskytuje hotel s celoročním provozem, 
od května do září můžete využít také služeb 
autokempu. K dispozici jsou vybavené chat-
ky, ubytovna a samozřejmě je zde i místo pro 
vlastní stany a kempové vozy. Přímo v areálu 
se nachází letní kino a navštívit můžete i sou-
sedící Podkrušnohorský zoopark. 

Zájemci o koupání mohou využít i nově vybu-
dovaný Aquasvět na Zadních Vinohradech. 
V rekreační části areálu je bazén s divokou 
řekou, masážními tryskami a lavicemi, houpa-
cím bazénem či vodními chrliči. Další vodní 
plochu tvoří whirlpool a dětské brouzdaliště. 
Adrenalin zajistí dva tobogány. Samozřej-
mostí je bar s občerstvením přímo u bazénu. 
Sportovci uvítají pětadvacetimetrový osmi-
dráhový bazén.
Více na www.eChomutov.cz
          (PI)

Cyklistika
Pokud své výlety máte spojené s větrem ve 
vlasech a cvakáním přehazovačky, tak je pro 
vás návštěva Chomutova a jeho okolí tím 
pravým ořechovým. Bezručovým údolím 
vede kvalitní asfaltová cyklostezka k Prvnímu 
mlýnu a k bývalému Třetímu mlýnu, která se 
malebně proplétá s říčkou Chomutovkou, 
a tak i v tom nejparnějším létě je na ní více 
než příjemně. Tato cyklostezka je navíc sou-
částí propojení Chomutova s Horou Svatého 
Šebestiána, tedy napojení na Krušnohorskou 
magistrálu. V létě se můžete na Horu Svatého 
Šebestiána nechat vyvézt cyklobusem a dolů 
sjet vámi zvolenou trasou. Další cyklostezka 
vede z centra Chomutova kolem areálu Ka-
mencového jezera a Podkrušnohorského 
zooparku do města Jirkova. Pestrou nabídku 
cyklovýletů naleznou zájemci na městském 
turistickém webu www.eChomutov.cz.
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V EVROPĚ JEDINEČNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM PROBÍHÁ NA PŘEDPOLÍ LOMU BÍLINA. ARCHEOLOGOVÉ 

Z AKADEMIE VĚD ZKOUMAJÍ U  MARIÁNSKÝCH RADČIC ÚZEMÍ, KTERÉ SEHRÁLO ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

VÝZNAMNOU ROLI. ODKRÝVAJÍ TOTIŽ JEDNO Z POSTAVENÍ NĚMECKÉHO PROTILETADLOVÉHO DĚLOSTŘELECTVA. 

POD ORNICÍ SE UKRÝVAJÍ ZÁKLADY KANÓNŮ I TĚŽKÁ MUNICE, KTERÁ JE STÁLE AKTIVNÍ. Z INICIATIVY 

SEVEROČESKÝCH DOLŮ SE ZRODIL VÝZKUMNÝ PROJEKT, VÝJIMEČNÝ NEJEN ROZSAHEM OBJEVENÝCH 

PŘEDMĚTŮ, OBROVSKOU ROZLOHOU ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ, ALE I ZNAČNÝM ČASOVÝM PŘEDSTIHEM PŘED 

ZAPOČETÍM TĚŽBY NA PRVNÍM SKRÝVKOVÉM ŘEZU LOMU BÍLINA, KTERÁ ZDE NEZAČNE DŘÍVE JAK ZA DESET LET.

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL, RENATA MALÍKOVÁ A ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
FOTO: ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH, ARCHIV POHLEDY AMB

Od pohřebiště
k benzinu

Archeologové i vojenští historici tedy mají 
dostatek času na systematickou záchranu 
cenných artefaktů. V první fázi výzkumu tam 
v loňském roce úspěšně pátrali po pozůstat-
cích místních obcí zaniklých na přelomu 15. 
a 16. století a zbytcích raně středověkého po-
hřebiště. Teď se zaměřili na dobu podstatně 
mladší.

Vědci se průzkumem předpolí dolu Bílina vra-
cí především do válečných let, kdy bylo české 
pohraničí s Podkrušnohorskou uhelnou pánví 
součástí Třetí říše. Německá armáda a letec-

tvo potřebovalo velké množství pohonných 
hmot. „Produkce ropných polí v Rumunsku 
a v Maďarsku nestačila pokrýt německé váleč-
né potřeby. Proto museli nacisté vyrábět syn-
tetické pohonné hmoty z hnědého uhlí. Došlo 
k prudkému rozmachu povrchové těžby. Něm-
ci do lomů nasadili výkonnější lopatová a ko-
rečková rýpadla a vlaky. Zakladače na výsyp-
kách, které známe z dnešních dní, konstrukčně 
vychází z druhoválečných. Vytěžené uhlí puto-
valo do chemické továrny nedaleko Litvínova, 
kde se z něj vyráběly syntetické pohonné hmo-
ty. Na sto tisíc tun pohonných hmot bylo po-

třeba jednoho milionu tun uhlí,“ říká vedoucí 
výzkumu Petr Čech z Akademie věd. 

„Klíčovou chemickou továrnu si Němci chránili 
nejmodernější vojenskou technikou. V letech 
1944 a 1945 umístili na vrcholky hor a v půlkru-
hu od jejich úpatí postavení protiletadlového 
dělostřelectva řízeného radary,“ popisuje, jak 
to na Mostecku vypadalo za války, kurátor 
dělostřeleckých sbírek Vojenského historic-
kého ústavu Jan Fedosejev. V lokalitě u Ma-
riánských Radčic, kterou dnes archeologové 
zkoumají, bylo 16 kanónů ráže 105 milimetrů. 



bylo palebného postavení plně funkční, ale 
i z období po válce. Puškové náboje, dělostře-
lecké granáty a rakety sem po skončení kon-
fliktu přiváželi vojáci, aby je zlikvidovali. Tuny 
munice jsou pod zemí dodnes a území je tak 
nebezpečné. Výbušniny budou i v letošní 2. 
fázi archeologického výzkumu likvidovat py-
rotechnici. 

Výzkum archeologů z Akademie věd přináší 
zásadní informace. Písemné prameny k pro-
tiletadlové obraně Mostecka chybí, protože 
archiv Luftwaffe sudetské župy byl v dubnu 
1945 v Chebu zničen. „Tento výzkum je uni-
kátní a nesmírně důležitý. Potvrzuje a zpřesňu-
je to, co už třeba pamětníci zapomněli, nebo 
písemné prameny nezachytily. Archeologický 
výzkum je jediný způsob, jak zjistit informace 
o poválečném úklidu bojiště a jak se pová-
lečné Československo vyrovnávalo s následky 
války,“ vyzdvihuje význam vůbec prvního ev-
ropského výzkumu svého druhu Tomáš Jakl, 
vědecký pracovník Vojenského historického 
ústavu. 

Oslava v Braňanech
70. výročí prvního amerického náletu na 
chemické závody v Litvínově a význam Bra-
ňan a okolí za druhé světové války připoměla 
v polovině května v Braňanech u Mostu akce 
nazvaná Mír nebyl zadarmo. Na oslavy, uspo-
řádané Archeologickým ústavem Akademie 
věd, Vojenským historickým ústavem, obcí 
Braňany a Severočeskými doly si našlo cestu 
na patnáct stovek zájemců o historii a vojen-
skou techniku.

Do obce přijela kolona historických vozidel, 
které za 2. světové války používala americká, 
sovětská a německá armáda. V průběhu dne 
se staly jednou z hlavních atrakcí. Zájemci do 
aut nahlíželi, fotili se u nich a někteří se v nich 
i svezli. Došlo také na projížďky obrněným 
transportérem německé armády. V blízkos-
ti kulturního domu vyrostlo dobové ležení 
s ukázkami zbraní a předmětů denní potřeby 
britského vojáka za 2. světové války.

Program zatraktivnila i airsoftová střelnice 
a dětské hornické hry a kulisy. V místech, kde 
je výhled na nejhlubší hnědouhelný důl v Ev-
ropě – lom Bílina, vyrostly čtyři soutěžní trasy. 
Na nich si děti vyzkoušely práci pohádkových 
postav, které podle pověstí pomáhají horní-
kům s těžbou. Spolu s permoníky, ohnivcem 
a drakem tak návštěvníci nahlédli do historie 
hornictví, které má v Krušných horách a okolí 
více než 700letou tradici. V průběhu celého 
dne se také jezdilo na výlety terénním autem, 
které zájemce vozilo do místa popisované-
ho unikátního archeologického výzkumu na 
předpolí lomu Bílina.

Největší a nejúspěšnější strategická bombar-
dovací ofenziva spojeneckého letectva byla 
zahájena 12. května 1944. Americké letectvo 
vyslalo více než 900 strojů z Británie a Itálie 
proti závodům na výrobu syntetických po-
honných hmot v Německu a okolní okupo-
vané Evropě. „Litvínovský chemický závod se 
postupně stal cílem 17 náletů, které ho zcela 
vyřadily z provozu. Nedostatek pohonných 
hmot ochromil německé pozemní síly i letec-
tvo, což byl klíčový moment vedoucí k němec-
ké porážce,“  říká archeolog Michal Soukup.

