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Paměť

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

letošní poslední číslo Pohledů jsme věno-

vali památkám a také nadcházejícím časům 

svátečním. Období podzimu i zimy je nejen 

přírodním mezníkem, ale také předělem 

duchovním. Už od dušiček si mnozí vybavují 

situace, příběhy a události, které se staly 

v průběhu předchozích měsíců i let a které 

jsou minulostí. Myslíváme na živé i již neživé 

blízké a známé, vzpomínáme. Naše paměť 

jakoby přesměrovala své těžiště. Padají-

cí listí, první mrazíky a sněhový poprašek, 

zablácené cesty a ranní mlhy – to vše dává 

podzimu jisté čaro. Umocňují se zážitky 

i naše myšlenky – tak dobře schované v tre-

zoru jménem duše.

Známe to všichni. Ten zdánlivě zasněný 

pohled, se kterým hledáme odpovědi na 

nevyřčené otázky. Tam někde v dáli za 

horizontem, jako když rybáři vyplouvají na 

moře a ze břehu je pozorují jejich blízcí. 

Hodnota každé žijící bytosti – mimo jiné – 

spočívá i v tom, jak dokáže zacházet se 

svou pamětí. Hodnota věcí neživých zase 

spočívá v tom, co o sobě dokáží říct v ose 

času. Ať se nám to líbí nebo ne, paměť 

spojuje minulost s přítomností a často 

předurčuje i budoucnost. V paměti jsou 

zakódovány naše zážitky, zkušenost, 

obranné i ochranné mechanismy a dokon-

ce i pud sebezáchovy.

Proto se i časopis Pohledy AMB – čas 

od času, snaží popsat a zadokumentovat 

pamětihodné souvislosti, lidské příběhy, 

ale i osudy památek a věcí, které nás 

ještě stále obklopují a které lze často 

i po staletích pochopit, aniž by člověk 

musel být památkářem. A protože paměť 

je součástí vědění – předkládáme vám 

menu, které snad doplní – jen drobně 

a pokorně, jako stín opadaného keře, jako 

šafrán – duchovní potravu, bez níž se žije 

jen s obtížemi.

Jménem redakce přeji všem lidem dobré 

vůle pohodové svátky, mírnou zimu 

a láskyplné myšlenky. To další důležité se 

dostaví samo.

Lubomír Šlapka, ředitel Pohledy AMB

Foto na obálce: Saská metropole Drážďany v adventním čase, Sylvio Dittrich, archiv města Drážďany.



Advent v Sasku
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KOUZLO SASKÝCH ADVENTNÍCH SVÁTKŮ MŮŽETE OD 
LISTOPADU OCHUTNÁVAT NA STRÁNKÁCH REGIONÁLNÍHO 
INTERNETOVÉHO MAGAZÍNU WWW.E-REGION.CZ, 
PARTNERA ČASOPISU POHLEDY AMB. SPECIÁL NAZVANÝ 
JEDNODUŠE SASKÝ ADVENT NAVAZUJE NA ÚSPĚŠNÝ LETNÍ 
SPECIÁL SASKÉ LÉTO. ČTENÁŘE LÁKÁ K NÁVŠTĚVĚ TYPICKÝCH 
AVDVENTNÍCH TRHŮ, PŘEDVÁNOČNÍCH KONCERTŮ A VÝSTAV 
I OBLÍBENÝCH NÁKUPŮ. VYBRALI JSME PRO VÁS ZE STRÁNEK 
WWW.E-REGION.CZ TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ NA LETOŠNÍ ADVENTNÍ 
SVÁTKY U NĚMECKÝCH SOUSEDŮ.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV MĚSTA DRÁŽĎANY (SYLVIO DITTRICH, TORSTEN HUFSKY), 
          TOURISMUSVERBAND ERZGEBIRGE E.V.

Popelka na Moritzburgu
Filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku s hi-
tem Karla Gotta patří neodmyslitelně k čes-
kým i německým vánocům. Chcete-li si ji ale 
připomenout v reálném prostředí, vydejte 
se na kouzelný zámek Moritzburg nedaleko 
Drážďan. Do 3. března 2013 tu opět můžete 
vidět výstavu, věnovanou pohádce, od jejíhož 
natočení uplynulo 40 let. Tentokrát se výstava 
zaměřuje na hudbu filmu a na jejího režiséra 
Václava Vorlíčka. Nechybí kostýmy, jednotli-
vé scény i schodiště, kde Popelka ztratila svůj 
střevíček. Otevřeno je denně mimo pondě-
lí od 10.00 do 17.30 hodin, poslední vstup 
v 17,00 hodin, 24. a 31. prosince od 9.00 do 
12.30 hodin. Moritzburg leží 15 km severně 
od Drážďan a dostanete se k němu po dálnici 
směr Berlín.

