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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

říká se, že změna je život. Mění se po-

časí, jídelníček, názor, baterie, politika, 

ekonomika, a i člověk se může změnit. 

Vždy záleží na okolnostech. Pohledy 

mají tu ambici také. V průběhu dalšího 

roku chceme opustit stávající, okouka-

ný a poněkud konzervativní formát ča-

sopisu. Díky novým posilám v redakci, 

které přinesou invenci a neotřelá témata, 

chceme čtenářům nabídnout informační 

i grafi cké spektrum pohledů na život ko-

lem nás. Zaměřujeme se na severozápad 

Čech s občasným přesahem do dalších 

oblastí naší krásné, leč ještě stále ne-

doceněné země. Proto ponecháváme 

jak tištěné, tak i internetové formy vydání 

s nadějí, že dokud budou existovat lidé, 

kteří chtějí mít to, co čtou, v ruce, bude-

me pro ně psát i tisknout.

Převážná část obsahu je a bude o tom, 

co se lidem či přírodě povedlo. Myslí-

me si, že toho špatného je v televizi, 

v novinách i ve fi lmech více než dost 

a chceme tak malým drobným příspěv-

kem vyvažovat to negativní pozitivním. 

Samo sebou to nebude. Nebude to ani 

za každou cenu. Přesto - s vědomím 

toho, že i cesta může být cíl – budeme 

zprostředkovávat pohled na obyčejné 

neobyčejnosti.

S přáním mírného podzimu a všeho dob-

rého za redakci Pohledů

Lubomír Šlapka, ředitel vydavatelství

slapota.lubomir@seznam.cz

Foto na obálce: Archiv Pohledy AMB
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V OKAMŽIKU, KDY JSEM ZAČALA TRÁVIT ČÁST SVÉHO ŽIVOTA V INDII, VYROJILO SE KOLEM 

MNE VELKÉ MNOŽSTVÍ TĚCH, KTEŘÍ O INDII SLYŠELI, ČETLI, NAVŠTÍVILI JI, NEBO V NÍ DOKONCE 

STRÁVILI NĚJAKÝ ČAS. NÁZORY NA TUTO SPECIFICKOU ZEMI, KTERÁ SE ROZPROSTÍRÁ NA VÍCE 

NEŽ 3 MIL. KM2 A POVAŽUJE SE ZA JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH DEMOKRACIÍ NA SVĚTĚ, SE VELICE 

RŮZNÍ. NEZAZNAMENALA JSEM VŠAK, ŽE BY BYLO MNOHO TĚCH, KTERÉ BY TATO ZEMĚ NECHALA 

CHLADNÝMI. INDIE VZBUZUJE EMOCE, KLADE OTÁZKY A NUTÍ NÁS MĚNIT NÁZORY. PRÁVĚ PROTO 

JI ČÁST EVROPANŮ VYHLEDÁVÁ, A TA DRUHÁ NAOPAK ZATRACUJE.

TEXT A FOTO: ERIKA SLABÁ

Vždy je lepší, přesvědčit se na vlastní kůži, ale 
pro ty, kteří to z jakéhokoli důvodu nemají 
v plánu, nabízím možnost podívat se na tuto 
zemi mýma očima, ušima, čichem a pocity.

Himálaj
Obklopena vysokohorskou pouští vyrážím na 
cestu z Lehu k jezeru Pangong. Sto kilometrů 
po druhé nejvýše položené cestě na světě trvá 
více než pět hodin. Cesta se vine po úbočích 
hor, které přechází ve skalní převisy. Stoupá-
me ze 3 500 m n. m. až k 5 000 m n. m., kde 
projíždíme průsmykem Chang La. Označení 
cesta je možná až příliš nadsazené. To, po 
čem jedeme, je ze začátku pokryto asfaltem, 
postupně ale asfalt mizí, přibývá prach a ka-
mení. Silnice se zužuje, je čím dále tím větší 
problém, aby se vyhnula dvě protijedoucí vo-
zidla, a v okamžiku, kdy potkáváme náklaďák, 
mám smrt v očích. Desítky metrů pod námi je 
totiž prudká rokle a nad námi jen skála. Dlou-
hé hodiny se jen zvolna suneme stále výše 
a výše. Zatáčky jsou prudší a vzduch řidší. 
Dostáváme se do míst, kde sníh nikdy nemizí 
a teplota klesá k bodu mrazu. V okamžicích, 
kdy se silnice trochu srovná, mám sílu sledo-
vat krajinu, kterou projíždíme. Slunce se opírá 
do skal kolem nás a ozařuje pohled, který mě 
přivádí v naprostý úžas. Poušť, prach, balvany, 
kamení, nad tím vším štíty Himálajských veli-
kánů a dole, dole pod námi koryto řeky, nyní 
vyschlé, ale v období tání plné divoké, pění-
cí se vody. Když jsem konečně v cíli, úplně 
vyklepaná a celá bolavá, musím rychle přivřít 
oči. Tak modrou barvu jsem jaktěživ neviděla. 
Zcela modrá hladina jezera Pangong, které je 
přímo na hranici Indie a Tibetu a stejně tak zá-
řivě modrá obloha se zde potkávají a vytváří 
obraz, který moje vědomí téměř nechce při-
jmout. Dávám si otázku, jestli taková nádhera 
je vůbec možná.

Malý Tibet
Stále ještě v Himálaji se seznamuji s Budhis-
mem, jeho kláštery a chrámy. O co více se 
zde příroda kochá v šedé a odstínech hnědé, 

o to více září barvy budhistických modliteb-
ních praporků a interiér chrámů. Oblasti Lehu 
se také říká Malý Tibet, právě proto, že se zde 
nachází velké množství budhistických klášte-
rů a celkově krajina Tibet připomíná. Několik 
z těchto klášterů a chrámů také navštěvuji. 
Svojí polohou, krásou a vstřícností mnichů mě 
nejvíce zaujal klášter Thiksay. Než se k němu 
dostanu, musím opět nahoru, do prudkého 
kopce (nevím, proč vše krásné zde musí být 
tak vysoko :o), ale už první setkání s mnichy, 
mi moji námahu vynahradilo. Nejen, že si 
mniši chtějí povídat, jeden z nich ale studoval 
v Evropě, a dokonce ví, kde je Česká repub-
lika a umí pár slov česky. Jejich vřelé přivítání 
mě hladí po dušičce. Setkávám se s místním 
lékařem, který mi bere ruku do dlaní a jen na 
základě měření tepu a vnímání toku energie 
mi doporučuje, jak se zbavit bolestí při chůzi. 
Mohu potvrdit, že jeho doporučení zabralo.

Účastním se i jednoho z jejich obřadů. Sedím 
tiše vzadu v chrámu a pozoruji, co se kolem 

děje. Mniši recitují mantry, zpívají modlitby 
a všude se šíří klid a mír. Pozoruji malé kluky, 
kteří sedí až vzadu, kousek ode mě. Evidentně 
se tak trochu nudí a nachází svoji vlastní zá-
bavu. Občas se zasáhnou zrnkem rýže, občas 
na sebe spiklenecky mrknou. Není se co divit, 
že zapomenou v pravý čas začít bubnovat, 
ale tady to evidentně nikomu nevadí.

Rishikesh
Po té nejúžasnější ajurvédské masáži – kdy 
během dvou hodin masérka do kůže vhně-
te dva litry olivového oleje, pak vás zavře do 
sauny, ze které vám trčí hlava, a to, co z vás 
stéká, připomíná spíš vyjetý motorový olej si 
připadám lehčí, a tak nějak očištěna, neje-
nom na těle, ale i na duchu. Opojená vůněmi 
a zvuky se zachovám nerozumně a souhlasím 
s nápadem sjet sedmnáctikilometrový úsek 
řeky Gangy na raftu. Voda se kolem nás vaří, 
peřeje odpovídají obtížnosti IV, slunce pálí 
a všude kolem vnímám radost ze života, hlu-
bokou úctu k přírodě a taky dost vysoký stu-



peň adrenalinu. No samozřejmě, nejenom že 
jsem Gangu sjížděla na raftu, ale taky se v ní 
koupala a obávám se, že se jí i napila.

Varánásí
Tak blízko smrti jsem ještě nikdy nebyla. 
A přitom zde každý bere smrt jako přiroze-
nou součást života. Smrt je v tomto městě 
přítomná všude. Ještě před pár dny jsem se 
koupala v křišťálově čisté Ganze a dnes pluji 
člunem po mrtvé řece, špinavé, smrduté, plné 
odpadků a mrtvol, vesměs zvířecích, ale tu-
ším přítomnost i těch lidských. Jak by ne, když 
právě zde, v tomto svatém městě, leží u řeky 
spalovací ghát, kde končí ve věčném ohni těla 
těch, kteří měli to velké štěstí, že zemřeli prá-
vě tady, nebo je jejich rodiny sem dopravily. 
Na hranici leží tělo, asi ženské. Kolem stojí 
několik mužů a jeden z nich, asi prvorozený 
syn, bere do své ruky pochodeň a hranici za-
paluje. Nejprve začne hořet dřevo, pak vzpla-
ne látka a nakonec je celé tělo v plamenech. 
A jen pár metrů vedle se začíná stavět nová 
hranice…

Jaipur
Růžové město mám opravdu ráda. Nejen pro 
nádhernou architekturu, tajemnou pevnost 
Amber, projížďky na slonech nebo velblou-
dech. Mám ho prostě ráda proto, že je růžové :) 
Jen když se slaví slavnosti Hólí, přibydou k rů-
žové ještě stovky dalších barev. Hólí v Jaipuru 
je skutečně impozantní. Slavím ho v rodině 
mých přátel, ale i na ulici. Lidé se objíma-
jí, jdou v průvodech, notně požívají alkohol 
a radují se z konce zimy. V tyto sváteční dny je 
dovoleno téměř vše a jakmile místní zjistí, že 
se jako turisté také rádi bavíte, zapojí vás do 
barevné války, kde útočnou zbraní je přírod-
ní barvivo, jedinou možnou obranou je útok 
a naštěstí místo krve tečou jen potoky vody 
zbarvené všemi barvami duhy.

Agra
Sedím v parku, kterým je obklopený jeden ze 
sedmi divů světa, architektonický skvost, ale 
také pomník jedné životní lásky. Ten příběh 
je plný emocí. O tom, jak moc jeden muž mi-
loval jednu ženu, o tom, jak velké bohatství 
padlo na výstavbu hrobky a kolik lidí zde dře-

lo do úmoru. Všechno má i svoji odvrácenou 
stranu a šílenství Šáh Džahána, nebo snad 
mocichtivost jeho syna, ukončily pohádkový 
příběh. Na druhou stranu, dnes odpočívají 
(Šáh Džahán a jeho žena) vedle sebe. Tělo 
vedle těla, pomník vedle pomníku. A já můžu 
jen žasnout nad naprosto přesnou symet-
rií celé stavby z bílého mramoru. Leskne se, 
když na ni dopadají sluneční paprsky a vytvá-
řejí prostor mimo čas a realitu. Jen ty minarety 
se pomalu začínají naklánět, a tak mě napadá, 
jak dlouho ještě budeme moci obdivovat Taj 
Mahal v jeho nezaměnitelné podobě.

Indie je země nekonečných možností. Nedo-
volí vám ani na vteřinu zavřít oči, protože se 
pořád kolem vás něco děje. Neustále překva-
puje, nutí vás ke smíchu, ale někdy i k pláči. Je 
v ní vše, co můžete spojit se slovem „orient”, 
ale i ještě něco navíc. Má svoji vlastní duši, 
chce se nechat poznat, ale vždy zůstane tak 
trochu tajemná.