Archeologové a pyrotechnici při podzimním 
výzkumu zbavili část území, kam za několik 
let postoupí těžba hnědého uhlí, od výbušnin. 
Odkryli tuny munice a už nyní je jasné, že jde 
o největší nález od 2. světové války. Dělostře-
lecké granáty byly i po 70 letech strávených 

pod zemí stále aktivní. Pyrotechnická služba 
Policie České republiky zlikvidovala 4,5 tuny 
výbušnin, většinu přímo na místě. „Při výbu-
chu dělostřeleckého granátu ráže 105 či 128 
milimetrů je ohrožen prostor o průměru 800 
metrů až jeden kilometr, ve kterém můžou 
střepiny zranit či zabít,“ vysvětluje policejní 
pyrotechnik Roman Visinger. 

Výzkum postupně odkrývá postavení jednot-
livých kanónů a zbytky technického zázemí. 
Ze země jsou vyzvedávány součástky techni-
ky, kovové součásti výstroje a výzbroje, díky 
spodní vodě dochované dřevěné bedny na 
munici a dřevěné stavební části postavení, 
dále textil a kožené součásti výstroje. Nále-
zový fond obsahuje také dobové odpadky. 
V lokalitě zkoumané archeology se ale na-
chází munice nejen z dob válečných, kdy 



„DĚDA SI VŽDYCKY PŘÁL DOŽÍT SE PÁDU KOMUNISMU, ABY MOHL MLÝN OPRAVIT,“ VYPRÁVÍ ZDEŇKA 

VERNEROVÁ, VNUČKA MLYNÁŘE Z BRLOHU U LOUN. BOHUŽEL UŽ SE NEDOŽIL. DO OBNOVY VERNEROVA MLÝNA, 

KULTURNÍ PAMÁTKY, SE ALE PUSTILI JEHO POTOMCI. BUDOVA MLÝNICE DNES OPĚT SVÍTÍ NOVOTOU A LÁKÁ 

NÁVŠTĚVNÍKY K PROHLÍDCE UNIKÁTNĚ DOCHOVANÉHO ZAŘÍZENÍ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ A ARCHÍV RODINY
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Sto a jeden rok 
Vernerů ve mlýně

Práce na poli. Na voze v čepici dědeček Karel Verner. Léto 1937.Rodina Vernerových o posvícení, na podzim 1932. Nahoře 
druhý zleva pradědeček Bohumil Verner, nahoře zcela vpravo 
dědeček Karel Verner.



Šedesát let zavřeno
Unikátnost brložského mlýna spočívá přede-
vším v tom, že ho můžete vidět přesně v tako-
vém stavu, v jakém se v něm přestalo v roce 
1940 mlít. Právě fakt, že od války nepracoval, 
ho zachránil. Při vlně znárodňování tak sice 
rodina přišla o statek a polnosti včetně su-
šárny chmele, nefunkční mlýn už ale nikoho 
nezajímal. „Prarodiče zůstali ve mlýně bydlet 
a děda mlel jen občas pro kamarády šrot. Jinak 
zůstala mlýnice šedesát let zavřená,“ vypráví 
Zdeňka Vernerová. Mlýn na Smolnickém po-
toce tak nepotkal osud mnoha dalších, které 
byly buď zmodernizovány a ztratily svou his-
torickou hodnotu, nebo se – poté, co je mu-
seli po válce opustit němečtí majitelé – pře-
měnily na chalupy.

45 zlatých a jedna svině
Brložský mlýn jako součást cítolibského pan-
ství vznikl někdy kolem roku 1630. Vystřídaly 
se na něm tři významné mlynářské rody – Ha-
berzettlovi, Sochorovi a v roce 1913 přišli do 
Brlohu současní majitelé Vernerovi. „Mlýn byl 
nájemní, takže mlynář platil nájem 45 zlatých 
ročně a jednu svini na špek a musel mlít pro 
vrchnost a vrchnostenské úředníky zdarma. 
Musel vstoupit do poddanství, ale nemusel 
chodit na robotu,“ vysvětluje zajímavosti 
z historie Zdeňka Vernerová. „Pradědeček byl 
ale hlavně hospodář a politik - starosta Brlo-
hu a důvěrník Agrární strany, ke mlýnu patři-
ly i polnosti a chmelnice,“ doplňuje její sest-
ra Stanislava Šefčíková - Vernerová. Však se 
také rodina pyšní titulem Rytíř chmelového 
řádu, který získal pradědeček a otec nynější 
majitelky mlýna. Až další z rodu Vernerových, 
dědeček Karel vystudoval mlynářskou školu 
v Pardubicích. 

Hlavní pětipatrová budova mlýnice se sou-
sední dvoupatrovou obytnou a administrativ-
ní částí je barokní. Na přelomu 18. a 19. století 
byl mlýn opatřen tehdy moderní technologií 
s mlecími stolicemi. „Smolnický potok, který 
napájel tento mlýn, je velmi malý, takže bylo 
potřeba vytvořit vodní dílo, které by nashro-
máždilo dostatek vody a přivedlo ji v určitém 
úhlu na vodní kolo na horní vodu. Ta stačila 
na to, aby mohl mlýn pracovat 4 až 5 hodin. 
Když mlynář potřeboval pracovat déle, musel 
využívat motor,“ vypráví Stanislava Šefčíková - 
Vernerová. Naftový výbušný motor z továrny 
Laurin a Klement z roku 1915 se před pěti lety 
podařilo zrekonstruovat skupině bývalých 
odborníků z plzeňské Škodovky, takže si ho 
vedle prostor mlýnice, náhonu či mlýnského 
kola, jehož rekonstrukci prováděla sekernická 
skupina pana Mikyšky, můžete při návštěvě 
prohlédnout.

Zastávka pro cyklisty
Po roce 1989 se rodina pustila do rekonstruk-
ce, nejprve vlastními silami, později pomohly 
i prostředky od pana Jiřího Markupa a z pro-
gramu na záchranu a obnovu kulturních pa-
mátek Ústeckého kraje. Od roku 2006 spo-
lupracují na revitalizaci mlýna s akademickým 
architektem Josefem Dvorským. „Postupem 
času nás napadlo, že bychom mohli mlýn uká-
zat lidem. Nejen hrady a zámky, ale i technic-
ké památky lákají návštěvníky. Navíc všechno 
bylo dobře zachovalé,“ vysvětluje Zdeňka 
Vernerová. Nejprve začali s pořádáním nej-
různějších akcí v rámci fondu malých projektů 
Euroregionu Krušnohoří. Zapojili se do pro-
jektu Staré solné stezky, která vedla z Halle do 
Prahy právě kolem Brlohu. Loni v létě poprvé 
otevřeli široké veřejnosti. „Začali jsme bez ja-
kékoliv reklamy. Jen jsme postavili ven ceduli, 

že máme otevřeno. A přišlo za sezonu 350 lidí,“ 
říká potěšeně Zdeňka Vernerová. Okolo mlý-
na totiž vede jak cyklotrasa z Loun do Smolni-
ce, tak červená turistická stezka.

Součástí prohlídky je také muzeum mlynář-
ství, věnované rodině Vernerů. Ukazuje celou 
řadu zajímavých dokumentů, které rodina 
dědí z generace na generaci. Vystaveny jsou 
i různé dobové mlynářské nástroje. „Zajíma-
vostí je, že v tomto mlýně se podle pana pro-
fesora Zdeňka Šestáka, cítolibského rodáka 
a hudebního znalce, narodil roku 1708 Václav 
Jan Kopřiva – vůdčí osobnost cítolibské sklada-
telské školy chrámové hudby,“ dodává Zdeňka 
Vernerová. Pamětní deska dnes zdobí budo-
vu mlýnice v upraveném dvoře, který láká 
k odpočinku.

Jak se vaří kdoule
Během roku se ve mlýně pořádají velikonoč-
ní či adventní akce, přednášky o historii mly-

nářství a výbornou akustiku mlýnice využívají 
také hudebníci. Mezi nejpopulárnější akce 
patří podzimní vaření kdoulové marmelády. 
Toto méně známé ovoce se totiž v zahradě 
Vernerova mlýna tradičně pěstovalo a použí-
valo se právě na vařené sladké, po citrusech 
vonící marmelády. Právě marmeládě daly 
kdoule – portugalsky zvané marmelo – své 
jméno. Novinkou letošní sezony by měla 
být historická pekárna. „Pekla v ní naposledy 
naše prababička ve 40. letech minulého století. 
Sloužila jen pro domácí potřeby, ale vzhledem 
k tomu, že pekla i pro pomocníky ve mlýně 
a v hospodářství, byla i tak dost velká. Prý se 
v ní dá stále péct, teď ale hledáme nějakého ši-
kovného pekaře, který nám to ukáže,“ říká Sta-
nislava Šefčíková - Vernerová. V dosud nevy-
užitých hospodářských budovách by pak do 
budoucna mělo vzniknout muzeum pekařství 

a nabídnout tak návštěvníkům ucelený obrá-
zek o tom, jaká byla v minulém století cesta 
od obilí až k chlebu. Mezi další plány rodiny 
patří i vybudování kongresového sálu či malé-
ho penzionu. Jak se jim daří, se můžete přijít 
podívat od června do září každý víkend od 
11,00 do 17,00 hodin.

Vaření kdoulové marmelády. 21. století.

Dočesná ve mlýně. Vpředu s fajfkou pradědeček Bohumil 
Verner. Jedinou ženou je prababička. 40. léta 20. století.



chtějí někam dotáhnout. Jsou to obohacující 
setkání.