Nejslavnější saský trh
Nejznámější vánoční trh v celém Sasku na-
jdete v srdci Drážďan. 578. vánoční trh zva-
ný „Striezelmarkt“ je otevřen na náměstí 
Altmarkt od 28. listopadu do 24. prosince 
denně od 10.00 do 21.00 hodin, na Štědrý 
den pak do 14.00 hodin. Trh je provázen bo-
hatým programem: 1. prosince je to slavnost 
věnovaná Pflaumentoffelfest nebo-li kominíč-
ka ze sušených švestek, 2. prosince slavnost 
perníku, 8. prosince „Štolová slavnost“ s prů-
vodem a ochutnáváním obří vánoční štoly. 14. 
prosince se koná tzv. Dlouhá noc, kdy je trh 

oživen až do jedenácti hodin kostýmovanými 
herci a světly a 15. prosince oživnou figurky 
na obří pyramidě, která je symbolem trhu.

Bruslení v paláci
O Adventu se barokní nádvoří hotelu Taschen-
bergpalais Kempinski v Drážďanech promění 
v ledovou plochu. Můžete si tedy zabruslit 
v historických kulisách a ještě využít služeb 
zdejšího vytápěného zimního baru k zahřátí. 
Bruslí se až do 3. února 2013 ve všední dny 
od 15.00 do 22.00 hodin, o víkendu od 11.00 
hodin. Vypůjčit brusle je možné na místě.



Bleší trh na zámku
Vánoční bleší trh, ukázka historických řeme-
sel a vánoční program vás čekají na zámku 
Schlettau u městečka Zschopau. Koná se 
o víkendu 15. a 16. prosince. Výlet na zámek 
můžete spojit s Adventem na železnici. Pro-
gram nazvaný Cestování plné světel probíhá 
na zdejším nádraží. 27. prosince si můžete 
na zámku vyslechnout Krušnohorské vánoč-
ní koledy s Annet Illig a mužským sborem 
z Mauersbergu, začátek v 19.30 hodin.

Advent v pevnosti
Vánoční trhy se otevřou také v pevnosti  Kö-
nigstein v Saském Švýcarsku, a to každý 
adventní víkend od 11.00 do 19.00 hodin. 
Součástí trhu je betlém s opravdovými zví-
řaty, dřevěná vánoční pyramida z Krušných 
hor a výzdoba s 250 vánočními stromečky. 
Nechybí tradiční pochutiny jako pevnostní 
štola, svařené víno a punč. Novinkou trhu 
jsou otevřené podzemní prostory dřívějších 
pevnostních kasemat, kde vznikl vánoční svět 
vyzdobený tucty svítících adventních hvězd, 
plný stánků regionálních řemeslníků a výrob-
ců. Ve Starých kasárnách si můžete prohléd-
nout obří adventní kalendář, měřící 112 met-
rů. V doprovodném programu jsou kreativní 
dílny pro děti, loutková pohádková předsta-
vení, výstupy žonglérů a kejklířů a historická 
vánoční hudba. 

Hornické průvody
V Sasku je hornická tradice stále živá a hor-
nické průvody nebo-li Bergparaden patří ne-
odmyslitelně k nejvýznamnějším předvánoč-
ním událostem v krušnohorských městech. 
Ty největší prochází Freibergem či Anna-
berg-Buchholz. Městem Freiberg prochází 
velký průvod horníků s loučemi 8. prosince 
v 17,30 hodin. Pochod začíná v Albertparku, 
projde Zámeckým náměstí na Horní náměs-
tí. V Annaberg-Buchholz se pestrá přehlídka 
horníků ze saských sdružení tradičně koná 
o čtvrté adventní neděli, tedy 23. prosin-
ce. Účastní se jí na dvanáct set krojovaných 
účastníků z celého Saska a dalších hornických 
regionů Německa. Začátek je ve 13,30 hodin. 
Průvod prochází Wolkensteiner Straße přes 
náměstí pěší zónou Buchholzer Straße a zpět. 
Po přehlídce (před třetí hodinou) se všichni 
hudebníci shromáždí před působivou silue-
tou kostela Sv. Anny k velkému hornickému 
koncertu. Zajímavostí saských vánoc je také 
Mettenschichten – hornická tradice slavnost-
ní poslední směny horníků před Vánocemi. 
Směna končila dříve než obvykle „zaklepá-
ním“ a horníci se poté scházeli ke společné 
modlitbě a zpěvu, následovalo skromné po-
hoštění. Dnes už jde jen o připomínku staré-
ho zvyku, nicméně zažít ho můžete v téměř 
každém prohlídkovém dole, kterých je v Kruš-
ných horách nepočítaně.