Pokud ji chcete poodhalit, více o ní najdete 
na mém blogu www.IndiaForever.cz.
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Stylové ubytování 
v srdci Českého 
středohoří
PENZION KLÁŠTER LEŽÍ PŘÍMO V SAMOTNÉM SRDCI ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ, JEDNÉ 

Z NEJPOZORUHODNĚJŠÍCH KRAJINNÝCH FORMACÍ STŘEDNÍ EVROPY, POBLÍŽ MĚSTEČKA 

TŘEBENICE, PŘÍMO POD ROMANTICKOU ZŘÍCENINOU HRADU KOŠŤÁLOV. 

TEXT: MARTIN KOVALÍK
FOTO: MARTIN KOVALÍK
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mene vznikly na určitou dobu malé lázně (do 
roku 1850) a nad pramenem byla postavena 
kaple Navštívení Panny Marie, zprvu dřevěná, 
posléze kamenná, barokní. Současná podoba 
kaple pochází z roku 1854.
 
Při konventu v Teplé založil řád i vlastní juve-
nát, kde bylo roku 1934 celkem 55 chovan-
ců. Patrně roku 1940 byl konvent dočasně 
uzavřen a později již nebyl znovu otevřen. 
Na konci války byl klášter nuceně vykoupen 
Němci pro uprchlíky z východních oblastí. 
Po válce budova sloužila jako dětský domov, 
později patřila Pionýrské organizaci a postup-
ně chátrala. Po revoluci v roce 1989 se do ob-
jektu vrátil život, došlo k přestavbě a rekon-
strukci nemovitosti na penzion. Od roku 1997 
je penzion majetkem akciové společnosti 
RHINOCEROS.

https://www.facebook.com/penzionklaster/
FB skupina: Vše kolem Penzionu KLÁŠTER
https://www.facebook.com/groups/penzi-
onklaster/
https://www.instagram.com/penzionklaster/

Penzion je svou polohou ideálním výchozím 
bodem pro výlety do širokého okolí, které 
nabízí spousty neokázalé krásy jedinečného 
krajinného reliéfu, bohatého rostlinstva a fau-
ny. Řada dobře značených turistických stezek 
nabízí prostor pro celodenní pěší túry, ale 
stejně tak i krátké procházky v bezprostřed-
ní blízkosti penzionu. Nabízejí se i cyklistické 
výlety s možností volby různých tras podle je-
jich délky a náročnosti. I pro letní koupání je 
z čeho vybírat.

Za pozornost ovšem stojí nejen příroda. České 
středohoří je také územím bohatým na památ-
ná místa, zámky, hrady, tvrze, církevní, technic-
ké i jiné památky, které jistě uspokojí každého 
milovníka historie, architektury nebo kultury. 
Právě v tomto regionu se odehrávají nejstarší 
české pověsti. Právě v tomto regionu zanecha-
lo svůj otisk každé období českých dějin.

Penzion Klášter (dříve zámek AMADEUS) je 
přestavěná budova bývalého kláštera. Penzi-
on nabízí celkem 30 lůžek ve třinácti poko-
jích a jednom apartmánu. Všechny pokoje 
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, 

v apartmánu je navíc kuchyňský kout a pro 
ostatní pokoje je k dispozici plně vybavená 
kuchyňka. V případě potřeby je možné navý-
šit počet lůžek až na 44.   

Součástí objektu jsou také prostory vhodné 
pro pořádání nejrůznějších firemních akcí, 
obchodních jednání, porad,  konferencí, pre-
zentací, školení nebo seminářů (konferenční 
místnosti, prostorná kaple). K dispozici je 
projekční technika a celý penzion je vybaven 
WiFi přístupem k internetu.   

Romantické a klidné prostředí penzionu před-
stavuje důstojný rámec pro pořádání malých 
i větších společenských akcí, rautů, rodinných 
oslav a zejména velmi oblíbených svatebních 
hostin (nebo i celých svateb včetně obřadu).  

Obec Teplá leží v údolí potoka Modly v Mile-
šovském středohoří, v nadmořské výšce 262 m. 
V historických pramenech je obec poprvé 
zmiňována v roce 1543. Roku 1710 byl v obci 
objeven železitý pramen, jemuž byla připiso-
vána až zázračná léčivá síla. Teplá se proto 
brzy stala oblíbeným poutním místem. U pra-
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Nápad postavit hipodrom

O MÍSTĚ, KDE DNES STOJÍ HIPODROM, SE PÍŠE DLOUHOLETÁ HISTORIE. PRVNÍ ZMÍNKY O NĚM SE 

OBJEVUJÍ UŽ PO ROCE 1740 A TO V SOUVISLOSTI SE SELSKÝM DOLOVÁNÍM. TEPRVE O MNOHO 

LET POZDĚJI, V ROCE 1955 SE ZDE ZAKLÁDÁ TAKZVANÁ VELEBUDICKÁ VÝSYPKA. JEJÍ POZDĚJŠÍ 

REKULTIVACE PO TĚŽBĚ DÁVÁ ZÁKLAD OJEDINĚLÉMU PROJEKTU – DOSTIHOVÉMU ZÁVODIŠTI 

HIPODROMU MOST. 

TEXT: ALENA JANEČKOVÁ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Od nápadu k realitě
Záměr postavit dostihové závodiště vznikl 
v roce 1973. O dva roky později došlo k pro-
jednání územní studie. Pro realizaci projektu si 
Jaroslav Podolan vyhlédl 784 hektarů rozlehlou 
Velebudickou výsypku. Pro výstavbu samotné-
ho „koňodromu“ bylo vyhrazeno 82 hektarů. 
Podolan měl pro tuto akci obrovské osobní 
nasazení, posouval ambiciózní plán od teorie 

Jak to všechno začalo aneb „My tady 
postavíme dostihové závodiště!“
Jednoho dne, začátkem 70. let, uprostřed 
zimy se v severočeské vesničce Svinčice ne-
daleko Mostu sešla skupina lidí. Debatovalo 
se o všem možném – o koních, dostizích a re-
kultivacích. Už se i dost vypilo, když v jedné 
chvíli vstal vedoucí střediska chovu koní Ja-
roslav Podolan a prohlásil: „My tady posta-

víme dostihové závodiště! Bude to v rámci 
rekultivace. Jen na to musíme sehnat peníze.“ 
Společnost ztichla, ale rozhodný muž začal 
sypat z rukávu detaily. Na většinu lidí půso-
bil jako snílek. Z „bláznivého“ nápadu se 
o pár let později narodilo něco, čím se dnes 
naše město právem chlubí a konkuruje ta-
kovým dostižištím, jako je například legen-
dární Chuchle.

se narodil u piva



k realizaci a díky tomu se akce „hipodrom“ stala 
nedílnou součástí rekultivačního programu Se-
veročeských hnědouhelných dolů. 

Rekultivační práce začaly v roce 1982, mu-
selo být vybudováno 90 měřicích bodů po-
hybu půdy.  Každoroční vyhodnocování však 
začalo záměr poněkud komplikovat. Podolan 
počítal s tím, že ve stejné dekádě, kdy se za-
čalo, se vše i dokončí. Bohužel se tak nestalo. 
Kvůli velkým ročním propadům výsypky se 
akce „hipodrom“ protáhla. Mostecký areál 
měl být slavnostně otevřen v roce 1990. Kro-
mě zmíněných stavebních obtíží, zasáhla do 
realizace změna společenských poměrů po 
roce 1989. Ta od základu proměnila podmín-
ky financování.

Tribuna po francouzsku
Pro samotnou realizaci bylo potřeba oslo-
vit odborníky. Podařilo se získat kontakt na 
experty z Francie, kteří se podívali na plány 
a řekli: „Otočte tribunu na druhou stranu!, ji-
nak bude svítit lidem slunce do očí a nic neu-
vidí“. Zarputilý Podolan, který prosazoval, aby 
tribuna stála tam, kde je dnes golfové hřiště, 
začal protestovat. Ovšem neúspěšně. Tribu-
na se postavila podle Francouzů. Ovšem až 
v roce 1999, dva roky po slavnostním otevře-
ní dostihového areálu.

Velká sláva v dostihovém světě
Závodní dráha byla dokončena v roce 1996. 
V témže roce, 22. února, založily společně 
Mostecká uhelná a. s., statutární město Most, 
Chemopetrol a. s. a EQUI Bořeň Svinčice, 
spol. s r. o. akciovou společnost Hipodrom 
Most, která závodiště provozovala. O rok 
později, 13. září 1997, se na Hipodromu Most 
uskutečnil první závod. V té době areál neměl 
tribuny ani věž rozhodčích. Ale nikomu to 
nevadilo, důležité bylo, že vizionář Podolan 
dokázal své vizi vdechnout život.

Těžaři se zbavují akcií
Až do roku 2016 jsou většinovým vlastní-

kem společnosti Hipodrom Most, a. s. těžaři. 
V důsledku útlumu těžby na lomu ČSA, z roz-
hodnutí vlády o zachování těžebních limitů, 
se na jaře 2016 zbavují těžaři akcií a probíhá 
veřejná dražba. Většinu podílu (57,54 %) ku-
puje za 18 milionů korun společnost Charvát 
Group s.r.o., zastoupená podnikatelem a pre-
zidentem Jockey clubu ČR JUDr. Ing. Jiřím 
Charvátem. 

Velké plány – otočit tribunu
V budoucnu se hipodrom pravděpodobně 
dočká zásadní změny. Nový majitel není totiž 
příliš spokojený s cílovou rovinou. Koně musí 
dobíhat do cíle buď po rovině, nebo mírně 
do kopce. A v Mostě má cílová rovina velké 
snížení. Dobíhat do cíle z kopce je pro koně 
hodně špatné. Aby se z mosteckého hipodro-
mu stalo korektní evropské závodiště, musí se 
otočit směr běhání. To obnáší vybudovat v cíli 
novou tribunu, rozhodcovskou věž a vážnici 
pro žokeje. Taková je vize Jiřího Charváta, kte-
rý investici do takové změny odhaduje na 15 
milionů korun.

Už to není jen o koních
Hipodrom není jen o dostizích, konají se zde 
i parkurové závody nebo rekreační projížďky. 
Lidé ale do areálu chodí za spoustou dalších 
aktivit. Díky rozloze hipodromu se zde kona-
jí dětské akce, zaměstnanecké a firemní dny 
i svatby. Hipodrom dokonce pamatuje i hro-
madnou svatbu pod širým nebem. V areálu 
závodiště je občerstvovací altán, který byl 
stylově nazvaný „konibar“. Dále je k dispozici 
in-line dráha, dětské centrum, piknik park, fot-
balgolf a dostihový klub. 

Havel, Klaus i Zeman
Mostecká rarita vybudovaná na bývalé výsyp-
ce neunikla pozornosti významných osob-
ností. Po hipodromu se procházel například 
prezident Václav Havel, prezident Václav 
Klaus s manželkou i současný prezident Miloš 
Zeman s chotí. Častým hostem je zde legen-
dární žokej Ivan Váňa. 

Důležitá data

-  1973 vznik záměru postavit 
dostihové závodiště

-  1982 zahájení rekultivačních 
prací

-  1997 dostihové závodiště 
představené veřejnosti, první 
dostihy

- 1999 stavba tribuny
- 2003 stavba vážnice
-  2004 stavba dostihového 

klubu
- 2006 stavba konibaru
-  2016 koně vyrazili na histo-

rický tisící dostih v Mostě

Jaroslav Podolán

JUDr. Ing. Jiří Charvát
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DVA MANŽELÉ-ARCHITEKTI, AUTO Z PŮJČOVNY, BAŤOHY NA ZÁDECH, A TÝDEN MEZI ÚSTÍM 

NAD LABEM A KADANÍ. „PROČ ZROVNA DO SEVERNÍCH ČECH? VŽDYŤ TAM NENÍ NIC K VIDĚNÍ?!“ 

BUDEME CESTOVAT. POZOROVAT MÍSTNÍ KRAJINU, VŠÍMAT SI, JAKÁ JSOU TAM MĚSTA A JAK V NICH 

ŽIJÍ LIDÉ. KVŮLI TOMU NETŘEBA DO TOSKÁNSKA. 