Co mě trápí
Trápí mě vztah municipality k našim snahám. 
Bohužel to vypadá, že základním mottem 
všech komunálních politiků je šetřit, nevydá-
vat prostředky, což je podle mne krátkozraká 
politika. Nedomnívám se, že je nutné šetřit 
za každou cenu, protože to přivádí město do 
neřešitelných situací. Jestliže se snažíme něco 
oživovat, musíme počítat s tím, že nás to také 
bude něco stát. Tedy pochopení - to nalé-
zám, ale jak se říká: odsud-posud. Jakmile jde 
o peníze, začínáme narážet na svěřepou zeď, 
kterou bude velmi těžké prorazit. Je obtížné 
donutit lidi – a nemusí jít jen o komunální 
politiky - aby přestali trpět slepotou a zača-
li vidět problémy, které jim leží přímo před 
očima. Zažité mechanismy na radnicích jsou 
bohužel dost nepružné, nikdo za nic nezod-
povídá, všechno je kolektivní... Snažím se ale 
se zajetými kolejemi bojovat. 

Co právě dělám
Jsem teď zcela ponořen do dokumentace, 
která je nutná k žádosti o zápis Žatce jako 
města chmele na seznam světového dědictví 
UNESCO, s níž bychom chtěli v Paříži u řídicí-
ho výboru uspět v roce 2017. A protože jsem 
zároveň ředitel Chmelařského muzea, všech-
no se v mé práci vlastně točí okolo chmele. 
V muzeu letos chystáme novinku - cestu pro 
dětské návštěvníky, abychom je dokáza-
li vtáhnout do příběhu chmele. Použijeme 
k tomu našeho maskota - skřítka Hopa, který 
bude děti provádět jakousi hrou, interaktivní 
cestou muzeem a vlastně i historií pěstování 
chmele u nás. 

Co mě potěšilo
Těší mě drobné příběhy a setkání s lidmi. Po-
tkávám je právě při práci na té zmíněné no-
minační dokumentaci. Do té doby jsem byl 
příliš zahleděn sám na sebe a svou práci, což 
je samozřejmě chyba. Najednou zjišťuji, že se 
kolem nás – tedy týmu, který se věnuje no-
minaci - začínají objevovat lidé, kteří nejen, 
že o nás vědí, fandí té myšlence zápisu, ale 
mají také své vlastní představy, jak by se měl 
Žatec vyvíjet a co by mohlo této ztracené me-
tropoli chmele prospět. Aniž bych to do nich 
na první dojem řekl, najednou zjišťuji, že jsou 
to nositelé silného příběhu a mají vizi, kterou 

AKTIVITY VŠECH TŘÍ RESPONDENTŮ Z NAŠÍ PRAVIDELNÉ ANKETY SE TOČÍ KOLO CESTOVNÍHO 

RUCHU. VLADIMÍR VALEŠ ŘÍDÍ ČINNOST CHMELAŘSKÉHO MUZEA I CESTU ŽATCE DO UNESCO, 

STAROSTA BŘEZNA NA CHOMUTOVSKU ZDENĚK VALENTA CHYSTÁ PRO NÁVŠTĚVNÍKY VE SVÉ OBCI 

NOVÉ ATRAKCE A PRO ŠÉFKU ZÁŽITKOVÉ AGENTURY NA KLÍNECH V KRUŠNÝCH HORÁCH ALENU 

DALECKOU JE SPORT A TURISTIKA DENNÍM CHLEBEM. PŘEČTĚTE SI, CO PRÁVĚ DĚLAJÍ, CO JE 

TRÁPÍ A CO JE TĚŠÍ...

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KLÁRA KOVAŘÍKOVÁ, KATEŘINA TÁBORSKÁ, ARCHIV RESPONDENTKY
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VLADIMÍR VALEŠ
55 let, Žatec
manažer Chmelařského muzea Žatec

od roku 1984 žije v Žatci, pochází z Tep-
lic, původním vzděláním stavební technik, 
poslední roky se aktivně věnuje cestovní-
mu ruchu, konkrétně propagaci chmele 
a jeho památek, manažer projektu zá-
pisu Žatce – města chmele na seznam 
UNESCO



Co právě dělám?
Blíží se zahájení letního provozu Sport areálu 
Klíny a prací před sezónou je spousta. Poda-
řilo se nám získat povolení na výstavbu Bike 
parku, a tak s brigádníky pracujeme o sto šest, 
abychom stihli postavit kvalitní sjezdové tratě. 
Ty budou končit u lanovky, která cyklisty spo-
lu s kolem nebo koloběžkou vyvezou zpátky 
na start a v podstatě mohou na kole v létě 
jezdit stejně, jako v zimě na lyžích. Pro děti 
chystáme letní tábory, s jejichž organizací je 
také spousta práce. Chceme dětem připravit 
pestrý a zábavný program, aby si tábor na-
plno užily a příště chtěly přijet zase. Aby se 
návštěvníci Sport areálu Klíny nenudili, připra-
vujeme pro ně atrakce, jako je lesní posilovna, 
lanový park, ferratová skalní cesta a spousta 
dalšího. Ve volném čase sportuji, trénuji
na motorce a účastním se motokrosových zá-
vodů.   

Co mě trápí?
Trápí mě způsob, jakým dnes žije velká 
spousta dětí. Když jsem byla malá, lítali jsme 
pořád v lese, stavěli bunkry z větví, lezli po 
stromech, hráli si na indiány, jezdili na kole…. 
Dnešní městské děti tyto obyčejné aktivity 
znají spíše z televize nebo počítačových her. 
Je to smutné. Proto bych jim ráda poskytla 
možnost užít si zábavný týden plný pohybu 
v přírodě, kde na počítače a televizi nebudou 
mít ani pomyšlení. A ukázat jim, že existuje 
mnohem lepší zábava než filmy a internet. 

Co mě těší?
Jsem moc ráda, že mohu pracovat v krásném 
horském prostředí, kde je nádherná příroda 
a fajnoví spolupracovníci. Přála bych lidem, 
kteří mají těžkou práci třeba za kasou v mar-
ketu, aby měli také to štěstí a jejich práce 
byla i jejich koníčkem. Těší mne také to, když 
můžu vzít psa, sednout na kolo a projet se 
v lese na čerstvém vzduchu. 

pořádáme velké množství akcí, plus sociální 
zázemí. Pustit se chceme i do vybudování 
muzea české menšinové školy, nyní probíhá 
výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce 
staré školní budovy. 

Co mě trápí
Trápí mě málo času a přitom hodně plánů 
v hlavě, jak soukromě, tak služebně. Pracovně 
mě často trápí složitý vztah státu k venkovu. 
Třeba že ministerstvo zemědělství pozastavilo 
pozemkové úpravy a tím brání dalšímu rozvo-
ji venkovských oblastí.

Co mě potěšilo
Kromě toho štěněte? Asi úplně nejvíc na kon-
ci loňského roku, když jsem se umístil mezi 
pěti finalisty v soutěži Starosta roku. To umís-
tění ale není to největší potěšení, radost mám 
z toho, že mě tam nominovalo přes sto lidí 
z naší vesnice, aniž bych to vůbec věděl. Při 
těch negativech, co s sebou funkce starosty 
nese, to byl okamžik, kdy jsem si řekl, že to 
má smysl.

Co právě dělám
Začnu osobně, protože mě teď potkaly dvě 
věci – jedna smutná a jedna veselá. Musel 
jsem utratit pejska, ale už mám nového! Tak-
že se celá rodina stará o psí miminko a je to 
moje úžasná radost vychovávat ho.

Otázka profesní – připravujeme se na letní 
turistickou sezónu, a také na zahájení a do-
končování velkých investic. Mezi ty menší 
patří například mozaika, která bude vítat ná-
vštěvníky při příjezdu do obce z jedné strany. 
Z druhé strany to pak bude bývalá sušárna 
chmele, kterou přemalujeme na hrad spoje-
ný s pohádkovou dračí stezkou. Vyřešíme tím 
dva v jednom – nebudeme muset tuto budo-
vu nijak nákladně opravovat a navíc získáme 
další atrakci – takovou krásnou zříceninu 
hradu. Výtahové věži namalujeme cimbuří, 
otlučené omítky sundáme a cihly nabarvíme 
načerveno. Zahájíme také velkou investiční 
akci – revitalizaci parku pro lepší využití jak 
obyvateli, tak návštěvníky. Sice už tam hodně 
věcí máme, ale teď chceme dobudovat sko-
ro kilometrovou in-line dráhu, multifunkční 
hřišťě s umělým povrchem, pódium, neboť 

ZDENĚK VALENTA
58 let, Březno
starosta Března u Chomutova

původní profesí technik-strojař, absol-
vent Střední průmyslové školy Chomu-
tov, starostování je jeho pátým pracov-
ním místem, v komunální politice se 
angažuje od roku 2006

ALENA DALECKÁ
27 let, Most
jednatelka sportovní a zážitkové agen-
tury ZIMLET Klíny

absolventka tělovýchovy a sportu na 
UJEP a ekonomiky na VŠFS, zaklada-
telka firmy na sport a zážitky v kruš-
nohorském Sport areálu Klíny, řídí na 
40 instruktorů na různé aktivity, aktivní 
sportovkyně, jejím největším koníčkem 
je motokros



V KRUŠNÝCH HORÁCH, POUZE NĚKOLIK KILOMETRŮ OD RUŠNÉ CIVILIZACE, SE NACHÁZÍ RO-

DINNÝ LYŽAŘSKÝ AREÁL ZAMĚŘENÝ NEJEN NA ZIMNÍ PROVOZ. SPORT AREÁL KLÍNY NABÍZÍ TAKÉ 

V LETNÍM OBDOBÍ KOMPLEX SLUŽEB, KTERÉ UMOŽŇUJÍ PROŽÍT SI DOVOLENOU OPRAVDU SE 

VŠÍM VŠUDY ZA CENY PRO OBYČEJNÉ SMRTELNÍKY. KROMĚ CELÉ ŘADY SPORTOVNÍCH MOŽ-

NOSTÍ STÁLE VÍCE PŘEKVAPUJE SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY I KRÁSNOU A OZDRAVENOU KRUŠNOHOR-

SKOU PŘÍRODOU. CO NOVÉHO A ZAJÍMAVÉHO JE PŘIPRAVENO PRO MALÉ I VELKÉ HOSTY V LE-

TOŠNÍ LETNÍ SEZONĚ, NÁM PROZRADIL JOSEF DLOUHÝ.