06 | KULTURA | HUDBA

VÝJIMEČNÉ KONCERTY VE VÝJIMEČNÉM PROSTORU – TO JE NOVÝ 
ÚSTECKÝ PROJEKT KLAVÍRISTY A HUDEBNÍHO PRODUCENTA 
MICHALA MAŠKA. DO NÁDHERNÉHO CÍSAŘSKÉHO SÁLU 
MĚSTSKÉHO MUZEA ZVE ŠPIČKOVÉ UMĚLCE I ZAČÍNAJÍCÍ 
MUZIKANTY. SPOJENÍ „HUDEBNÍ SETKÁNÍ“ TAK NEZNAMENÁ JEN 
NÁZEV, ALE SKUTEČNÁ SETKÁNÍ – HVĚZD I MLADÝCH 
HUDEBNÍKŮ, POSLUCHAČŮ A UMĚLCŮ. PARTNEREM 
NETRADIČNÍ KONCERTNÍ SÉRIE, KTERÁ ZAČALA V ZÁŘÍ, 
JE SPOLEČNOST LAFARGE CEMENT A. S.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ARCHÍV MICHALA MAŠKA

Hudební setkání 
v muzeu: Zážitek 
komunikace

Série koncertů v Ústí nad Labem odstar-

tovala Galakoncertem italských houslí, 

kde divákům zahrál, ale také povyprávěl 

o houslích, virtuóz Jaroslav Svěcený. Dru-

hým nástrojem v pořadí byla kytara – tu 

představil Štěpán Rak. Koncerty ve zre-

konstruovaném Císařském sále ústeckého 

muzea budou pokračovat až do března.

Autorem celého projektu Hudebních se-

tkání je známý pianista, hudební producent 

a také ústecký patriot Michal Mašek. Hudbě 

se věnuje nejen jako umělec, ale také jako 

její propagátor. „Udělat něco pro město, 

ve kterém jsem se narodil, přiblížit kultu-

ru lidem, ukázat, že i v prostředí, kde je 

všeobecně známo, že se koncerty nena-

vštěvují, je možné přijít s koncepcí, která 

je pro lidi zajímavá – to byly impulsy, které 

nastartovaly přípravu Hudebních setkání,“ 

vysvětluje Michal Mašek. Že jeho koncepce 

zajímavá je, dosvědčují vyprodané večery.

Uspořádat koncert známého umělce jako 

je Svěcený nebo Rak není nic neobvyk-

lého, a tak na to šel Michal Mašek trochu 

jinak. Pojem „setkání“ se snaží naplnit do-

slova – jako setkání světa umělců a po-

sluchačů. Koncerty nemají žádnou pauzu, 

ale po jejich skončení jsou diváci pozváni 

na pohoštění, kde se mohou umělců ptát 

a diskutovat s nimi. „Základem Hudebních 

setkání je komunikace. Komunikace mezi 

umělcem a publikem. Pečlivě jsem vybíral 

všechny hosty a program jsme společně 

dolaďovali. Chci, aby nabídli publiku jedi-

nečný program přímo pro náš večer, se-

známili posluchače s tím, co hrají, a aby 

je uměli zaujmout i průvodním slovem. Je 

to velice důležité - existuje veliká bariéra 

a lidé se zbytečně hudby ‚bojí‘. Hosté jsou 

vítání sklenicí šampaňského za doprovodu 

živé hudby. Chci, aby se cítili dobře a večer 

pro ně byl zážitkem, který i oni vytvářejí,“ 

tvrdí producent Mašek. 

Další zajímavostí koncertů je konfrontace 

slavných umělců se začínajícími talenty. 