TEXT A FOTO: KATEŘINA ČECHOVÁ

Zápisky architektky 
z cest po severních 
Čechách 



možných přístupů k rekonstrukci a pohlídat si 
tu nejvyšší možnou kvalitu. Mnoho architek-
tonicky hodnotnějších a pro život města vý-
znamnějších staveb v Mostě není. 

29. 7., Bílina
Repre není samo. Potkali jsme po cestě Hu-
báčkův kulturní dům v Teplicích, vlaková 
nádraží v Mostě, Duchcově a konec konců 
i v Bílině, samé velkorysé a zajímavě řešené 
prostory, které pamatují lepší časy. Dočkají se 
jednou? 

29. 7., Duchcov
Města si umějí lépe poradit s dědictvím v pa-
nelu než s tradiční cihlou. Sídliště jsou až na 
výjimky upravená, se zateplenými a oprave-
nými fasádami, chodníky nově předlážděné. 
Oproti tomu tradiční maloměstská bloková 
struktura v blízkosti centra bývá zanedbaná, 
vykotlaná, ulice připomínají tankodrom. Jak 
těžké je v pohraničí navazovat na předváleč-
nou minulost, přijmout ji za součást vlastní 
identity?     

30. 7., Teplice
Region v pohybu, neustálém a rychlém. To dob-
ré ho snad ještě čeká, potenciál je obrovský. 

25. 7., Milada
Místní krajina se dramaticky mění v čase, s ka-
ždou ukončenou těžbou, s každou započatou 
rekultivací. Jak bude vypadat v příštích desít-
kách let? Jako jezerní království Laponsko či 
jako Nový Zéland? Krajina s přízračně orga-
nizovanou vegetací – stromy vyřádkovanými 
jako památka na volbu přírodě vzdáleného 
způsobu rekultivace. Přispěje Podkrušnohoří 
do barevné mozaiky české krajiny dalším ka-
mínkem?

26. 7., Jezeří
Jaké se v budoucnu objeví příležitosti? Stane 
se Podkrušnohoří vyhledávanou lokalitou pro 
rekreaci? Centrem vodních sportů, líhní bu-
doucích olympioniků? Rozšíří se Uhelné safa-
ri jako extrémní způsob, jak zažít zvláštnosti 
místní krajiny? Těžba lithia a s ním spojené 
rozsáhlé technologické parky jsou magnetem 
proinženýry-inovátory z celé Evropy.

27. 7., Bořeň
Hodně bylo napsáno o zásazích do krajiny, 
špinavé vodě a kyselém dešti. Jak ale zasáh-
la těžba do struktury osídlení, do tradičně 
hustě tkané sítě drobných obcí? Přibývá míst 
s označením „bývalá“. Mizí někdejší zeměděl-
ské zázemí měst, vesnice a městečka, při je-
jichž zakládání chyběl uhelný pragmatismus. 
S nimi mizí i paměť místa. Podkrušnohoří jako 
převalující se písečné duny ztrácejí svůj mís-
topis.

28. 7., Kadaň
Kadaň architektonicky vysoce převyšuje vše-
na ostatní města regionu. Historickou výhodu 
zachovalého jádra ještě povyšuje neuvěřitel-

né úsilí o kvalitu veřejných prostranství. Zre-
konstruované nábřeží Maxipsa Fíka by klidně 
mohlo být v Barceloně. Veřejné prostranství 
nikoli jako zbytkový prostor mezi budovami, 
ale jako nejdůležitější vizitka města, pojítko 
komunity, součást identity.  

26. 7., Most
Centrum Mostu jako by vypadlo z kreslených 
perspektiv otců modernismu: solitérní budo-
vy racionálních i sofistikovaných tvarů, lávky 
a galerie pro korzující měšťany, bezpečně se-
gregované od okolní automobilové dopravy. 
Mezi domy borovicové háje a okrasné keře, 
spousta vzduchu, vnímání kompozic, vzdále-
né dominanty. Město nového věku. Avantgar-
disté ale nechtěli měnit jen prostředí, chtěli 
změnit společnost. Pozorujeme obyvatele: žijí 
tady „noví lidé“?

28. 7., Žatec
Současná kvalitní architektura si našla cestu 
do historických měst (Kadaň, Žatec, Ústí nad 
Labem). Modernistická města jako by ale no-
vou současnou vrstvu neuměla přijmout. I po-
dle tehdejšího pojetí se jednalo o uzavřenou 
kompozici, která těžko vstřebává další zásahy. 
Je možné opravovat, udržovat, ale nikoli při-
dávat. 

26. 7., Most
Můžeme tedy opravovat. Ale chceme to? 
Nakolik si ceníme čtyřicet let staré, kvalitní 
architektury? Na rekordní investici do rekon-
strukce mosteckého kulturního domu Repre 
nebude vypsána regulérní architektonická 
soutěž. Stovky milionů korun půjdou do pro-
jektu, u kterého nebude možné vybrat z řady 



JEDNODUCHÁ LEŽ 
A SLOŽITÁ PRAVDA…
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MNOHOKRÁT VYZKOUŠENÉ A PROVĚŘENÉ RČENÍ, ŽE JEDNODUCHOU LEŽ SLOŽITOU PRAVDOU 

NEVYVRÁTÍŠ, SE VÍCE NEŽ KDY JINDY UKAZUJE PRÁVĚ V TÉTO DOBĚ. PROČ? PROTOŽE SE STÍRÁ 

ONA ČERVENÁ, JASNÁ LINKA, ODDĚLUJÍCÍ INFORMACE OD DEZINFORMACÍ.  

TEXT A FOTO: LUBOMÍR ŠLAPKA

Nástupem internetu a jeho bezlimitních mož-
ností jsme každý den konfrontováni relativis-
mem. Na téměř každou situaci, která se ve 
světě stane, jsou ihned nabalovány teorie, 
včetně spikleneckých, které velmi sofistiko-
vaným způsobem ovlivňují vědomí i podvě-
domí informačních konzumentů. Dozvídáme 
se tak zcela absurdní teze o „skutečné pravdě 
o 11. září“, kdy útok na dvojčata měl být vlast-
ně řízen CIA ve spolupráci s al-Kajdou. Dalším 
příkladem účelové a cílené lži, šířené nejen 
elektronickými médii je smrt princezny Dia-
ny. U příležitosti dvacátého výročí jejího tra-

gického úmrtí v Paříži se opět dezinformační 
síly snaží vyvolat dojem, že za nehodou stojí 
sama královna Alžběta II., která k zabití pově-
řila britskou tajnou službu MI5, protože Diana 
přeci podváděla korunního prince Charlese 
s Dodim al Fayedem. Češi, kteří přišli vlivem 
dlouhodobého života v totalitních režimech 
o velmi důležitou schopnost kritického my-
šlení, jsou konzumenty dezinformací rádi. 
Souvisí to jak s naší těžkou psychosociální 
adaptabilitou na výzvy elektronického komu-
nikačního prostředí, tak s naturelem, který 
v sobě máme geneticky. Je to nedůvěra k če-

mukoli, čemu nerozumíme. Je přece daleko 
jednodušší přiklonit se k mýtu, nepravdě, 
dezinformaci, spekulaci či spiklenecké teorii, 
než se vlastním analytickým a kritickým myš-
lením dobrat pravdy. 

Lži mi! Mám to tak rád.
Toto století je přitom zlomové právě ve svém 
informačním mixu. Lidé, každý jednotlivec, 
společenství i celé skupiny, kmeny, národy, 
které nedokáží rozpoznat podstatné od ne-
podstatného, lež od pravdy, skutečné od 
imaginárního - jsou odsouzeni k zániku. A je 



to logické. Historie přežití či vyhlazení rozsáh-
lých kultur nám jako v zrcadle ukazuje pod-
statu a důležitost pravdy či pravdivé informa-
ce pro náš vývoj i pro náš konec. Jenomže my 
lži chceme, dokonce je i potřebujeme, neboť 
mnohým pomáhají překonávat vlastní fru-
straci a často i obyčejnou vlastní pohodlnost. 
Přemýšlení a pátrání po pravdě vyžaduje úsilí. 
Toho mnozí nejsou schopni a ani ochotni, ne-
boť prioritně řeší daleko pro ně významnější 
a bližší věci a témata. Od existenciálních, zdra-
votních, mezilidských, až po duchovní, spiritu-
ální, sexuální či pracovní. Na pravdu a na její 
hledání jaksi nezbývá čas, a navíc – proč taky, 
že? S mrazivou lehkostí přijímáme lež či polo-
pravdy od dezinformačních webů a děláme si 
tak „svůj“ názor. Nepřemýšlíme víc, než chce-
me, nehlodá v nás pochybnost a lež ochotně 
zakomponujeme do svých postojů v podstatě 
k jakémukoli tématu. Výrazné negativní dopa-
dy nepravd jsou vidět například v názorech na 
nelegální migraci, na migranty samotné a na 

tzv. uprchlickou krizi jako takovou. Ta jedno-
duchá linka, že za náš současný a občas ne 
příliš vyvedený život mohou ti druzí, ti čmoudi, 
slimáci, kozo**di, ta se nabízí právě díky neo-
chotě vědět a vidět pravdu. Bez ohledu na to, 
že jsme to byli právě my, naše politika a naše 
zbraně, které spustily arabské jaro a s ním i po-
hyb obyvatelstva na Blízkém východě a v části 
severní Afriky, sveřepě odmítáme odpověd-
nost, a dokonce i pomoc těm, kteří právě díky 
našim intervencím, jsou nyní v centru občan-
ských válek, vraždění a čirého bezpráví a zla. 
Je logické, že člověk – bez ohledu na rasu či 
náboženské přesvědčení, utíká z místa, kde 
se nedá žít a ještě logičtější je fakt, že se ka-
ždý z nás chce mít dobře. Jenomže tohle ne-
chtějí lidé slyšet! Naopak, přečtou si na dez-
informačním webu zmanipulované vysvětlení 
událostí a předávají je dál. Jaký vliv na člověka 
má manipulace, resp. nepravda, je patrné i na 
ochotě Čechů organizovat se v obskurních or-
ganizacích jako je Blok proti islámu, anebo Is-

lám v ČR nechceme! Tato skupina obyvatel je 
cílovou skupinou manipulátorů a šiřitelů nená-
visti, rasismu, xenofobie, homofobie a dalších 
extrémních pozic. Lež máme rádi, protože 
pravdě nerozumíme.