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: SPORT AREÁL KLÍNY
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Zimou nekončíme 
aneb Léto na Klínech



Cyklostezka Ohře

Lázně Evženie Klášterec nad Ohří

Josefe, co je největší atrakcí 
areálu Klíny?
Dominantou Klínů je bezesporu nová čtyř-
sedačková lanovka, kterou však nechceme 
využívat jen v zimě. Nemáš vlastní a vhodné 
kolo? V Klínech si ho můžeš v našem bikepar-
ku půjčit a užít si lehce adrenalinový sjezd na 
jednom ze dvou zdejších singltreků. Sjíždí se 
na upravených tratích s terénními nerovnost-
mi, určenými jak pro začátečníky, tak pro po-
kročilé jezdce. Díky sedačkové lanovce s dr-
žáky na kola, která jezdce vyveze zpátky na 
začátek trati, si jízdu užívají bez velké námahy 
malí i velcí bikeři. V případě zájmu se místní 
instruktoři postarají o to, aby jízda byla tech-
nicky správná a také bezpečná. 

Máte připraveno ještě něco za-
jímavého?
Zaručený adrenalinový zážitek čeká na naše 
hosty při sjezdu na terénních horských kolo-
běžkách, které se samozřejmě dají na místě 
také zapůjčit. Konstrukce koloběžky a její 
komponenty dovolují sjíždět prudké kopce, 
překonávat těžký kamenitý terén, lesní stezky 
s kořeny, downhillové tratě s boulemi a klope-
nými zatáčkami. Všechny stezky přitom končí 
přímo u nástupiště čtyřsedačkové lanovky, 
která jezdce spolu s koloběžkou vyveze zpět. 

Na koloběžkách se může sjet až do Litvíno-
va, odkud naše dodávka vyveze koloběžkáře 
zpět na Klíny. Část trasy se sjíždí po singltre-
kových tratích a část trasy vede po málo frek-
ventované silnici v krásném Šumenském údo-
lí. Délka trasy je přibližně 10 kilometrů a sjezd 
trvá zhruba 40 minut. 

Zajímavá je i naše lesní posilovna a lanový 
park. Na trase v lesním prostředí je připrave-
no několik posilovacích stanovišť zaměřených 
jak na sílu a rychlost, tak na obratnost i vytr-
valost.

Lanový park zase rozvíjí zdatnost a odvahu 
a zaručuje bezpečný adrenalinový zážitek. 
Park obsahuje 15 překážek umístěných mezi 
stromy ve výšce od 3 do 5 metrů. Každý do-
stane celotělový úvazek s jisticím setem a přil-
bu, absolvuje základní proškolení a hned poté 
se může pustit do zdolávání překážek. 

K čemu se dá v létě ještě využít 
sjezdovka?
Kromě zmíněných sjezdů na kolech a kolo-
běžkách se na Centrální sjezdovce hraje i ex-
trémní golf. Zábavná verze jinak náročné hry 
je vhodná nejen pro zkušené golfisty, ale i pro 
úplné začátečníky všech věkových kategorií. 
Centrální sjezdovka nabízí přehledný terén 
střední obtížnosti, kde si hráči užijí daleké od-
paly s krásným výhledem a přitom perfektně 
protáhnou své tělo. 

Jaké aktivity nabízí okolí
areálu?
Okolí Sport areálu Klíny nabízí i nespočet 
zajímavých cyklistických tras různých úrovní 
v překvapivě krásném prostředí Krušných hor. 
Šlapat na kole se dá jak v terénu, tak po silnici. 
Hory samotné nabízejí kouzelná lesní zákoutí, 
potoky, přehrady, jezírka… V areálu si přijdou 
na své vyznavači sportovních her jako je tenis, 
badminton, fotbal, volejbal apod. Sportovní 
nadání můžou soupeři poměřit na venkovním 
osvětleném hřišti. Novou halu jsme postavili 
pro případ nepříznivého počasí. Je moderně 
vybavena, nechybí zde lezecká stěna s mož-
ností zapůjčení lezeckého vybavení a využití 
instruktora, pomůcky ke sportovním hrám 
a cvičební pomůcky pro sportovní trénink. 

Máte vymyšlené nějaké
programy pro rodiny s dětmi? 
Pro dospělé i děti je připraven pravidelný tý-
denní letní program, který má za úkol obo-
hatit a zkvalitnit právě rodinné dovolené. 
Program pro děti probíhá současně s pro-
gramem pro dospělé, a tak si rodiče můžou 
od svých miláčků na chvíli odpočinout. Tyto 
programy nejsou určené pouze pro ubytova-
né, nýbrž pro všechny zájemce! Stačí naložit 
rodinku do auta a přijet se odreagovat!.

Dá se na Klínech i lenošit?
Komfortní zázemí přímo v Klínech zajišťuje 
tříhvězdičkový Hotel Emeran s restaurací, 
wellness i posilovnou. Turistickou variantu 
ubytování nabízí Chata Emeran II, kde pro-
žijete fajnovou rodinnou dovolenou a při-
tom neutratíte hodně peněz. V blízkém okolí 
Sport areálu Klíny vás pohostíme a ubytujeme 
i v nově zrekonstruovaném penzionu Stará 
škola, který nadchne dobovou atmosférou 
přelomu 19. a 20. století. 

A nějaká lahůdka na závěr?
Jsme našim zákazníkům připraveni zajistit 
i naprosto netradiční zážitky, mezi které patří 
například jízda se psím spřežením, potápění 
s přístroji, jízda v offroadech, paragliding, 
parachuting a spoustu dalších aktivit. Sport 
areál Klíny ve spolupráci se svými sportov-
ními partnery a instruktory nabízí možnost 
zažít opravdu neopakovatelné momenty. Po-
řádáme také mnoho kulturních a sportovních 
netradičních akcí nebo příměstské sportovní 
tábory pro děti. Stačí sledovat náš web www.
kliny.cz a Facebook Sport areál Klíny. Zde 
najdete veškeré aktuální možnosti ubytování, 
stravování i sportovního vyžití…

O každého se postaráme, stačí jen přijet!
           (PI)
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Hřebenovkou
po Švýcarsku

Objevte České Švýcarsko.
České Švýcarsko je od května 2009 nosite-
lem významného ocenění, kterým je titul Ev-
ropská destinace nejvyšší kvality za Českou 
republiku. Řadí se tak mezi 21 nejvýznam-
nějších evropských turistických regionů. Při-
jměte proto naše pozvání a objevte krajinu pl-
nou skalních roklí, vyhlídek a podstávkovych 
domů třeba tak, že využijete bohaté nabídky 
výletů, které České Švýcarsko o.p.s. pořádá.

Hřebenovkou a Lužickou spoj-
kou z Ještědu do Českého Švý-
carska.
Obecně prospěšná společnost České Švýcar-
sko v rámci projektu Turistické akce v Českém 
Švýcarsku zaštítěného Ministerstvem pro 
místní rozvoj České republiky podporuje ob-
novení tzv. Hřebenovky. Ta původní, historic-
ky zřejmě nejdelší souvisle vyznačená turistic-

ká trasa v Čechách, vznikla před více než sto 
lety. V poválečné době, kdy už se ovšem sám 
název vytratil, vedla červeně značená hřebe-
nová trasa pohraničními horami od Hrubého 
Jeseníku přes Kralický Sněžník, Orlické hory, 
Broumovsko, Krkonoše, Jizerské a Lužické 
hory a České Švýcarsko do Krušných hor. Li-
berecký kraj otevřel 25. září obnovenou Hře-
benovku z Jizerky přes Ještěd a Luž k hrani-
cím s Ústeckým krajem.

Na České Švýcarsko je Ústecky kraj právem hrdý. Jedná se o jediný národní park, který se roz-
prostírá na našem území, a představuje zároveň síť mnoha turistických cílů nejen pro tuzemské 
návštěvníky, ale i pro ty ze zahraničí. Propojení a spolupráce se Saským Švýcarskem již řadu let 
úspěšně funguje a je vzorem pro ostatní příhraniční oblasti Ústeckého kraje.