„Je hezké ukázat dva odlišné světy, člově-

ka na vrcholu svých sil a pak dítěte, které 

třeba ani neví, jestli se chce hudbě věno-

vat profesionálně. V jednotlivých hudeb-

ních a tanečních číslech se představí žáci 

ústeckých ZUŠ a mateřské školky, kteří 

prošli výběrovou zkouškou, a odkryjí nám 

v konfrontaci se svými slavnými kolegy svůj 

dětský pohled na náš svět,“ podotýká Mi-

chal Mašek. Sám přitom slavil jako klavírista 

úspěchy už od dětství. V 16 letech natočil 

jako první Čech slavné Bachovy Goldberg 

variationen, zvítězil v řadě mezinárodních 

soutěží a za nahrávku Bachova koncer-

tu s Jiřím Bělohlávcem a Pražskou fi lhar-

monií získal cenu Talent roku. Protože mu 

ale zdravotní komplikace nedovolily na čas 

koncertovat, vrhnul se na hudbu z jiné stra-

ny – jako manažer a producent. Dnes už 

se sice ke koncertování vrátil, dětem se ale 

věnuje trvale. „Rok a půl jsme realizovali 

pro první stupeň ZŠ projekt Kultura a umění 

od první třídy. Seznamoval děti s pojmem 

kultura prostřednictvím divadelních her 

z našich dějin, ve kterých žáci také hráli. 

Také dělám představení pro školy o skla-

datelích, snažím se jejich osobnost ukázat 

z různých úhlů, ukázat i jiné věci, než je 

hudba. A v přípravě jsou další projekty, na 

kterých právě pracuji,“ doplňuje Mašek.

Krásné prostředí, významní umělci, pohoš-

tění – a přesto stojí vstupenka na koncert 

250 korun. Možné by to samozřejmě ne-

bylo bez pomoci partnerů festivalu. „Máte 

pravdu, bez osvícených partnerů by to ne-

šlo a já jim velice děkuji. Sečtu-li náklady, 

vyjde mi cena jedné vstupenky kolem 2 000 

korun. A to nedělám koncerty orchestrál-

ní...,“ chválí své partnery Michal Mašek. 

Mezi ně patří také společnost Lafarge Ce-

ment, a.s., která se kromě několika větších 



projektů věnuje již řadu let podpoře rozma-

nitých činností a akcí občanských společ-

ností v okolních obcích. „Poté, co jsme byli 

osloveni, jsme si uvědomili, že nám v tom-

to portfoliu chybí nějaká zajímavá kulturní 

akce. Velmi se nám líbila myšlenka spo-

jit zralé mistrovství špičkových interpretů 

s příležitostí pro nové talenty. Soubor krás-

ných koncertů konaných v trochu neobvyk-

lém prostředí určitě příjemně obohatil pod-

zimní a předvánoční čas. A tak jsme rádi, že 

se na tom můžeme podílet,“ uvádí Ing. Ivan 

Mareš, předseda představenstva Lafarge 

Cement, a.s. „Akce má úspěch, koncerty 

jsou beznadějně vyprodané a i sponzorům 

zamozřejmě přináší potěšení. Podporují 

hezkou věc a o tu je zájem. Co víc si přát?“ 

dodává s úsměvem Michal Mašek.

Před sebou má ještě lednový Dialog harfy 

a violoncella a poslední březnový koncert 

fl étnistky Žofi e Vokálkové s mladými hu-

debníky. Věří ale, že tím festival Hudeb-

ní setkání neskončí. V plánu má prý další 

multižánrové projekty ve větších prosto-

rách, které mají přilákat mnohem více lidí. 

„Vše mám již připravené, nyní je třeba 

shánět další partnery, protože rozpočet je 

pochopitelně několikanásobně vyšší,“ do-

plňuje producent.        (PI)

Hudební setkání
Císařský sál muzea 
v Ústí nad Labem

Dialog harfy a violoncella
9. 1. 2013, 19.00 hodin
Petr Nouzovský - violoncello a průvodní 
slovo
Barbora Plachá - harfa
Program: Alexander Glazunov, Max Bruch, 
Germaine Taillferre, Enrique Granados, 
Maurice Ravel, Mario Castelnuovo, Pablo 
Casals 
 