Vlastenec z Kauflandu
Komické je, když polovzdělaný, rozvedený 
nádražák Pepík s vlajkou přeškrtnuté mešity 
stojí na své neuklizené zahrádce a vyzývá na 
YouTube lid k obraně „tradičních hodnot“, 
kritizuje korán, aniž by z něj četl jednu jedi-
nou větu a aniž vůbec kdy pochopil arab-
skou kulturu v jiném kontextu, než jak mu ji 
propaganda lži nalila do prosté mysli. Takový 
Pepík, až éra migrace pomine, se stejnou ne-
návistí nahradí přeškrtnutou mešitu kostelem 
a s nasazením vlastního internetového života 
bude útočit na katolíky, protestanty, budhis-
ty či evangelíky – zatím jen virtuálně, zatím. 
Podobně jako Máňa, pokladní v Kauflandu, 
která v rámci svého vlastenectví s vytetova-

ným hákovým křížem na paži a samolepkou 
kapely Ortel na rezatém autě odmítne spo-
čítat nákup muslimce. Hrdinka! Čtvrtý, pátý, 
šestý odboj! Tohle zbabělé nehrdinství, ovliv-
něné pseudonacionalismem a imbecilismem 
– však nikdo z předních politiků neodsoudil. 
Proč nevystoupil premiér země v televizi a ne-
odmítl napadení muslimky na koupališti jako 
nepřijatelné, nekulturní a odsouzeníhodné 
chování? Proč se proti nenávisti jasně a hlasi-
tě neohradil kardinál Duka, který farizejsky in-
geruje zejména do sexuálních menšin a svými 
ultrakonzervativními postoji podkopává i ro-
zumnou mírumilovnou vatikánskou politiku 
svého šéfa papeže Františka. Mimochodem, 
je obecně známo, že současný osvícený pa-
pež nemá Duku rád. Ti, co nyní mlčí, ačkoli 
mohou mluvit, jsou spoluzodpovědni za cho-
vání Pepíka z depa i za Máňu z Kauflandu!

Dezinformace a determinace
Determinovaní lidé se nerodí, ti se utváře-

jí z prostředí, které je formuje i deformuje. 
Názor vzniká ze sdílených informací, posto-
jů rodiny, přátel, ale také z vyjádření politiků, 
komentátorů a elit. Výrazně determinovanou 
známou „osobností“ je Václav Klaus mladší. 
Jeho vidění světa, jakkoli se snaží je prezen-
tovat na Novinkách.cz lidově, spočívá právě 
na vlivu V. Klasue staršího. V ČR se podařilo 
několika málo manipulátorům sjednotit část 
frustrované populace ČR v poměrně kom-
paktní šik. A je docela jedno, že nepřítel, či 
pouhé hrozby jsou pouze imaginární. Strach 
je vedle lži další cennou komoditou, se kterou 
tito vizionáři zla bez skrupulí obchodují. Cíl je 
jasný – získat vliv, moc a změnit, přizpůsobit 
minulost, přítomnost i budoucnost k obrazu 
svému. To už Evropa také zažila, když pán 
s knírkem vyvolal nejkrvavější řež v historii lid-
stva. Odstrašujícím příkladem bezmezné, cí-
lené a pěstované nenávisti je současná vláda 
v Polsku. Bratr tragicky zesnulého polského 
prezidenta Jaroslaw Kaczynski, šedá eminen-

ce vládní strany PIS (Právo a spravedlnost), je 
autentickým dokladem spojení státní moci 
s mocí církevní a jejich kooperace na vlivu. 
Polská vláda, včetně prezidenta, postupný-
mi kroky omezují svobodu polského lidu. 
Parlamentem ovládaným PIS přijaté změny 
v soudnictví, v rodinném právu, v mediál-
ní scéně i v mezinárodním měřítku směřují 
od demokracie k autokracii a co hůř, přibli-
žují se k doktrínám nacionalismu, posíleného 
vysokými hodnostáři církve. Výsledkem může 
být nástup klerofašismu v té nejbrutálnější po-
době.

Václav Havel na to kápl
Není nutné na tomto místě dávat do kontextu 
současné společenské turbulence s odkazem 
Václava Havla, protože jeho „pravda a láska 
zvítězí nad lží a nenávistí“ je aktuální víc než 
kdy jindy a hovoří jasně.



Freediving,Freediving,  
budoucnost zatopených lomů?budoucnost zatopených lomů?

14 | SPORT| POTÁPĚNÍ

KAŽDÝ ROK V POLOVINĚ ČERVNA ZATOPENÝ UHELNÝ LOM BARBORA U TEPLIC OŽÍVÁ. PRAVIDELNĚ 

ZDE PROBÍHÁ NEJVĚTŠÍ SETKÁNÍ NÁDECHOVÝCH POTÁPĚČŮ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY.  

LETOS PROBĚHL UŽ 6. ROČNÍK AKCE POD NÁZVEM APNEAMAN WEEKEND, KTERÝ POŘÁDÁ 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÝ KLUB A ŠKOLA NÁDECHOVÉHO POTÁPĚNÍ (TZV. FREEDIVINGU) 

APNEAMAN. PRO TUTO PRAVIDELNOU KAŽDOROČNÍ AKCI NACHÁZÍ SKVĚLÉ ZÁZEMÍ 

U SČP (SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ) V JEJICH VÝCVIKOVÉM STŘEDISKU BARBORA. 

TEXT: TEREZA POLANSKY
FOTO: VLASTA URBAN, SACREBLEU



„Samotný lom je pro nás asi nejlepší lokalitou 
v republice, a to jak pro trénink, tak na výuku. 
V minulosti jsme zde pořádali také závody ve 
freedivingu, ale je příjemný také pro potápě-
ní pro radost. Je zde většinu roku poměrně 
čistá voda, což je důležité hlavně pro výcvik 
nových adeptů, ale také pro trénink nadšenců 
a hobíků. S maximální hloubkou 60 m, kterou 
jsme během našich tréninků našli, je Barbora 
zajímavá také pro trénink závodníků, i když 
nejlepší čeští borci potřebují pro své výkony 
daleko hlubší tréninkové podmínky! Nicméně 
kombinace všech podmínek, jako jsou hloub-
ka, čistota a teplota vody, podvodní atrakce, 
život pod vodou, zázemí v potápěčském cent-
ru a krásný výhled na zalesněné kopce v okolí 
lomu nás vždy motivují k návštěvě této jedi-
nečné české potápěčské lokality! Už teď se 
těšíme na příští ročník Apneaman Weekendu“ 
říká trenér a kouč české světové reprezentace 
ve freedivingu Martin Zajac.

O čem je vlastně nádechové potápění
Jedinečnost freedivingu spočívá hlavně v poci-
tech. Každý někdy zkoušel zadržet dech a zná 
pocit silného nutkání k nádechu. V tomto bodě 
se většina lidí bez zkušeností s freedivingem 
nadechne, protože nepříjemné pocity navodí 
jakýsi „stav ohrožení“. Je tomu ale jinak. Každý 
absolvent se již v základním kurzu freedivingu 
dozví a ověří si, že v tom okamžiku má k dis-
pozici ještě hodně času. Může tedy s klidem 
pokračovat v ponoru. To samozřejmě vyžadu-
je trénink a nejlépe hned od začátku odborné 
vedení. Potápění na nádech nám navíc umož-
ňuje pochopení, co se děje s tělem a trénink 
maximální relaxace s perfektní sebekontrolou. 
Vyžaduje stoprocentní bytí v přímém okamži-
ku, vnímání vnitřních pocitů a stavů a práci 

s nimi. Součástí tréninku freedivera je tedy ve-
dle fyzické přípravy i ta mentální. 

Může být freediving pouze koníčkem a re-
kreací?
Závodní freediving rozlišuje hned několik 
disciplín. Statickou apnoi, kdy se potápěč po-
kouší o co nejdelší zádrž dechu pod vodou 
v klidové poloze. Dynamickou apnoi, při které 
se využívají ploutve a monoploutve, nebo se 
maximální uplavaná délka na jeden nádech 
plave také bez ploutví. A následně další čty-
ři závodní disciplíny. Nicméně freediveři se 
potápí pro radost, odpočinek a zábavu. I pro 
rekreační potápění je dobré absolvovat kurz 
odpovídající úrovně a vždy dodržovat tzv. 
„buddy systém“, tedy nikdy se nepotápět o sa-
motě. Nikdy nevíte, kdy se vyskytne problém 
a na nečekanou situaci je dobré být připraven. 
Navíc absolvováním kurzu své výkony posou-
váte a pobyt pod vodní hladinou se pak stává 
více přirozeným. 

„Freediving není jen sport, relaxace a zábava. 
Je to především životní styl,“ tvrdí Martin Za-
jac. Pokud jednou okusíte, pravděpodobně 
nebudete chtít přestat. Dnes chodí na kurzy 
freedivingu studenti hlavně pro to, aby si uži-
li v pohodě přírodu, aby si zaplavali s delfíny, 
kapustňáky, mantami, žraloky, bez problémů 
se zanořili při šnorchlováni na dovolené. Není 
ale potřeba jezdit tisíce kilometrů za podvodní 
krásou. Potenciál v sobě ukrývají také desítky 
zatopených lomů v severních Čechách. Kdo 
ví, který se stane příští oblíbenou lokalitou. Co 
třeba jedno z nejčistších vodních děl v Čes-
ké republice s průhledností vody až 8 metrů 
a nejhlubším místem pro ponor 75 metrů, je-
zero Most? 
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Zázračný 
kostel

PĚTISTÉ VÝROČÍ POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ 

VELMI DŮSTOJNĚ PŘIPOMNĚLY ČERVNOVÉ OSLAVY NEBO I ZÁŘIJOVÁ MOSTECKÁ SLAVNOST. 

MÍRNĚ V POZADÍ ZÁJMU VEŘEJNOSTI TAK ZŮSTALA SRPNOVÁ POUTNÍ MŠE, KTEROU SLOUŽIL 

LITOMĚŘICKÝ BISKUP MONS. JAN BAXANT. TÉMĚŘ NA DEN PŘESNĚ TOTIŽ PŘIPOMNĚLA TOTO 

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ JEDNÉ Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH PAMÁTEK, KTERÁ PO ZLIKVIDOVANÉM STARÉM 

KRÁLOVSKÉM MĚSTĚ ZBYLA. KOSTEL TOTIŽ V SOBĚ SKRÝVÁ DUCHOVNÍ POTENCIÁL, KTERÝ 

POMALU OŽÍVÁ. UŽ JEN TO, ŽE KOSTEL, KTERÝ STÁL 450 LET NA SVÉM MÍSTĚ, A KVŮLI TĚŽBĚ 

UHLÍ NEBYLO ZCELA VYLOUČENO, ŽE BUDE TAKÉ ZBOURÁN, POVAŽUJE LITOMĚŘICKÝ BISKUP ZA 

ZÁZRAK. A TAKÉ TO, ŽE SE DO NĚJ V DEVADESÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ ZNOVU VRÁTILI 

VĚŘÍCÍ A KATOLICKÉ OBŘADY.

TEXT: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU
FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU, NPÚ



„Kdekdo předpokládal, že kostel jako takový 
už nebude nic znamenat, zvlášť tady, v sever-
ních Čechách. Ale kupodivu, ty kostely, kterých 
máme v diecézi 1 500, tak pořád mají svůj smy-
sl a pořád jsou navštěvovány lidmi,“ řekl biskup 
před slavnostní poutní mší. Zcela zaplněný 
kostel mu dal zapravdu, lidé si cestu do kostela 
dokázali najít. A radost z toho má i Národní pa-
mátkový ústav, který kostel spravuje. 

„Pro nás je to největší událost celého roku. My 
jsme se na ni pečlivě připravovali, těšíme se 
na ni a doufáme, že všechno proběhne v po-
řádku,“ řekla zástupkyně kastelánky Zuzana 
Klimplová. Před mší se také rozezněly zvony, 
které v nově postavené věži visí od roku 1994. 
Jeden z nich je z 16. století. Pravidelného zvo-
nění se ale zřejmě nikdy nedočkáme – stati-
ka věže a její konstrukce totiž přenáší chvění 
do celého kostela a mohlo by ji poškodit. 