Věřím, že z pestré letní nabídky si vyberete akci, na kterou si uděláte čas a řádně si ji užijete. 
A také doufám, že to nebude vaše poslední návštěva v Ústeckém kraji. My se na vás už teď moc 
těšíme.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO SPOLU SE SOUSEDNÍM SASKÝM ŠVÝCARSKEM PŘEDSTAVUJÍ IDEÁLNÍ MÍS-

TO PRO ODPOČINEK A NAČERPÁNÍ NOVÝCH SIL. PŘIROZENÁ KRÁSA KRAJINY S ROMANTICKÝMI ZÁKOUTÍMI, 

LIDOVOU ARCHITEKTUROU A KRÁSNÝMI VYHLÍDKAMI VYBÍZÍ K OBJEVOVÁNÍ A POZNÁNÍ. KROMĚ TRADIČNÍ PĚŠÍ 

TURISTIKY SI ZDE MÍSTO NAŠLA I CYKLOTURISTIKA, PROJÍŽĎKY NA KONÍCH, GOLF ČI VÝLETY LODÍ PO LABI.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE A Z. PATZELT



V oblasti Českého Švýcarska je právě „čers-
tvě“ vyznačen úsek na pomezí Lužických hor 
a Českého Švýcarska – od hranic s Liberec-
kým krajem z rozcestí Pod Ptačincem přes 
Tolštejn a Jedlovou do Krásné Lípy a přes Vlčí 
horu do Brtníků. Nejedná se o hlavní směr 
Hřebenovky, je to tzv. Lužická spojka, která 
jednou spojí naší Hřebenovku s německou 
dálkovou cestou Oberlausiztzer Bergweg 
v Horní Lužici.

Víkendový tip na výlet s pře-
spáním.
Nabízíme dvou a třídenní variantu přechodu 
romantickou krajinou nejsevernějších Čech, 
na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcar-
ska. Trasa využívá dálkových cest Hřebenov-
ka a Lužická spojka.
Počítá s večerním příjezdem vlakem do Jed-
lové, horského nádraží v lesích, s následným 
výstupem na vrchol Jedlové. Cesta je dlouhá 
3 kilometry (po zelené a pak po červené). 
Čeká vás rozhledna a jeden z nejlepších vý-
hledů v českých horách, s ubytováním v hor-
ské chatě. 

První den je naplánován výšlap o délce 17 km 
po trase Lužické spojky sestupem lesy Lužic-
kých hor přes horskou osadu Jedlová. V obci 
Rybniště návštěvníky čeká výstup na Karlovu 
vyšinu s výhledem na Českosaské Švýcarsko 
z vrcholových skal, dále přes lesní rozcestí 
Vápenka do Kamenné Horky, nádherně po-
ložené osady s podstávkovými chalupami 
a výhledy a sestup do Krásné Lípy, centra Čes-
kého Švýcarska. Zde je možnost ubytování 
s návštěvou Křínického pivovaru s nabídkou 
místních piv Falkenštejn. Pro aktivní odpoči-
nek je možné navštívit sportovní areál, saunu, 
masáže, posilovnu a bowling…

Druhý den vás čeká 11 kilometrů. Zahrnuje 
prohlídku expozice v Domě Českého Švýcar-
ska na náměstí v Krásné Lípě. Trasa pokračuje 
po Koglerově naučné stezce kolem nepatr-
ných zřícenin hradu Krásný Buk přes horskou 
osadu Sněžná okolo malého, ale útulného 
arboreta v krásném přírodním prostředí. Dále 
cesta pokračuje výstupem na vrchol Vlčí hory 
s rozhlednou, odkud se naskýtá výhled pře-
devším na oblast tzv. lužického zlomu – roz-
díl krajinného reliéfu mezi Lužickými horami 

s vulkanickými kopci a „propadlou“ pískovco-
vou krajinou Českého Švýcarska, rozervanou 
roklemi a soutěskami. Následuje sestup do 
malebné obce Brtníky, kde doporučujeme 
navštívit informační středisko s mineralogic-
kou expozicí Ametyst. Z železniční stanice 
Brtníky se můžete o víkendu a svátcích pře-
sunout vlakem do Rumburku, ve všední den 
jezdí jen autobus. 

Kromě výletů s tématikou Hřebenovky nabí-
zí České Švýcarsko o.p.s. celou řadu výletů, 
během kterých objevíte nespoutanou krásu 
skalních měst, lidové architektury a nedo-
tknutou přírodu v duchu hesla „Českosaské 
Švýcarsko – znovu objevená divočina!“
          (PI)
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Informace:
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MEZINÁRODNÍ PAMÁTNÍK OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, KTERÝ SE 

NACHÁZÍ V BUDOVĚ BÝVALÉHO KREMATORIA NA MOSTECKÉM HŘBITOVĚ, 

SE 1. ČERVNA PO MNOHA LETECH OPĚT OTEVŘEL VEŘEJNOSTI. 

NÁVŠTĚVNÍCI SI ZDE MOHOU PROHLÉDNOUT FOTOGRAFIE, DOKUMENTY, 

RŮZNÉ SOUČÁSTKY, DÍLY A MODELY BOJOVÉ TECHNIKY,

ALE HLAVNĚ ZJISTIT ŘADU INFORMACÍ O TOM, JAK PROBÍHAL ŽIVOT

NA MOSTECKU V OBDOBÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.

TEXT A FOTO: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
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Mostecké krematorium 
se proměnilo ve
válečný památník



Expozice byla slavnostně otevřena za přítom-
nosti několika desítek lidí již 12. května, kdy 
uběhlo sedmdesát let od prvního velkého 
náletu a bombardování Mostecka spojenec-
kým letectvem. Veřejnosti je zpřístupněna od 
1. června a zájemci ji mohou navštívit vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 10.00 do 12.00 hodin 
a od 13.00 do 16.00 hodin, v neděli pak od 
13.00 do 16.00 hodin. V ostatní dny je nutné 
prohlídku minimálně den předem domluvit 
na telefonním čísle 721 316 815, stejně tak je 
třeba předem nahlásit i návštěvu větších sku-
pin. Vstup je zdarma.

Památník a jeho expozici provázely od jeho 
vzniku potíže. „Poté, co byla v listopadu 1998 
ojedinělá funerální stavba budovy bývalého 
městského krematoria otevřena jako památ-
ník, dostavily se problémy se vzlínající spodní 
vodou. Objekt, i když byly problémy něko-
likrát odstraňovány, nenašel plnohodnotné 
uplatnění. K tomu by mělo dojít až teď,“ in-
formoval Edvard D. Beneš, místopředseda 
spolku historiků, který se společně s Karlem 
Novákem, předsedou Severočeského letec-
kého archivu Most, a historičkou Marií Hlad-
kou podílel na obnově expozice. 

Historie památníku
Památník byl umístěn do zrekonstruovaného 
starého městského krematoria na mosteckém 
hřbitově. Stavba pochází z let 1923–1924 

a byla postavena Ing. Antonínem Svítilem 
podle plánů vídeňského architekta Augusta 
Kirsteina. V půdorysné dispozici je objektu 
přisuzována podobnost se stavbou brém-
ského krematoria podle návrhu architekta
H. W. Behrense. Do seznamu nemovitých 
kulturních památek byl objekt zapsán v červ-
nu roku 1987.

Stavba je příkladem architektury z období 
české individualistické moderny. Hlavní část 
objektu tvoří čtvercová obřadní síň s přiléhají-
cími místnostmi po stranách. Síň je zastřešena 
kopulí, v průčelí stojí na nárožích dva mohut-
né sloupy s reliéfní výzdobou, tvořenou smu-
tečním průvodem nahých postav spojených 
v jeden řetěz, symbol jednoty a rovnosti ve 
smrti.  

Objekt je umístěn v mírném svahu, kaskádo-
vitě s k němu přimyká bazén s dominujícím 
reliéfem, v němž uprostřed sedí se zkřížený-
ma nohama hermafrodit znázorňující doko-
nalost. 

Na vybudování současné expozice památní-
ku přispěli také váleční veteráni z Nizozemí, 
Ruska a Itálie. Památník připomíná 12 tisíc 
obětí války celkem čtrnácti národností a tisíce 
lidí, kteří prošli zdejšími pracovními německý-
mi lágry. Součástí památníku je expozice vě-
novaná období 2. světové války na Mostecku. 
          (PI)



Přípravu nového programu 
zajišťuje Most
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Pro drobnou každodenní přeshraniční spolu-
práci se ukázal jako nejúčinnější nástroj Fond 
malých projektů, který spravují a administrují 
samy euroregiony. Euroregion Krušnohoří 
v uplynulém období schválil v obou svých 
částech 143 malých projektů, na které bylo 
vynaloženo více než 3 miliony EUR. Pokra-
čování úspěšné přeshraniční spolupráce ten-
to fond velmi vhodně umožňuje, a proto byl 
velký zájem všech partnerů zapojit se do pří-
pravy nového programu, nejlépe formou ma-
lého projektu, který by přípravu zajistil. Sám 
euroregion není vhodným žadatelem, když 
o projektech sám rozhoduje a schvaluje je. 
Tak jako v minulém období se přípravy ujalo 
statutární město Most, nejdůležitější město 
v tomto euroregionu. Pod taktovkou Mostu 
spolu s jednatelstvím Euroregionu Krušnohoří 
se uskutečnila jednání sedmi společných bila-
terálních komisí, na kterých se jejich členové 
seznámili nejen s přípravou nového progra-
mu, ale především se shodli na společných 
smysluplných projektových záměrech do no-
vého programového období. Tak se 21. ledna 
sešla komise pro životní prostředí a regionální 
plán ve Freibergu, 7. února se sešla v Mostě 
zemědělská komise, v Brandově jednala 25. 
února dopravní komise, komise pro kulturu 
a mládež jednala ve městě Flöha 20. března 
a 25. března se sešly společně hospodář-
ské komise Euroregionu Krušnohoří a Labe 
v Chomutově. Následovala komise pro krizo-

vý management 1. dubna v Oseku a hned 2. 
dubna sociální komise v Bocklewitz. Komise 
pro muzea a kulturní památky 7. dubna v Ne-
uhausenu sérii jednání komisí pro přípravu 
nového programu uzavřela.