Žofi e Vokálková a fórum mladých
7. 3. 2013 19.00 hodin
Žofi e Vokálková - fl étna a průvodní slovo
Petr Nouzovský - violoncello
Kristýna Fialová - viola
Julie Svěcená - housle
Program: Johan Halvorsen, Johann
Sebastian Bach, Nicolo Paganini,
Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín 
Vranický  
 



PROČ JAN ŽIŽKA NEDOBYL HRAD HNĚVÍN? PROHÁNĚLI SE NA MOSTECKU MAMUTI? JAK ZANIKLO 
STARÉ MĚSTO MOST? O TOM VŠEM ZÁBAVNOU FORMOU DĚTEM, ALE SAMOZŘEJMĚ I DOSPĚLÝM, 
VYPRÁVÍ VIDEODĚJEPIS. DVD NAZVANÉ MĚSTO MOST ANEB OD PRAVĚKU PO KOSTEL PRÁVĚ VYŠLO. 
SLOUŽIT MÁ NEJEN ŠKOLÁM PŘI VÝUCE DĚJEPISU, ALE TAKÉ V PROPAGACI MĚSTA V ČESKÉ 
REPUBLICE I ZAHRANIČÍ. 

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
GRAFIKA: REKLAMNÍ AGENTURA DANIEL S.R.O.

Videodějepis 
aneb Od pravěku 
po kostel

08 | VZDĚLÁVÁNI | HISTORIE

V šesti kapitolách se můžete dozvědět infor-
mace a zajímavosti z nejstarší historie Mostu 
a jeho nejbližšího okolí, tedy od pravěku až 
po dobu zániku starobylého města Mostu 
a počátků výstavby nového. „Původní myšlen-
ka vzešla hned v několika hlavách najednou. 
Většina z nás totiž má doma děti, které toho 
o historii svého města mnoho neví. A často 
ani my, jejich rodiče, nejsme schopni jim na 
jejich otázky ohledně historie odpovědět,“ 
vysvětlil jeden z autorů a tvůrců projektu, 
Martin Studecký. Významný podíl na vzniku 
Videodějepisu má ředitelka oblastního mu-
zea v Mostě Libuše Pokorná, která pomohla 
záměr doladit a také přibrala další odborníky, 
kteří se historii věnují. Na DVD se tak nako-
nec vešlo šest přibližně desetiminutových ka-
pitol – od zmiňovaného pravěku, přes Kelty 
po první zmínky o městě. Další kapitoly se 
věnují vpádu Husitů a Švédů, samostatná část  
mapuje historii hradu Hněvín. „Snažili jsme se 
vždy zmapovat nejdůležitější data a místa, ale 
zároveň tak, abychom diváky nezahltili histo-
rickými informacemi. Mysleli jsme přitom i na 
děti, které nedokážou udržet pozornost příliš 
dlouho,“ vysvětlil M. Studecký.  

Každou kapitolu pomáhali připravovat eru-
dovaní odborníci. V případě nejstarší historie 
Mostecka manželé Holodňákovi, u dalších 
Martin Myšička ze Státního okresního archivu 

v Mostě. Vypravěčem, který všemi kapitola-
mi prochází a zábavnou formou v dobových 
kostýmech doplňuje informace, je herec 
Městského divadla v Mostě Jiří Kraus. Natá-
čení trvalo zhruba desetičlennému týmu tvůr-
ců přibližně rok. K původním autorům, mos-
teckému studiu Ponte Records a reklamní 
agentuře Daniel, se postupně přidali sponzoři 
a k projektu se přihlásilo i město Most a Uni-
ted Energy, díky jejichž podpoře se podařilo 
Videodějepis úspěšně dotáhnout až do kon-
ce.