„Ve starém Mostě se pravidelně zvonilo, ale 
bylo to proto, že vedle kostela stála samostat-
ná zvonice, a tam byly původně zvony umís-
těny. Ještě jedné změny se kostel Nanebevze-
tí Panny Marie v Mostě dočkal – k pětistému 
výročí má také bustu svého architekta Jakuba 
Heillmanna ze Schweinfurtu. Tu stvořil sochař 
Bořivoj Rak a biskup Jan Baxant jí po poutní 
mši požehnal. Podle Zuzany Klimplové je už 
také jasné, kde busta stavitele bude. 

„Busta bude umístěna v kryptě, je to nejstarší 
část našeho kostela. Přežila totiž původní po-
žár v roce 1515.“ I to, že stavitel čekal na svou 
slávu půl tisíciletí, není podle litoměřického 
biskupa nic neobvyklého. „Tak to bývá. Na 
lidi, co něco znamenali, se ne vždy pamatu-
je, a ti, co ne příliš znamenali, se připomínají. 
Tak to bývá, u nás lidí. Ale to je realita“, uvedl 
Mons. Jan Baxant, který už devět let zastává 
nejvyšší církevní funkci v litoměřické diecézi.

(PI)
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MÁTE FIRMU A CHCETE SE PREZENTOVAT NA VELETRHU? HLEDÁTE PARTNERY PRO MEZINÁRODNÍ 

OBCHOD? CHCETE INOVOVAT FIRMU A CHYBÍ VÁM PENÍZE? HLEDÁTE NEBO NABÍZÍTE VOLNÉ 

POZEMKY A NEMOVITOSTI PRO PODNIKÁNÍ? TATO I DALŠÍ TÉMATA ŘEŠÍ ÚSTECKÝ KRAJ VE 

SPOLUPRÁCI SE SVÝMI PARTNERY, JAKO JE TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AKADEMIE VĚD, 

INOVAČNÍ CENTRUM, HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČI CZECHINVEST A POMÁHÁ TAK PŘI ROZVOJI 

PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V REGIONU. 

TEXT: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

„Do spolupráce se může zapojit každý podni-
katelský subjekt, který působí na území naše-
ho kraje,“ vysvětluje hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. „Buď vyplní dotazník, kte-
rý je umístěn na internetu nebo může přímo 
kontaktovat pracovníky úřadu, kteří jsou k da-
nému účelu proškoleni.“

V současné době vede kraj databázi volných 
ploch a objektů pro podnikání, kde je nabíze-
no 153 nemovitostí pro podnikání. Pomáhá 
firmám prezentovat se na národních i meziná-
rodních veletrzích, vyhledávat zde obchodní 
partnery a zprostředkovává B2B setkávání. 
Pomáhá podnikatelům najít vhodné dotační 

tituly pro financování jejich rozvoje a nabízí 
jim pomoc při patentových řízeních. Aktivit, 
které kraj pro podporu podnikání provádí, je 
celá řada. Důležité je, že se jedná o bezplat-
nou pomoc, kterou mohou využít i malé firmy.

Podpora podnikání 
je důležitá

Ing. Alexandra Zdeňková, vedoucí oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání – zdenkova.a@kr-ustecky.cz 

Mgr. Martina Želinová Langweilová, SPRP – zelinova.m@kr-ustecky.cz 

Bc. Petra Razáková, SPRP – razakova.p@kr-ustecky.cz

Bc. Vít Kaška, SPRP – kaska.v@kr-ustecky.cz

Krajská hospodářská komora, z.s. – francirkova@khk-usti.cz

Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. – office@icuk.cz

CzechInvest – ustinadlabem@czechinvest.org

Webová databáze brownfieldů – www.invest-uk.cz

Místo pro vaše náměty, spolupráci – http://rskuk.cz/misto-pro-vase-namety-spolupraci

Důležité kontakty: 



Krušné hory 
bez bariér
ÚSTECKÝ KRAJ CHCE BÝT VÍCE OTEVŘENÝ LIDEM S HANDICAPEM. USNADNIT JIM POHYB PO KRAJI 

A VÝBĚR MÍST, KDE SE NEMUSÍ POTÝKAT S BARIÉRAMI. POMŮŽE K TOMU PROJEKT ČESKO-SASKÉ 

POHRANIČÍ BEZ BARIÉR, KTERÝ ODSTARTOVAL V DUBNU LETOŠNÍHO ROKU A K JEHOŽ REALIZACI 

SE ÚSTECKÝ KRAJ SPOJIL S MĚSTEM DRÁŽĎANY. JAK ÚSTECKÝ KRAJ DÍKY PROJEKTU ZPŘÍJEMNÍ 

ŽIVOT HANDICAPOVANÝM, VYSVĚTLUJE ZDENĚK MATOUŠ, RADNÍ ÚSTECKÉHO KRAJE S GESCÍ 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A TURISTICKÝ RUCH.

TEXT A FOTO: EVA MAŘÍKOVÁ
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Co je hlavním cílem projektu?
Chceme lidem s handicapem usnadnit za-
pojení do společenského života a ukázat jim 
nové možnosti trávení volného času, vzdělá-
vání, ale i zaměstnání v Ústeckém kraji. Díky 
projektu vznikne propojený webový portál 
pro handicapované osoby, na kterém budou 
moci zjistit veškeré informace o bezbariéro-
vosti nejen turistických cílů v Ústeckém kraji. 
Usnadní jim rozhodování, kterých společen-
ských akcí se mohou zúčastnit, které turis-
tické cíle jsou pro ně přístupné, jaká zařízení 
mohou navštívit. Nový portál jim zjednoduší 
plánování cest hromadnými dopravními pro-
středky, přinese ale například také přehled 
o parkovacích místech pro handicapované. 

Zapojíte do realizace projektu také osoby 
s handicapem?
Se zdravotně postiženými lidmi budou po ce-
lou dobu realizace projektu přímo spolupra-
covat nejen naši úředníci, ale také specializo-
vaní odborníci z oboru lékařství a sociálních 
věcí. Součástí projektu jsou i akce určené 
právě pro lidi s handicapem. Chceme v rámci 
projektu nejen propagovat turistické atrak-
tivity regionu a představit přeshraniční spo-
lupráci, ale hlavně přiblížit prostřednictvím 
sportovních a společenských akcí možnost 
inkluze lidí s handicapem do společnosti. Kro-
mě tří velkých akcí pro handicepované jsou 
součástí projektu také odborné konference. 

Jaké další výstupy bude mít projekt kromě 
specializovaného portálu a společných akcí 
pro odbornou veřejnost, handicapované ob-
čany a obyvatele Ústeckého kraje bez zdra-
votního postižení?
V rámci projektu bude vytvořena publikace 
pro handicapované občany, která jim usnad-
ní zapojení do společnosti po úrazech s tr-
valými následky. Publikace bude obsahovat 
základní informace o všech možnostech, na 
které instituce či specialisty se po úrazech 
obrátit. Vznikne také studie zaměřená na 
zmapování Ústeckého kraje z pohledu bariér 
a jejich odstranění.  

Kolik tato pomoc handicapovaným bude stát?
Celkový rozpočet projektu bude činit cca je-
den milion eur. Téměř 900 tisíc ovšem půjde 
z dotace. Projekt je financovaný z Programu 
na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR 
a Svobodným státem Sasko.         (PI)

Zdeněk Matouš
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Cesta 
za snem



V ČERVNU 2017 PROBĚHLY POD ZÁŠTITOU SEVEROČESKÝCH DOLŮ A.S. NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA A ZÁKLADNÍ ŠKOLE V BRAŇANECH BESEDY S ČESKOU PLAVKYNÍ 

SIMONOU BAUMRTOVOU, DRŽITELKOU PĚTI ČESKÝCH REKORDŮ A BRONZOVÝCH MEDAILÍ 

Z MS 2012 A ME 2012. 

TEXT: MARCELA FILINGROVÁ 
FOTO: TOMÁŠ VRBA

Pod názvem „Cesta za snem“ se děti i dospě-
lí od Simony dozvěděli mnoho zajímavostí 
ze zákulisí plavání, plaveckých závodů, ale 
i o sportovních úskalích, která musela překo-
nat, aby svůj sen dokázala uskutečnit. Mode-
rátorem akcí byl Radek Šilhan, který si dále 
se Simonou popovídal nejen o sportovních 
úspěších, trénincích, ale i o dětství a rodin-
ném zázemí, dalším tématem byla škola a Si-
monin školní prospěch.

Hostem besed byl mladý nadějný plavec To-
máš Franta, který je členem stejného plavec-
kého oddílu jako Simona Baumrtová, TJ Slávie 
Chomutov. O hudební doprovod se postaral 
populární zpěvák Martin Maxa, který nejen že 
zpívá a maluje, ale v minulosti se věnoval i pla-
vání. Po téměř dvou hodinách byly besedy 
zakončeny autogramiádou Simony i Tomáše.
            (PI)

SIMONA BAUMRTOVÁ
nar. 24. 8. 1991, Chomutov

Hlavní disciplína: znak, polohová 
štafeta

Oddíl: TJ Slávie Chomutov

Záliby: atletika, cyklistika, in-line 
bruslení, kolektivní míčové hry, četba

Tituly:
Nejlepší plavec ČR 
2009, 2010, 2011, 2012
Nejkrásnější česká sportovkyně 2015 
(Lidovky.cz)
43 titulů mistryně ČR v plavání
Držitelka pěti plaveckých rekordů ČR

Účast na MS, OH:
Od roku 2006 účastnice mistrovství 
Evropy a mistrovství světa juniorů
Od roku 2009 účastnice mistrovství 
Evropy, mistrovství světa a OH
Účastnice OH v Rio de Janeiru a Lon-
dýně

Medaile:
Zlatá medaile z ME 2013
Bronzové a stříbrné medaile na MS 2010, 
2011, 2012, 2013 

Poslední úspěch:
7. místo na MS 2017 v Budapešti
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MOSTECKÁ SYNAGOGA POSTAVENÁ V LETECH 1872-73 BYLA VYPÁLENA 10. LISTOPADU 1938 

NAVEČER A ZŘEJMĚ TÉHOŽ DNE SE KONALY TAKÉ PROTIŽIDOVSKÉ DEMONSTRACE, PŘI NICHŽ 

ROZVÁŠNĚNÝ DAV ROZBÍJEL VÝLOHY ŽIDOVSKÝCH OBCHODŮ A OKNA DOMŮ A BYTŮ ŽIDOVSKÝCH 

OBYVATEL MĚSTA. MOSTECKÉ UDÁLOSTI ZACHYTIL TAMNÍ MINORITA P. BONAVENTURA 

V KLÁŠTERNÍ KRONICE: 10.11. KOLEM 6. HODINY VEČER BYLA ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA ÚMYSLNĚ 

ZAPÁLENA A ÚPLNĚ SHOŘELA. MNOZÍ ŽIDÉ UPRCHLI, MNOZÍ ZCHYTÁNI A NUCENI TĚLESNÉ PRÁCE 

KONATI. 

TEXT: MICHAELA MURÍN
FOTO: L. KOCOUREK, ELA WEISSBERGEROVÁ 

Křišťálová noc na Mostecku
Smutné vzpomínky Ely Weissbergerové

Rodný dům v Lomu u Mostu.

Ela (vpravo) se sestrou Ilonou 
a chůvou Marií, 1934.



aspoň přes noc, než pojedeme do Prahy. Ale 
obchod byl plnej lidí. Spali všude po zemi, pro-
tože oblast Mostecka a Teplicka byla hodně 
židovská a každej se snažil utéct. Takže jsme 
přespali v hotelu v Lounech a potom jsme jeli 
do Prahy. To bylo desátého listopadu.