Na jednání předsedů komisí našeho eurore-
gionu s představiteli Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, saského správního orgánu a se 
zástupci všech česko-saských euroregionů 
v Mostě byly navrženy takové změny ve Fon-
du malých projektů, které by měly výrazně 
zjednodušit dosavadní proceduru, kromě 
jiného i zavedením paušálů a zjednoduše-
ním projektové žádosti. Mostecké jednání 
se tak stalo důležitým mezníkem v přípravě 
nového programu. Veřejnost je o přípravě 
nového programového období informována 
jednak prostřednictvím dvojjazyčného zpra-
vodaje Euroregionu Krušnohoří, a také na 
jeho internetových stránkách www.euroreg.
cz. Samozřejmě jsou to i seriózní regionální 
periodika, kterým jsme vděčni za prezentaci 
této přípravy.   

Statutární město Most dokladuje svou pod-
porou přípravy nového programu nejen svůj 
nadregionální význam, ale i moudrou, osvíce-
nou politiku, kterou členové sdružení Eurore-
gion Krušnohoří vysoce oceňují.   
          (PI)

PRO ČLENY A PŘÁTELE EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ JE NOVÝ PROGRAM NA PODPORU PŘESHRA-

NIČNÍ SPOLUPRÁCE V OBDOBÍ 2014 – 2020 PRO JEJICH AKTIVITY NESMÍRNĚ DŮLEŽITÝ. V MINULÉM 

OBDOBÍ 2007 – 2013 POMOHL PROGRAM CÍL 3 V NAŠEM EUROREGIONU VELKOU MĚROU REALIZO-

VAT VELKÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY. JENOM V TOMTO NAŠEM SPOLEČNÉM EUROREGIONU TO BYLO 

51 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ S DOTACÍ 38,8 MILIONŮ EUR. VELKÉ PROJEKTY BYLY PROJEDNÁVÁNY, 

HODNOCENY A SCHVALOVÁNY V ČESKO – SASKÉM MONITOROVACÍM VÝBORU, KDE JSOU ČESKO – 

SASKÉ EUROREGIONY VÝZNAMNĚ ZASTOUPENY.

TEXT A FOTO: FRANTIŠEK BÍNA



V POSLEDNÍCH LETECH SE 

STÁVÁ FENOMÉNEM TRÁVENÍ 

VOLNÉHO ČASU NÁROČNÝMI 

JEDINCI TOUŽÍCÍMI PO POHYBU, 

POHODOVÝMI TURISTY 

I RODINAMI CYKLOTURISTIKA. 

NOVÉ CYKLOSTEZKY VZNIKAJÍ 

JAK HOUBY PO DEŠTI A KROMĚ 

RADOSTI Z JÍZDY POSKYTUJÍ 

MOŽNOST NAVŠTÍVIT MÍSTA, KAM 

BYSTE SE AUTEM NEBO PĚŠKY 

TŘEBA NIKDY NEVYDALI... JEDNÍM 

Z TAKOVÝCH MÍST JE I BŘEZNO 

U CHOMUTOVA.

TEXT A FOTO: REDAKCE POHLEDY AMB

Kolem řeky 
a vinic do 
Března

Do malé obce Březno u Nechranické přehra-
dy vás na kole bezpečně doveze cyklostezka 
č. 380, a nově otevřená cyklotrasa č. 6, znače-
ná v rámci projektu „Cyklostezka Ohře - udě-
lá ti na těle dobře“. Stejné je i motto nových 
webových stránek, které seznamují s celou 
stezkou vinoucí se podél řeky od Karlovarska 
až po soutok v Litoměřicích.

Úvodní strana webových stránek nabízí cyklis-
tovi pět etap, do kterých je stezka rozdělena. 
Vše bylo tvořeno i s ohledem na absolvování 
trasy rodinou s dětmi a proto je každý úsek 
dlouhý přibližně 50 kilometrů, které se dají 
za jeden den ujet. Cyklostezka je vyznačena 
na mapových podkladech, které je možno si 
před cestou vytisknout. Při tvorbě bylo pama-
továno i na nabídku služeb pro cyklisty jako 
jsou půjčovny, opravny kol, ubytovací a stra-
vovací zařízení s označením Cyklisté vítáni.
V okolí Března i obci samé si můžete prohléd-
nout historické památky. Mezi nimi dominuje 
Kostel svatého Petra a Pavla, který je jednou 
z nejvýznamnějších barokních památek Cho-
mutovska i nedávno vybudovaný hřbitov obě-
tí 2. světové války, třetí největší svého druhu 
v České republice. Stezky vedou v blízkosti 
Nechranické přehrady, zámku ve Vičicích 
i kolem kostelíku Nejsvětější Trojice ve Stran-
né.

Březno však nežije jen historií, ale i součas-
ností. Vydejte se cestou okolo obnovených vi-
nic a odvezte si domů láhev tamního kerneru. 
Nebo vezměte děti pohádkovou Dračí cestou 
na prohlídku zdejších zajímavostí a za splně-
ním úkolů, které jim dají místní pohádkové 
bytosti. Při té příležitosti jim můžete ukázat 
i draka Severuse – vysloužilé uhelné rypadlo. 
Atrakce a pouťový mumraj si můžete v této 
obci užít v srpnu na tradiční Březenecké pou-
ti. A nebude dlouho trvat, přibudou i další tu-
ristická lákadla – replika starého hradu nebo 
in-line dráha.          
Stačí jen nasednout na kolo a přijet se podívat!
          (PI)
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PODRUHÉ VÁM V NAŠEM SERIÁLU VYSVĚTLÍME PŮVOD A VÝZNAM PŘÍSLOVÍ, 

USTÁLENÝCH SLOVNÍCH SPOJENÍ, POŘEKADEL, RČENÍ A PŘIROVNÁNÍ, KTERÁ 

MOŽNÁ DENNĚ POUŽÍVÁTE. PŘEMÝŠLELI JSTE ALE, KTERÝ HUSAR TO PROVÁ-

DĚL ONY ‚HUSARSKÉ KOUSKY‘, KDO BYL TÍM TOMÁŠEM, JENŽ NEVĚŘIL, KDO 

SE STAL ADVOKÁTEM ĎÁBLA A JAKÉHO ŽE TO VÍTĚZSTVÍ DOSÁHL PYRRHOS? 

PROZKOUMEJTE S NÁMI ZAJÍMAVÉ POZADÍ ZNÁMÝCH FRAZEOLOGISMŮ.

TEXT: IVO PŘICHYSTAL 

Když se řekne aneb 
jak praví přísloví

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „HUSARSKÝ KOUSEK“

Při slově husar se každému z nás jistě vybaví řada lidových písniček či obrázků Mikuláše Alše vykreslujících 
urostlé jezdce s mohutnými černými kníry, nezbytnými copánky na spáncích a týle. Samozřejmostí je pest-
robarevná uniforma s typickými šňůrami a nášivkami. Vlastní původ husarů je kladen na Balkán. Samo slo-
vo husar v chorvatčině znamená lupiče, piráta či lapku. Slavný uherský král Matyáš Korvín si právě z těchto 
elementů vytvořil speciální obávanou jednotku. Její příslušníci se proslavili nejen různými divokými kousky, 
ale také krutostí, odvahou i nečekanými přepady a nájezdy. V 17. a 18. století se husaři již stali regulérní 
součástí všech evropských armád. Tvořili lehkou jízdu určenou především k provádění průzkumu, různých 
diverzních akcí a nájezdů do týla protivníka. V samotné bitvě byli většinou určeni jako záloha využívaná 
k obchvatu linií protivníka nebo k jeho pronásledování. S uvedeným rčením je spojována především osoba 
slavného rakouského vojevůdce z dob sedmileté války (1756 – 1762) uherského hraběte a polního maršála 
Andreje Hadika (1710 – 1790), který svou vojenskou kariéru zahájil právě u husarských jednotek. Dne 
16. října 1757 s jednotkou 3 500 husarů a pěšáků podnikl nečekaný výpad ze severních Čech, kdy obešel 
pruské posádky ve Slezsku a rychlým nočním pochodem dosáhl zcela nechráněný Berlín, hlavní město 
Pruského království. Vyděšení měšťané pak byli nuceni vyplatit výpalné v obrovské výši 300 000 zlatých. 
Přitom při celé akci Hadik ztratil pouhých deset mužů. Tím to „husarským kouskem“ vyvolal senzaci v celé 
Evropě a pruskému králi Fridrichu II. Velikému přivodil záchvat vzteku.    

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠ“

Tímto rčením rádi označujeme ty, kteří o všem pochybují a nejsou ochotni uvěřit, dokud je naprosto 
nepřesvědčíme. Kdo však byl onen nevěřící Tomáš? Byl údajně jedním z apoštolů, tedy učedníků Ježíše 
Krista, který je uváděn především v evangeliu sv. Jana. Pocházel prý z Galileje a měl být zedníkem či 
rybářem jako druzí apoštolové. Samotné jméno je odvozeno od hebrejského označení dvojčete. Proto se 
někteří biblisté domnívají, že byl bratrem apoštola Matouše. Tomáš se stává hlavním hrdinou scény, která 
se odehraje až po Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání. Třetího dne po Ježíšově smrti a pohřbu se ženy, 
které ho doprovázely, vypraví k jeho hrobu. Naleznou ho však prázdný. Přítomný anděl jim sdělí, že Ježíš 
vstal z mrtvých a apoštolům se zjeví v Galileji, kam se mají odebrat. Poté ženy spatří samotného vzkříše-
ného Ježíše. Následně se pak Kristus zjeví i dvěma učedníkům na jejich cestě do Emauz, vesnice nedaleko 
Jeruzaléma. Nakonec se Kristus zjeví i ostatním učedníkům. V tu chvíli však není přítomen apoštol Tomáš. 
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Když je mu oznámena zpráva o Ježíšově vzkříšení, prohlásí: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po 
hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím“. Kristus se 
apoštolům znovu zjeví tentokrát už za přítomnosti Tomáše. Ježíš ho vyzve: „Vlož sem prst a podívej se 
na mé ruce, vztáhni ruku a vlož jí do mého boku“. Tomáš reaguje vyznáním: „Pán můj a Bůh můj“. Ježíš 
odpoví: „Protože jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neuviděli a přesto uvěřili.“ Po seslání ducha 
svatého na apoštoly se také Tomáš vydá na svou misijní cestu do Sýrie, Persie a dále do Indie. Údajně 
se měl dostat až do Číny. Nakonec nalézá mučednickou smrt v městě Kalamina. Jeho údajný hrob se 
nalézá v katedrále v městě Madras, nyní Chennai ve státě Tamlindu. 

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „ĎÁBLŮV ADVOKÁT“

(ADVOCATUS DIABOLI)

Tímto poněkud ďábelsky znějícím rčením označujeme člověka, který vznáší námitky a argumenty i proti 
návrhům a názorům, které on sám považuje za správné. Termín je církevního původu a souvisí s proce-
sem beatifikace nebo-li svatořečení v katolické církvi. Proces prohlášení určité osoby za svatou podléhá 
v katolické církvi přesným pravidlům. Celým procesem se v současnosti zabývá speciální instituce. Tato 
komise podrobně zkoumá život každého kandidáta a prověřuje, zda splňuje stanovené podmínky. 
Původně neměl proces svatořečení žádná pravidla, rozhodující byla obecná úcta k dané osobě a umís-
tění jejích ostatků v kostele. Do pravomoci papeže byl celý proces přenesen v době pontifikátu papeže 
Řehoře IX. (1227 – 1241). V 16. století byla vytvořena i speciální instituce nazvaná Kongregace pro 
bohoslužbu. Členem této instituce byl tzv. promotor Fidei (promotor víry) někdy nazývaný advocatus 
diaboli (ďáblův advokát), jehož úkolem bylo vyhledávat a vznášet argumenty a důkazy svědčící proti 
zkoumané osobě. Jeho oponentem byl advocatus Dei či advocatus angeli (boží či andělský advokát), 
který vystupoval ve prospěch dané osoby. V 60. letech 20. století došlo ke změnám, kdy komise byla 
přejmenována na Kongregaci pro svatořečení a obě uvedené funkce byly spojeny do jedné nazvané 
promotor iustitiae (promotor spravedlnosti).

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ“

Rčení se používá v případě, že dosažený úspěch si vyžádal tak vysoké oběti, že už ani není úspěchem. 
Výrok se přičítá épeirskému králi Pyrrhovi. Épeiros je krajina v severozápadním Řecku, ve starověku obý-
vaná ilyrskými kmeny. Ve 4. století př. n. l. panovníci ilyrského kmene Molossů sjednotili ostatní kmeny 
a vytvořili épeirské království. Z épeirských králů vynikl Alexandr, především však jeho syn Pyrrhos, který 
byl značně dobrodružné povahy. Svůj původ odvozoval od legendárního hrdiny Achillea a chtěl vytvořit 
říši po vzoru Alexandra Velikého. Ochotně tedy vyslyšel žádost řeckého města Tarentos v jižní Itálii, které 
se dostalo roku 282 př. n. l. do války s Římskou republikou. Pyrrhos přepravil do Itálie armádu v počtu 
20 000 pěšáků, 3 000 jezdců a oddíly lučištníků a prakovníků. Hlavní silou jeho armády pak bylo 50 
bojových slonů. Roku 280 př. n. l. zvítězil nad Římany u Herakleje. Bitva byla nesmírně krutá a vítězství 
se střídavě klonilo na jednu a hned na druhou stranu. Bitvu nakonec rozhodlo nasazení bojových slonů, 
kteří v řadách Římanů vyvolali paniku a donutili římského vůdce konzula Valeria Laevina k útěku. Římané 
utrpěli značné ztráty, ale velké ztráty utrpěl i Pyrrhos. Poté, kdy obhlédl bojiště pokryté mrtvými a zra-
něnými vojáky, věcně poznamenal: „Ještě jedno takové vítězství a jsme ztraceni.“ To vedlo společně se 
spory s Tarenťany Pyrrha k tomu, aby nabídl Římanům mír. Ten však byl odmítnut. Roku 279 př. n. l. Py-
rrhos znovu dosáhl vítězství nad Římany u Auscula. K rozhodnutí války však nedošlo. Nedostatek financí 
jej vedl k tomu, že vyslyšel žádost obyvatel sicilského města Syrakusy, aby jim pomohl v boji s Kartaginci. 
Na Sicílii v boji proti Kartagincům také dosáhl několika vítězství, ale nakonec se vrátil do Itálie. Zde však 
roku 275 př. n. l. utrpěl od Římanů porážku a byl nucen se vrátit do Řecka. Sliboval však, že se vrátí. Při 
tažení do Makedonie byl ale po dobytí města Argos při pouličních bojích zabit cihlou, kterou mu na 
hlavu hodila jakási žena.
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Elvis žije,
ale do Bruselu 
se nedostal
LETOŠNÍ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU BYLY ABSOLUTNÍM PROPADÁKEM. ZAUJALY MÉNĚ NEŽ 

PĚTINU ČESKÝCH VOLIČŮ. HŮŘ UŽ DOPADLY JEN V SOUSEDNÍM SLOVENSKU, KDE SI PÁR MINUT NA CESTU 

DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI UDĚLALO 13 PROCENT LIDÍ. NO, NEBUDU ZAPÍRAT, TAKY JSEM DALA PŘEDNOST 

ATRAKTIVNĚJŠÍMU OKOPÁVÁNÍ BRAMBOR A ZAŘADILA SE K VĚTŠINĚ NEVOLÍCÍCH. ALE ŽE BY MĚ VOLBY 

ABSOLUTNĚ NEZAUJALY, TO TEDY ZASE NE!

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Se sadou volebních lístků do Evropského 
parlamentu jsme doma strávili moc hezký 
večer. Jejich čtením, ne výrobou papírových 
vlaštovek! Možná se teď zařadím do polito-
váníhodné kategorie ‚sociální případ‘, kte-
rý nemá na televizi nebo knihu a večer tak 
vezme zavděk i volebními lístky a letáky ze 
supermarketu, ale nenechte se zmýlit. Naše 
hlasité předčítání jmen stran a kandidátů 
bylo provázeno tu americkým wow!, tu čes-
kým chechtáním. Posuďte sami.

Díky tomu, že do eurovoleb jsou listiny jed-
notné pro celou republiku, mohli jsme odhalit 
celou řadu stran a hnutí, jejichž jména jsme 
dosud nikdy neslyšeli. A byla jich skoro polo-
vina. K nám na drsný sever pronikli dokonce 
i bodří Moravané, kandidovali republikáni, 
monarchisté, konzervativci, suveréni, dělníci, 
křesťani, rovnostáři a evropani. Většina stran 
se s kampaní moc neobtěžovala, a tak mi zů-
stala v paměti jen ODS, jejichž bilboardy „pro 
korunu“ úplně vybízely k doplnění „si nechám 
koleno vrtat“, a jeden poněkud nesympatický 
vousáč v oranžových kulisách, kterým byla 
republika doslova zaplavena. 30 milionů, 
které ČSSD hodlala investovat do těchto vo-
leb, přece muselo nějakou stopu zanechat 
v každé paměti. No a samozřejmě také Ra-
dek John, kdysi tak úspěšný novinář a politik, 
který objížděl vlast s veksláckým hitem Bony 
a klid. Poněkud vyčpěle působilo oboje – po-
litik i film. 