V Lounech jsme taky slyšeli, že spálili synago-
gu v Mostě a v Teplicích, že to hoří. My jsme 
nebyli pobožní Židi, ale jednou dvakrát do 
roka se jezdilo do Mostu do synagogy. Tehdy 
jsem ale vůbec nevěděla, proč se to všech-
no dělo. Jediné, co nám maminka řekla, bylo: 
Teď, děti, nám všechno vzali, už nic nemáme. 
Tenkrát jsem věděla jen to, že se celej svět pro 
mě změnil. Já myslím, že jsem už v těch osmi 
letech byla dospělá. 

Později se mi často zdálo o tom, jak za křiš-
ťálový noci hořely ty synagogy, to byla pro 
mě hrozná věc, proč si vybrali zrovna domy, 
ve kterých se lidi modlili. Chtěli prostě zničit 
všechno, co by Židy připomínalo. Tomu jsem 
jako dítě nemohla porozumět, protože jsem 
nevyrostla v pobožný rodině.

Na události z tzv. Křišťálové noci zavzpomína-
la také paní Ela z Lomu u Mostu: Myslím, že 
to byl nejhorší den v mém životě. Náš tatínek 
už nebyl s námi. Hned jak přišli Němci do Su-
det, předvolali ho na gestapo, protože byl na 
prvním místě v listině nepřátel Říše. Vyhlásil 
totiž, že dá deset tisíc korun tomu, kdo zabije 
Hitlera. Potom jsme ho už nikdy neviděli a ani 
se nedozvěděli, co se s ním stalo. 9. listopadu 
1938 k večeru k nám přišel tatínkův známý 
a řekl nám, že se v Dolním Lomu proti nám 
připravuje velká demonstrace, aby maminka 
zavřela obchod a abychom se připravili, že nás 
přepadnou. Maminka tomu ještě nevěřila, my-
slela, že si to snad vyřídí Němci mezi sebou. 
Já ještě dodneška slyším ty bubny, jak mašíro-
vali Hitlerjugend a bubnovali z toho dolejšího 
Lomu až k nám. Když se přiblížili až k našemu 
domu a řvali Juden raus, Juden nach Palestina, 
maminka nás vytrhla z postele. Naše teta tam 
zrovna s námi spala, a jak jí maminka říkala: 
Pojď, pojď, Greto, musíme se schovat, nacpala 
si všechno svoje prádlo do noční košile a utí-
kali jsme na půdu. Ale moje sestra najednou 
zmizela, zavřela se do koupelny. Než jsme ji 

jinak ukryla. Jenže jejího muže zrovna propus-
tili jako komunistu ze žaláře, byl první den 
doma, a ona se bála. Bála se, aby nás u nich 
nenašli. Tohle trvalo celou noc. To byla nejdelší 
noc, kterou jsme prožili.

Vyhnání z domova nebo Dachau
Druhý den už brzy ráno gestapo stálo před 
dveřma, a že musíme nechat všechno zama-
lovat. Celej dolejšek domu byl popsanej, hned 
u vchodu do obchodu byly šibenice a nad tím 
bylo Saujuden a nach Palestina a podobně. 
Mamince bylo řečeno, že se to nesmí foto-
grafovat a jestliže to nevymaže, že ji zavřou. 
Zároveň jí zavolali na gestapo, že má přinést 
všechny vkladní knížky, všechny dokumenty 
z obchodu a celej majetek. Drželi ji na ge-
stapu v Litvínově a tam jí dali ultimátum čty-
řiadvacet hodin, do kterých musíme opustit 
Lom a náš dům. Řekli jí, že do šesti hodin je 
otevřená hranice mezi Čechama a Sudetama 
a jestliže ji do té doby nepřekročíme, půjde-
me do Dachau. A když jsme přijeli na hranice, 
to byly Lovosice a Postoloprty, bylo deset mi-
nut po šestý. Bylo už takový podzimní, zimní 

dostali ven z koupelny, třískali už lidi všechna 
okna kolem dokola a někteří začali lézt do 
domu, chtěli otevřít sejf a trhali, co mohli. Měli 
jsme velké kolekce porcelánu, část rozbili, část 
nechali. My jsme byli na tý půdě, byla hrozná 
zima a my jsme byli jenom v pyžamu. Tehdy 
zrovna u nás bydlela jedna paní se synem, se 
kterým jsem se kamarádila. Maminka ji prosila, 
aby aspoň nás, dvě děti, nechala v posteli nebo 

počasí, pršelo a padal sníh, byla hrozná zima. 
Já začala plakat a prosila jsem maminku: Pojď, 
vrátíme se domů. Ještě na německý straně 
jsme viděli, že tam u jednoho baráku leželi lidi 
na zemi a čekali na cestu do Dachau.

Takhle jsme překročili hranici a přijeli jsme do 
Loun. Tatínkův bratranec tam měl továrnu na 
čokoládu. Mysleli jsme, že u nich zůstaneme 

Hořící synagoga v Mostě, 
10. listopadu 1938
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Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
 v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020

KOTLÍKOVÁ DOTACE 3. VÝZVA

PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY 
Vyhlášení 3. výzvy se předpokládá v září 2017.

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT? 
Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem října 2017.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? 
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednot-
kách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá 
paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy. 

CO BUDE PODPOROVÁNO? 
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uve-
deny v seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP. 
(https://www.sfzp.cz/).

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? 
Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.
Podpořené zdroje a maximální výše dotace: 
• Automatický kotel na uhlí a biomasu  75 tis. Kč
• Plynový kondenzační kotel   95 tis. Kč
• Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním   
       100 tis. Kč
• Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla   
       120 tis. Kč
•  Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích spadajících do priorit-

ního území. 

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15. 7. 2015. 

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
•  Na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna (jednotlivě 

stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle na tuhá paliva s automa-
tickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;

•  na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující 
uhlí a biomasu;

•  na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 
nebo 5 dle ČSN EN 303-5;

•  na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 
1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám 
nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizo-
vaných krajem a Ministerstvem životního prostředí ČR;

•  na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí 
ventilátoru;

• na přestavbu stávajícího kotle;
• na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
•  je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská 

či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);
• dochází-li k převodu práv k nemovitosti;
•  v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhraze-

né finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
•  v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nespla-

cené závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní sprá-
vy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo 
Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužní-
kem státu.

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
• Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
•  Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otop-

nou soustavu a komínové těleso.
• Zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle.
• Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI?
Předkládání žádosti bude možné výhradně elektronickou formou s ná-
sledným doručením písemností. Další informace budou dostupné na 
webových stránkách.

KDE NAJDU VŠECHNY INFORMACE?
Po vyhlášení 3. výzvy na webových stránkách Ústeckého kraje 
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů. 

KONTAKTNÍ OSOBY: 
Ing. Jiří Miler    475 657 339
      miler.j@kr-ustecky.cz  
Ing. Michaela Bartošová   475 657 279
      bartosova.m@kr-ustecky.cz 



Díky kotlíkové dotaci můžu 
v naší obci i já lépe dýchat.

Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový, úsporný kotel.
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a zlepšíte ovzduší ve svém okolí.

Peníze z kotlíkových dotací můžete využít na pořízení nového kotle či tepelného čerpadla, jeho 
instalaci, související stavební úpravy i zpracování nezbytné dokumentace. Pokud výměnu kotle 
zkombinujete se zateplením či jiným energeticky úsporným opatřením z programu Nová zelená 
úsporám, získáte navíc bonus až 40 000 Kč.

Druhá vlna kotlíkových dotací již brzy ve vašem kraji. Informujte se na svém krajském úřadě.



Kolem 
Března 
kolem

JSTE VÁŠNIVÝMI CYKLISTY? PŘIJEĎTE SI PROHLÉDNOUT OKOLÍ OBCE BŘEZNO, KTERÉ JE SVOU 

POLOHOU A NAPOJENÍM NA MEZINÁRODNÍ, KRAJSKÉ A MÍSTNÍ CYKLOTRASY IDEÁLNÍM MÍSTEM PRO 

VAŠE VÝLETY. NA NICH MŮŽETE POZNÁVAT KRÁSNÁ A ZAJÍMAVÁ MÍSTA ZDEJŠÍ PŘÍRODY, VYBRAT SI 

DÉLKU I SMĚR TRAS, JEŽ VÁS ZAVEDOU NAPŘÍKLAD K NECHRANICKÉ PŘEHRADĚ A VINICÍM V OBCÍCH 

V JEJÍM OKOLÍ.

TEXT: OBECNÍ ÚŘAD BŘEZNO
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

26 | TURISTIKA| OBEC BŘEZNO

Většinou se cyklisté vydávají prozkoumat oko-
lí velkých měst, daleko zajímavější jsou však 
jejich spojnice. V tomto případě to platí o Žat-
ci s Chrámem chmele a krásném náměstí, 
Kadani s novým nábřežím Maxipsa Fíka a his-
torickým náměstím a památkami, Chomuto-
vu s jeho atraktivním Kamencovým jezerem 
nebo Mostem s jeho „dromy“ (aquadrom, 
hipodrom, aerodrom), hradem Hněvín či uni-
kátním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 
Nejen mezi těmito městy, ale i vzdálenějším 
Chebem, Litoměřicemi a Louny vedou vy-
značené zajímavé cyklotrasy, protínající právě 
Březno a okolní obce Denětice, Holetice, Ko-
peček, Nechranice, Strannou, Třezov a Vičice. 
Místní trasy vedou po asfaltových cestách 

Akce:

Stezka odvahy: 22. 9. v 18.30 hod.
Zápis dětí na stezku odvahy, 
na kterou se vydají v 19.00 hod.
Vinobraní: 7. 10. 2017 
Ochutnávka vín a burčáku ve Stranné. 
Další informace na: www.obecbrezno.cz

Všichni jste srdečně zváni!



a silnicích 3. tříd a jsou značeny dle pravidel 
pro cyklotrasy a stezky.

Obcí Březno a jeho katastrálním územím 
vedou tyto cyklotrasy:

 •    mezinárodní cyklotrasa č. 6: 
– Cheb – Litoměřice – 250 km 

 •    cyklotrasa 6A: 
Nechranice – Březno – Žatec

 •    krajská cyklotrasa č. 3080: 
Celná – Lideň – Málkov – Černovice 

– Spořice – Droužkovice – Březno – 
Nechranice – Vikletice – 29,5 km

 •  soustava cyklotras místního významu 

Obec Březno vydala vlastním nákladem cyk-
lomapy, které si můžete zakoupit v infocentru 
v Březně. Všechny druhy cyklotras jsou vzá-
jemně propojeny a můžete na nich mj. vidět 
obec Březno (Vesnici roku Ústeckého kraje), 
Nechranickou přehradu nebo vinice ve Stran-
né. Cyklostezka Ohře č. 6 navazuje na Vald-
štejnovu cyklostezku (v Bavorsku označenou 

jako Wallenstein-Radweg). V úseku Cheb – 
Perštejn – Louny je trasa v celé délce značená 
cykloturistickým značením pod číslem 6.

V Březně můžete načerpat síly v cukrárně a ve 
dvou restauracích, ve Vikleticích v restauraci 
Rybářská bašta. Zároveň vás touto cestou zve-
me na již tradiční podzimní kulturní a spole-
čenské akce, kam můžete dorazit také na kole, 
sami nebo s celou rodinou.                          (PI) 
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PŘI PŘÍLEŽITOSTI KONCE LÉTA A ŽNÍ SE VE STŘEDOSASKÉM KLÁŠTEŘE BUCH BUDOU KONAT 

TRADIČNÍ DOŽÍNKOVÉ SLAVNOSTI. PŘIJEĎTE DRUHÝ ZÁŘIJOVÝ VÍKEND DO KLÁŠTERA BUCH 

A UVIDÍTE TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU SASKA. SOUČÁSTÍ SLAVNOSTÍ BUDE UKÁZKA TRADIČNÍCH 

ŘEMESEL, REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ A ZÁBAVY SNOUBÍCÍ SE V NÁDHERNÉM AREÁLU 

CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA ZE 12. STOLETÍ. 

TEXT: KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
FOTO: FÖRDERVEREIN KLOSTER BUCH E. V.

V rámci spolupráce Sdružení na podporu kláš-
tera Buch, Ústeckého kraje a sdružení Tere-
zín – město změny, budou v rámci projektu 
„Propojení kulturních tradic v rámci česko-sas-
ké spolupráce“ představeni také řemeslníci 
z Čech se svou propagací řemesel, kde své 
dovednosti předvedou kovář, truhlář, švec, 
švadlena nebo šperkařka.               (PI)

Na dožínky do 
Kloster Buchu!

Program:

Sobota 9. 9. 2017, 9 – 18 hod.
– Farmářský trh
–  Malý taneční program umělecké školy 

v Leisnigu, „AG Tanz“ 
–  Polední modlitba v kapli s farářem Lutzem 

Behrishem
– Prohlídka kláštera 
– Vystoupení skupiny „Pomněnka“
–  Přednáška na téma: „Zemědělství v promě-

nách času“ v budově opatství
–  Vystoupení dechového orchestru „Svěží 

vítr“

Neděle, 10. 9. 2017, 10:30 – 17 hod.
–  Bohoslužba v pohřební kapli s farářem 

Lutzem Behrishem
– Farmářský trh
– Vystoupení pozounového sboru
–  Vystoupení skupiny Hans Spielmann 

a spol.
– Historická módní přehlídka  
–  Vystoupení středověké rockové kapely 

„Viscum“

Oba dny  budou probíhat výstavy 
a představení:
– Představení klášterní kovárny

– Výstava hub
– Představení loveckých sdružení
– Pojízdný včelí úl
–  Představení k dožínkové slavnosti, základní 

škola z Leisnigu (v kapli)
–  Představení lékárnického řemesla v ošet-

řovně s lékárníkem

Klášter Buch 
(sjezd č. 34 z dálnice A14 ve směru na 
Lipsko)
Vstupné: dospělí 3 €, děti (od 6 let) 1 €
Další informace: www.klosterbuch.de



Více turistů do 
Krušných hor
V LETOŠNÍM ROCE ZAMÍŘILO DO ÚSTECKÉHO KRAJE O DVACET JEDNA PROCENT TURISTŮ VÍCE NEŽ 

V ROCE PŘEDCHOZÍM. ATRAKTIVITY ÚSTECKÉHO KRAJE OBJEVUJÍ TURISTÉ Z ČECH, ALE I CIZINCI, 

KTERÝCH PŘIBÝVÁ VE VŠECH ČTYŘECH DESTINACÍCH ÚSTECKÉHO KRAJE. DALŠÍ ZVÝŠENÍ ZÁJMU 

TURISTŮ ZEJMÉNA O KRUŠNÉ HORY SI KRAJSKÝ RADNÍ S GESCÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ A CESTOVNÍ 

RUCH ZDENĚK MATOUŠ SLIBUJE OD ZÁPISU HORNICKÉ KULTURNÍ KRAJINY KRUŠNOHOŘÍ/

ERZGEBIRGE NA SEZNAM SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO.

TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY
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Poprvé podaly česká a německá strana spo-
lečný návrh na zápis Hornické kulturní kraji-
ny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světo-
vého kulturního dědictví v roce 2014. Dříve, 
než se o něm mohlo rozhodovat, byl ale ná-
vrh stažen. V letošním roce byla předložena 
upravená nominace, o které se rozhodne 
v roce 2018. Součástí české části nomina-
ce je celkem 6 hornických kulturních krajin, 
které se nacházejí ve východní i západní 
části Krušných hor. Další se pak nacházejí 
na německé straně. „Jedná se o společný 
česko-německý projekt, na kterém odborní-
ci z obou zemí pracovali mnoho let. Upra-
vený má velkou šanci na úspěch. Hornictví 
má v Krušných horách osmisetletou tradici, 
a samozřejmě se odráží v krajině a spoluut-
váří její ráz. V Krušných horách jsou rozesety 
hornické památky, které přesně zobrazují 
vývoj hornictví a jeho vliv na region, krajinu, 
ale i místní kulturu,“ říká Zdeněk Matouš. 
Jako starosta Krupky, která je jednou ze šesti 
nominovaných kulturních hornických krajin 
na české straně, má k nominaci na zápis do 
Seznamu světového kulturního dědictví vel-
mi blízko a pozitivně vnímá šanci na rozvoj 
turistického ruchu pro celou destinaci Kruš-
né hory. „Na zápis do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO máme velkou 
šanci. Jedná se o velmi prestižní záležitost, 
která je však také spojena s odpovědností 
se o památky zapsané na Seznam UNESCO 
řádně pečovat. Očekáváme zvýšený turis-
tický ruch a s ním související rozvoj podni-
katelské činnosti. Na péči o památky bude 
možné také čerpat z nových finančních 
zdrojů. Lidé z Krušných hor, kterých se zápis 
Hornické kulturní krajiny Krušnohoří na Se-
znam světového kulturního dědictví bezpro-
středně týká, většinou tuto skutečnost vítají 
a vnímají ji jednak jako příležitost k rozvoji 
regionu, ale také s jistou dávkou patriotis-
mu jako ocenění historické minulosti mís-
ta, kde žijí. Částečně ale také panují obavy, 
zda zápis ovlivní i negativně praktický život 
v regionu. Je nutné zdůraznit, že UNESCO 
nezasahuje do práva suverénních států, na 
jejichž území se vybrané památky nacházejí. 
Všechna práva a povinnosti týkající se péče 
o nemovitosti a památky na území České 
republiky vycházejí z našeho českého práv-
ního systému. Je tedy třeba respektovat již 
nyní platné právní předpisy týkající se ochra-
ny památek. Případný zápis na této věci nic 
nemění. Jde o to, aby o zapsané památky 
na Seznam UNESCO bylo řádně pečováno 

a jejich současný stav nebyl zhoršován, ale 
naopak zlepšován. Cílem je totiž uchovat 
dědictví našich předků pro další generace“, 
doplnil Zdeněk Matouš. 

V Krušných horách o zápis na seznam usilu-
je „Hornická kulturní krajina Krupka“, která 
zahrnuje například Městskou památkovou 
zónu Krupka spolu s kaplí sv. Wolfganga na 
Komáří hůrce nebo štolu Starý Martin.  Dále 
například vrch Mědník v Měděnci, důl Mau-
ritius v Hřebečné, Jáchymov a Horní Blatná. 
V Krušných horách je možné dodnes na-
jít řadu technických památek souvisejících 
s hornictvím, které zobrazují rozličné tech-
niky těžby nerostných surovin a její vývoj. 
Z hlubin Krušných hor se po osm staletí po-
stupně těžilo stříbro, cín, olovo, železo, ko-
balt, vizmut, nikl, wolfram, černé uhlí a uran. 
Hornická minulost Krušných hor bude také 
hlavním tématem Destinační agentury Kruš-
né hory pro příští letní turistickou sezónu. 
Už zahájení turistické sezóny je plánováno 
jako propojení Podkrušnohorského technic-
kého muzea a hornických památek v Krupce 
spolu s představením nového informačního 
turistického centra v Krupce, jehož otevření 
je načasováno na jaro příštího roku.          (PI)



Zabijáci, 
kteří svléknou strom z kůže
KELTOVÉ POVAŽOVALI STROMY ZA ŽIVÉ BYTOSTI, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KMENE. PRÁVĚ 

Z NICH A NIKOLI Z HVĚZD TVOŘILI HOROSKOP. KDYBY DNES PŘIJELI DO SEVERNÍCH ČECH, PŘI 

POHLEDU NA LES BY JIM ZMRZL ÚSMĚV NA RTECH: V ÚTROBÁCH SMRKŮ ZDE NESÍDLÍ DOBŘÍ 

DUCHOVÉ, ALE HMYZÍ NEMILOSRDNÁ ŠELMA.

TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ
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Ani mnozí místní milovníci přírodních prochá-
zek leckdy netuší, že kůrovcová kalamita není 
hrozba třeba jen Šumavy. Hmyzího vetřelce, 
který zabíjí stromy už od druhohor, máme 
nyní přímo za humny. Přesvědčili jsme se 
o tom na vlastní oči na Lounsku u Petrohradu. 
Viděli jsme stromy nahé, bez kůry – škůdce, 
jenž existuje na Zemi v několika tisících dru-
zích a dokáže si prý pro svou obživu vypěs-
tovat i vlastní houby, ji dohlodal doslova na 
dřeň. „Je to takové malé ‚nic‘, které ale doká-
že zničit celý les,“ povzdechl si lesník Milan, 
který s bratrem Jardou zdědil pás zdejšího 
lesa po předcích.

Naivita aktivistů?
Někdy se strom zachrání sám – začne pouš-
tět pryskyřici a nevítaného návštěvníka utopí. 
Nad argumenty ekologických aktivistů, že 
příroda si vždy pomůže sama, dnes obrací 
lesník Jarda oči v sloup: „Jsou extrémní sucha, 
klima se mění, proto si s tím smrk už nepora-
dí. Nemá dost vláhy, aby se dokázal ubránit 
a ‚utopit‘ ho ve smůle, kterou vypouští. Také 

mráz by kůrovce zredukoval, ale zimy jsou 
teď mírné,“ objasňuje z praxe.

Jehličnany doslova umírají zaživa. Je to rych-
lá smrt. „Vidíte, že špičku má ještě zelenou, 
přitom po celé délce už je úplně bez kůry. 
Ten už se nezachrání. Jehličí mu ani nestih-
lo uschnout, jaká je to rychlost...“ poukazuje 
lesník Milan. Stojí v nedávno vysázené lesní 
„školce“ – kdyby malé smrčky měly oči, moh-
ly by v přímém přenosu sledovat, jaký je asi 
stihne osud. „Zřejmě příště vysázíme listnáče 
nebo borovice, které mají přeci jen kůlový 
kořen, tak si na vodu ‚sahnou‘ i hlouběji,“ 
říká druhý lesník. Ano, sama příroda si tady 
jiné než smrkové semínko nenadělí, dalo by 
se vzkázat aktivistům. Stejně jako na zahradě 
vám vyroste povětšinou plevel, pokud zeleni-
nu a ovoce sami nezasadíte. A každému je asi 
jasné, že obnova lesního porostu je práce na 
několik generací.

Brouk si podle parcel nevybírá
Likvidace lýkožrouta je nekonečný kolotoč. 

V našem regionu je jeho nálet z jednoho dů-
vodu závažnější než na často medializované 
Šumavě: Les je zde rozparcelovaný a po ma-
lých kouskách jej vlastní plno vlastníků. Takže 
jedni se starají, vytvářejí lapáky (narafičené 
pokácené stromy, do nichž kůrovec nalétá), 
které odtahují z lesa, nebo instalují lapače 
(feromonové návnady v krabici s bludištěm, 
odkud se již škůdce nedostane), a přitom 
metr od nich už vlastní les někdo jiný a ten na 
brouka jaksi kašle. 