Doby, kdy byl titul MUDr. na kandidátce 
sázkou na jistotu, jsou dávno pryč. Neumím 
posoudit, zda důvěra v lékaře, permanetně 
hrozící ‚poškozováním zájmů pacienta‘, ne-
dostanou-li přidáno, natolik klesla, že už si je 
strany netroufají nominovat, nebo zda doktoři 

pochopili, že přes stranické sekretariáty nové 
pacienty neuloví. Hitem těchto voleb jsou vy-
sokoškolští profesoři. Hned šest stran vedli do 
voleb učitelé z vysokých škol, další čtyři stra-
ny měly v čele různé pedagogické pracovní-
ky. A tam dole, tam se to učiteli jen hemžilo. 
Však byly kandidátní listiny plné titulů před, 
titulů za. Třeba taková KDU-ČSL postavila tre-
néra plavání z Jablonce nad Nisou, jediného 
kandidáta této strany bez titulu, až na před-
poslední, tedy nevolitelné místo. Další rekord 
lidovci trhli i v počtu titulů u jednoho kandidá-
ta – pokud jsem správně počítala - vítězí pan 
Budil z Plzně s pěti tituly! Gratulujeme. Lidově 
naopak vyznívala kandidátka kdysi tak slav-
ných Republikánů – ubohé dva tituly! Na vy-
světlení některých titulů jsem musela použít 
odbornou literaturu. Třeba takový BBS(Hons) 
Janeček z KSČM zní velmi exoticky, nicméně 
je vlastně bakalář. Stejně jako Lic. alias licenci-
át, což je zkratka proslulá před pár lety rych-
lým vzděláváním politiků a policistů v Polsku. 
A když jsme u těch pedagogů – při pohledu 
na kandidátku Fair play – HNPD jsme došli 
k závěru, že učitelské odbory si založily vlast-
ní partaj. A na svou kandidátku žádného ‚lai-
ka‘, natož bez titulu, nepustily. Kuriózní, ob-
zvlášť když celý překlad zkratky zní Hnutí na 
podporu dobrovolných hasičů.

Zajímavou podobnost vykazovaly hlasova-
cí lístky ODS a KSČM, a to v míře profesio-
nalizace politiků těchto stran. Na předních 
místech obou kandidátek se mimo jiných vy-
skytovali hojně současní europoslanci. Úspor-
nost této volby je jasná – proč platit zbytečně 
stěhování z Bruselu zpátky do Prahy, když 
Evropský parlament stejně nikoho v Česku 
nezajímá. Jako fajn reklamu volební lístek po-
jala Kateřina Soukupová z Vize 2014, o níž 

jsme se mohli dozvědět, kde všude přednáší, 
kde pracuje, co řídí, co napsala, jen koníčky 
chyběly... Na pětinásobného politického věz-
ně Cibulku ale samozřejmě nemá! Tomu se 
do názvu dlouhého 221 slovo vejde volební 
program, adresa i výzva potenciálním kandi-
dátům. Opačnou strategii zvolil doktor Ivo 
Kasal. Jemu stačilo jediné slovo v názvu – An-
tibursík – Stop ekoteroru!, aby bylo všem jas-
né, kam partaj míří. Není divu - bydlí totiž na 
trase nedostavěné dálnice D8. Dlužno ještě 
dodat, že jeho oborem jsou herní automaty, 
povětšinou bez vlivu na životní prostředí, a že 
se mu podařilo sehnat jediného spolustraní-
ka, jistého právníka z Brna. Zřejmě bydlí u do-
stavěné D1.

Samostatnou kapitolou, která nás pobavila 
nejvíc, byly profesionální kariéry některých 
kandidátů. Od těch originálních – tvůrce 
hlavolamů, lektor kurzů zábavné logiky, stro-
molezec, přes exotické – učitelé sanskrtu či 
bojových umění, pěstitelka konopí, až po 
vyloženě ulítlé – astrolog-myslitel ze Strany 
práce nebo dobrodruh. I když mi nepřijde 
zas tak moc dobrodružné kandidovat na 27. 
místě Vize 2014. Co asi tak dělá „odborník 
na svobodný software a svobodnou kulturu“, 
který kandiduje za Českou pirátskou stranu, 
je nejspíš představa mimo hranice zákona. 
Podobně jako 54 letý zedník, člen exekuční 
domobrany. Do europarlamentu se ovšem 
nederou jen lidé z masa a kostí, ale také ze 
železa - co jiného si představit pod „univer-
zálním obráběčem kovů“. Vítězem těchto vo-
leb – alespoň pro mě  - je ovšem Elvis Presley. 
Ano, Elvis žije. V Krnově. Pavel Elvis Pavlev-
ský, povoláním zpěvák Elvis Presley dostal 
celkem 42 hlasů. Kdybych nebyla líná, mohl
jich mít 43. 



Co?  Kdy?  Kde?
Tajemný Hrad z jezera
v Krušných horách
od 7.6. - zámek Jezeří – výstava věnovaná stře-
dověkému období hradu Eisenbergu – Jezeří 
a jeho okolí, vizualizace hradů, archeologické 
nálezy. Výstava je součástí projektu Rok Pánů 
z Kunštátu, mezi něž se řadí i český král Jiří 
z Podběbrad, který roku 1445 obsadil právě Je-
zeří a při příležitosti tohoto tažení dobyl město 
Most. 

První pivní slavnosti
14. 6. - souměstí Vejprty-Bärenstein – ve 14.00 
hodin společné narážení sudů starosty obou 
měst, hraje dechovka, pro děti animační pro-
gram, večer koncert Smokie revival, stánky 
s mnoha druhy piva, kulinářské pochoutky, dis-
kotéka.

Festival Mitte Europa
15. 6. - 3. 8. - Čechy, Sasko, Bavorsko – XXIII. Roč-
ník Festivalu uprostřed Evropy, koncerty, diva-
dlo, výstavy a setkání na zajímavých místech ČR 
a SRN, především v kostelích či zámcích, zahajo-
vací koncert v novogotickém chrámu ve Falken-
steinu, další koncerty na české straně na zám-
cích Velké Březno, Duchcov, hrad Loket, kostely 
Litoměřice, Kynšperk na Ohří, Ostrov, Teplice.
info na www.festival-mitte-europa.com.

Podbořanské letní slavnosti
20. a 21. 6. - Masarykovo náměstí Podbořany 
– hudební festival s doprovodným programem, 
v pátek koncerty od 16.00 hodin, hrají například 
Arakain, Rammstein Members Club, v sobotu 
hlavní scéna od 12.00 hodin, hrají Petr Spále-
ný, Olga Lounová, UDG, Tři sestry Banditos, 
od 12.00 hodin dětská scéna, sobota Den ote-
vřených památek, od 01.00 hodin after party 
v kině, po oba dny turnaj v plážovém volejbalu, 
vstup zdarma.

Švédové dobývají pevnost
21. a 22. 6. - pevnost Königstein v Saském Švý-
carsku – obléhání pevnosti švédskými vojsky, 
14 uniformovaných skupin z Německa a Ni-
zozemí, polní ležení se stovkou stanů, ukázky 
každodenního života vojáka, vaření, ukázky šer-
mu, střelby, scény z verbování a soudu, ve 14.00 
hodin hodinové šermířské představení o dobytí 
pevnosti.

Armáda ČR
1. 7. - Žatec – oslavy 20. výročí vzniku 4. brigády 
rychlého nasazení, program na náměstí Svobo-
dy a nám. Prokopa Velikého.

Výstava bonsají
a exotického ptactva
5. a 6. 7. - zámek Libochovice – od 28. 6. letní 
prodejní výstava bonsají a suiseki s ukázkami 
tvarování, o víkendu 5. a 6. července výstava 
exotického ptactva a prohlídky zámeckých skle-
níků.

Vysmáté léto Kadaň
19. 7. - areál pod hradbami Kadaň – rocko-
vá scéna, pop scéna, vystoupí například Vi-
sací Zámek, Hudba Praha, Horkýže Slíže, 
Tři sestry, Tomáš Klus, Mig 21, Monkey Bu-
siness, Divokej Bill, začátek v 10.00 hodin.
info na www.rockfest.cz.

Letní milostná ladění
s Casanovou
19. 7. - zámek Duchcov – netradiční prohlídky 
zámku s prvky opery a baletu ve spolupráci s ta-
nečníkem Vladimírem Gončarovem a ústeckým 
Divadlem opery a baletu. 

Letní lounské vábení
15. - 17. 8. - Louny – hudební scény v centru 
města, vystoupí Rybičky 48, Mňága a Žďorp, 
Supergroup CZ, v pátek lampionový průvod, 
ohňostroj s hudbou,  v sobotu turistický pochod 
a cyklovýlet, rocková scéna na náměstí, folková 
scéna na výstavišti, závody dračích lodí, pro-
gram v divadle, oslava řeky Ohře s lampiony, 
neděle sportovní turnaje, happening začínají-
cích kapel, večerní pochod na Mělce a vypou-
štění nebeských luceren.

Císařský den
23. 8. - Kadaň – tradiční vítání císaře Karla IV. 
v Kadani, historické slavnosti s velkým trhem 
na náměstí s příjezdem císaře a jeho družinou, 
s večerním programem a ohňostrojem, od 
10.00 hodin.

Hradozámecká noc
30. 8. - hrady a zámky po celé ČR – netradiční 
prohlídky památek v noci z pátku na sobotu, za-
pojí se například zámek Krásný Dvůr, Duchcov, 
Jezeří...
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