Řešení? Oznámit výskyt kůrovce úřadům – ty 
už vědí, který revírník má ten který hvozd pod 
dohledem. Žalovat se nemá, ale když nad 
umírajícím stromem zvlhnou oči i těm nej-
menším výletníkům, lze na to říci jen: Láska 
k přírodě ještě nevymřela. Jestli to má smysl, 
se pozná až na dalších lesních pokoleních, za 
pár století... 

Mimochodem – v keltském „stro-
moskopu“ smrk úplně chybí.

•  Jako první obsadí strom sameček, vyhlo-
dá vstupní otvor a pak „snubní komůrku“. 

•  Mladý „vetřelec“, který se klube jako bílá 
larva z vajíčka, je světle hnědé barvy, 
starší je hnědočerný a dorůstá několika 
milimetrů. Rozmnoží se až 3x do roka.

•  Populace, která obsadí jeden strom, je 
schopna zničit dalších 8 v okolí.

•  Napadený strom je třeba pokácet 
a odvézt z lesa, dokud v něm kůrovcová 
komunita hnízdí. 

•  Škodí v Evropě, ale i na Sibiři, v Číně, 
ve Skandinávii, Bělorusku a zvyšující se 
sucho mu v rozšiřování bohužel pomáhá. 
U nás se před 2. světovou válkou vysky-
toval pouze v horských oblastech nad 
800 m n. m. (s výjimkou Brd).



10 let 
návratů 
na místo 
činu
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KOSTEL VE VÍSCE MUKOV NA BÍLINSKU SE PODLE OZNAČENÍ V MAPÁCH 

STAL ZŘÍCENINOU. KONECKONCŮ UŽ Z NĚJ VYSLOVENĚ ODLÉTÁVALY 

KUSY STŘECHY... POSLEDNÍCH 10 LET VŠAK MŮŽEME MLUVIT 

O ZÁZRAČNÉM ZMRTVÝCHVSTÁNÍ. PODÍL NA NĚM MAJÍ  ZEJMÉNA 

NĚMEČTÍ RODÁCI, KTEŘÍ SE SEM KAŽDÝ ROK VRACEJÍ „NA MÍSTO 

ČINU“... 

TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: ARCHIV OBCE HROBČICE

Otázka křivd je v místě pohraničních Sudet 
stále bolavým místem pro Čechy i Němce. 
Podat si ruce a nenechat se pohltit stigmatem 
kolektivní viny – to dokázali ve vesničce Mu-
kov na Bílinsku. Deset let partnerství a usmi-
řování s německými rodáky přineslo již hodně 
ovoce. Třešničkou na dortu je v září vydání 
sborníku u příležitosti desetiletého partner-
ství.

Vzpomínky jako most k míru
Na stránkách publikace dominují zajímavosti 
kolem mukovského kostela, o kterém se první 
zmínka dochovala z roku 1386. „Traduje se, 
že kostel nechal vystavět císař Josef II., který 
zde roku 1778 během velkého honu zvěře 
nocoval v hostinci. Mukovští se o císaře vzor-
ně postarali a za odměnu si mohli něco přát - 
přáli si právě nový kostel,“ uvádí Jana Syslová, 
předsedkyně spolku za záchranu kostela sva-
tého Prokopa a starostka Hrobčic, pod které 
ves spadá.

Na císaře má obec vzpomínku v podobě ta-
bule na domě čp. 38. K původní desce psané 
v němčině (z roku 1894) přibyla před šesti lety 
nová v českém jazyce - pamětní deska s relié-
fem panovníka vznikla z iniciativy německého 
rodáka Haralda Hauptvogela. Němečtí rodáci 
přijíždějí na Hrobčicko každý rok na podzim, 
už deset let. Díky nim a dalším sponzorům se 
za uplynulou dekádu podařilo zrekonstruovat 
stavbu, opravit varhany, obnovit původní bet-
lém, lustr i historický zvon. 

„Jsem dítě obou národností a jsem přesvěd-
čena, že stavění takovýchto mostů lidstvo 
k zachování míru velmi potřebuje,“ říká Bri-

gita Janovská, koordinátorka zdejších česko-
-německých vztahů. „Bylo toho mnoho do-
saženo. Ale ještě je mnoho před námi. Došli 
jsme k poznání, že je to součástí naší obou-
stranné kultury,“ dodává za německou stra-
nu Josef Liebscher, předseda Domovského 
spolku Bilin. „Děkuji německým rodákům, 
kteří nezapomněli, že tu mají své kořeny, 
a pomohli zachránit odkaz minulosti 
pro budoucnost,“ podotýká starost-
ka Syslová.

Když nezůstane jen 
u legendy
Poutavý je i příběh sochy svaté-
ho Prokopa, patrona obce, jehož 
jméno nese samotný kostel. Se 
zmizením skulptury kolem roku 
1952 je spojena dohra politického 
charakteru. Sochu tehdy nedopatře-
ním srazil splašený volský povoz. Poda-
řilo se ji ale opravit a vrátit na své místo, 
ovšem jen na chvíli: Odsun původních oby-
vatel se jí stal osudným - novým osídlencům 
socha uprostřed návsi překážela v provozu 
vzniklého JZD. Nějaký traktorista ji záměrně 
srazil.  Bílinský kulturní pracovník, který na to 
rozhořčeně upozornil a stav vyfotografoval, 
byl však umlčen,  protože „svým činem dal do 
rukou zbraň třídnímu nepříteli ze západních 
zemí, který by to mohl zneužít“.

Happyendem je, že se sochu před pár lety 
podařilo nalézt, vykopat, obnovit a znovu 
vztyčit. Na svém místě je už pět let také ba-
rokní zvon, který byl sejmut z věže v souvis-
losti s válečnou rekvizicí.

Kulturní památka „Areál kostela sv. 
Prokopa“ se skládá z kostela, ohradních 
zdí hřbitova s nárožními výklenkový-
mi kaplemi, márnicí a  přístupovým 
schodištěm s kovanou branou. Vnitřní 
zařízení jednolodní stavby s věží, včetně 
hlavního i postranních oltářů, pochází 
z 18. století. 

Nejcennější dochovanou relikvií je 
původní gotická křtitelnice.

Místo, kde se Mukov nachází, se mimo-
chodem stalo rájem pro archeology, 
kteří na nedalekém vrchu Hradišťany 
nalezli stopy po starém keltském hra-
dišti. Kdysi zde byla soukromá přírodní 
rezervace Lobkowiczů.



Co? Kdy? Kde?
VÁNOCE PO CELÝ ROK NA ZÁMKU 
LITVÍNOV

do 30. 11., Litvínov – Andělé z badmintonových 
míčků, keramické ozdoby připomínající linecké 
cukroví, díla z patchworku, háčkované plastické 
koule, dekorace ze skla, paličkované i vyšívané. 
To je jen ochutnávka toho, co lze vidět na výsta-
vě Vánoce po celý rok na zámku v Litvínově do 
30. 11. Cena 50 Kč s možností zvýhodněného 
rodinného vstupného.

VÝSTAVA S NÁZVEM „FOTOGRAFICKÉ 
STŘÍPKY Z KOLUMBIE“
9. 9.-31. 10., Most – Druhý zářijový víkend 
začíná výstava fotografií mosteckého lékaře 
a fotografa MUDr. Karla Kulovaného. Materiá-
ly pořídil na svých dobrodružných cestách po 
Kolumbii a budou vystaveny v kapli Svatého 
Ducha v Mostě.

PRÁZDNINOVÝ POBYT V INDIÁNSKÉM 
TEEPEE S KOŇMI    

do 29. 9., Libouchec – Pro milovníky přírody 
je připraven pobyt v přírodě, v krásném indi-
ánském teepee s možností vyjížďky na koních, 
prohlídky westernového ranče, jízdy v traktoru, 
farmářské snídaně a dalších aktivit. Můžete vyu-
žít pobytu na jednu nebo i více nocí. Cena 800 
Kč za celé teepee a noc, teepee je vhodné pro 
4 osoby.

NOČNÍ VÝSTUPY NA VĚŽ CHRÁMU 
SV. MIKULÁŠE V LOUNECH
do 29. 9., Louny – Netradiční noční výstupy na 
věž nabízí chrám sv. Mikuláše v Lounech. Výstu-
py probíhají vždy 1. pátek v měsíci od 20:00 do 
22:00 hod. Cena je 20 Kč.

22. KARLOVARSKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL
do 10. 9. – Mezinárodní folklorní lázeň opět 
přijede do Karlových Varů. Cílem této akce je 
posilovat a rozvíjet kulturu Karlovarska. Lze zde 
vidět například lidové tance, které se budou tan-
čit jak jinak než na lidovou hudbu. 

LÉTOFEST KARLOVY VARY
9. 9., Karlovy Vary – LétoFest 2017 navštíví i Kar-
lovy Vary. Na akci dorazí například Mandrage, 
Marek Ztracený, Rybičky 48 a mnoho dalších. 
V letním kině bude připraven také doprovodný 
program. Více o akci na www.letofest.cz 

DEN ZVÍŘAT V PODKRUŠNOHORSKÉM 
ZOOPARKU CHOMUTOV

7. 10., Chomutov – V odpoledních hodinách 
budou na Den zvířat v zooparku v Chomutově 
připravené soutěže. Kromě zábavy je také co se 
naučit. Pro děti je připraven zábavný program.

STRAŠIDELNÁ ZOO V CHOMUTOVĚ
28. 10., Chomutov – Chomutovský zoopark při-
chystal podvečerní procházku, ke které budou 
svítit jen lampiony a světýlka z dýní. Vystoupí 
hudební skupiny, bude rej masek a soutěž o nej-
lepší vydlabanou dýni. Návštěvníci Strašidelné 
ZOO se mohou těšit i na lampionový průvod 
a akci zakončí ohňová show.

SVATOVÁCLAVSKÉ VINOBRANÍ V KADANI
23. 9., Kadaň – V druhé polovině září bude 
možnost prohlédnout si výstavu zaměřenou na 
vinařství na Kadaňsku, celý areál zahrad a prů-
běh zpracování hroznů. Chybět nebude ani 
možnost ochutnávky letošního burčáku, čers-
tvého vinného moštu a vína. 

PODZIMNÍ SLAVNOST

30. 9., Cheb – 15. ročník Knihobraní se bude 
konat v chebském muzeu. Letos také dochází 
ke spojení s Podzimní slavností připomínající 
chebské Vincentské (hruškové) slavnosti. Bude 
zde vystavována podzimní sklizeň a ochutnáv-
ky i prodej kulinářských specialit. Pro zpestření 
je přichystaná také soutěž o „Nejchutnější hruš-
kovou specialitu“. Vedle minitrhu regionální 
literatury je v muzeu připraven i doprovodný 
program zahrnující workshopy a divadelní před-
stavení.

FESTIVAL BÝT SPOLU
30. 9., Cheb – Chebský festival o cestách ke 
spokojenému a naplněnému rodičovství. Fes-
tival je zaměřený hlavně na maminky, těhotné 
ženy nebo i ženy, které plánují děti nebo s nimi 
nějak pracují. Akce se koná na VOŠ v Chebu.

LODNÍ LINKA 902 ÚSTÍ NAD LABEM – 
DĚČÍN – HŘENSKO

do 29. 10. – Výletní loď, která vozí turisty na 
lince mezi Ústím, Děčínem a Hřenskem letos 
vypluje naposledy na konci října. Loď vyplou-
vá každou sobotu, neděli a svátek ze zastávky 
Ústí nad Labem – centrum (od Benešova mos-
tu na střekovské straně) dopoledne v 9:30, zpět 
z Hřenska vyplouvá v 15:10. Cesta po proudu 
trvá 3 hodiny, zpět 4 hodiny. Loď staví i v Děčí-
ně a Dolním Žlebu.
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