„Naším záměrem je dostat videodějepis do 
základních škol, kde by mohl pomáhat při vý-
uce, ale i dospělí se z něj mohou dozvědět 
pro ně možná i zcela nové informace. Veřej-
nost pak bude moci DVD sehnat v Centru 
rozvoje turismu Mostecka, v Oblastním mu-
zeu v Mostě a hledáme i další možnosti, jak 
videodějepis dál distribuovat, takže pokud by 
se například našel nějaký nadšený knihkupec, 
rádi  mu DVD poskytneme,“ doplnil Martin 
Studecký. Autoři doufají, že dobré ohlasy na 
první DVD přinesou pokračování Videoděje-
pisu. „Nápadů na další kapitoly je dostatek. 
Třeba osobnost Floriána Leopolda Gassman-
na, po němž se jmenuje mostecká základní 
umělecká škola, by stála za zmapování,“ do-
dává Studecký.
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120 TISÍC LIDÍ PŘIŠLO K LETOŠNÍM PODZIMNÍM VOLBÁM ZBYTEČNĚ A JEJICH HLASY PROPADLY. 
UDĚLALI TO SCHVÁLNĚ? NEBO OMYLEM? CO STOJÍ ZA SKORO DVOJNÁSOBNÝM NÁRŮSTEM POČTU 
NEPLATNÝCH HLASŮ V KRAJSKÝCH VOLBÁCH A VELKÝM POČTEM ZMAŘENÝCH HLASŮ VE VOLBÁCH 
SENÁTNÍCH? JE NA VINĚ ZNECHUCENÍ VOLIČŮ Z ČESKÉ POLITIKY NEBO ZMATEK S OBÁLKAMI?

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
GRAFIKA: REDAKCE POHLEDY AMB

Podzimní volby: 
Zmařených hlasů přibývá

Není koho volit
S povzdechem o tom, že „není koho volit“ 
přistupovala k letošním podzimním volbám 
celá řada lidí. Mnozí tak zůstali raději o vo-
lebním víkendu doma. „Dlouho jsem přemýš-
lel, komu dát hlas, ale nakonec jsem nebyl 
schopen vybrat. Je to snad poprvé, co jsem 
nevolil,“ říká pan Miroslav, spíše pravicově 
orientovaný manažer velké firmy. Výsledkem 
podobných nálad byla opět nižší volební 
účast. Zatímco ke krajským volbám v roce 
2008 přišlo přes 40 procent voličů, letos už 
to bylo jen necelých 37 procent. Dohromady 
tak dorazilo do volebních místostí o 360 tisíc 
lidí méně. Voličům podle politilogů chybí al-
ternativa – stávající vlády je zklamaly a nové 
se hledají těžko. „To, co se nabízí jako nové, 
vlastně nové není nebo od toho lze čekat jen 
staré věci. Proč nevznikají věrohodné alter-
nativy, přesně nevím, určitě nevznikají i kvůli 
tomu, že politika je drahá a peníze na ni pře-
dem dají jen nějací ‚kmotři‘,“ míní politolog 
Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy.

Samostatnou kapitolou je potom Senát. Volby 
do horní komory Parlamentu České republiky 
zajímají stále méně lidí. V prvním kole dora-
zilo k volbám jen necelých 35 procent voli-
čů, což je nejméně od roku 2002. Tehdy se 

ovšem volby konaly samostatně, což jen do-
kládá nezájem lidí o Senát. Zkrátka – když už 
jdou k volbám, které je zajímají – vhodí hlas 
i senátorům. Projevuje se to hlavně ve dru-
hém, rozhodujícím kole voleb. V tom letos 
klesla účast dokoce pod pětinu voličů – 18,6 
procent. O letošní významné změně v rozlo-
žení sil v Senátu tak rozhodlo jen přibližně půl 
milionů obyvatel republiky. 

Přetrhněte lístek, nabádalo 
hnutí
Co ale politiky i politology letos zarazilo je vy-
soký počet neplatných hlasů, jak v krajských, 
tak v senátních volbách. Už před volbami 
se na internetu objevila řada výzev k tomu, 
jak projevit nespokojenost s politikou. Vedle 
„kroužkování odspodu“, které mělo zamíchat 
předem dohodnutými politickými obchody, 
to bylo i nabádání ke znehodnocení hlasů. 
„Vyzvali jsme občany, aby šli ke krajským 
a senátním volbám a volili strany a nezá-
vislé kandidáty, kteří ve svých programech 
prosazují uzákonění obecného referenda, 
odvolatelnost politiků a další nástroje přímé 
demokracie. Pokud nikdo takový nemá jejich 
důvěru, vyzvali jsme je, aby na protest ode-
vzdali neplatný hlas,“ potvrzuje mluvčí Hnutí 
za přímou demokracii Milan Valach. Členové 
hnutí jsou přesvědčeni, že se tak může jasně 
ukázat nespokojenost obyvatel se současnou 
politikou, přesněji řečeno „zásadní nesouhlas 
s neoliberální politikou současné vlády, zalo-
ženou na sobectví, chamtivosti a bezohled-
nosti, stejně jako na rozsáhlém rozkrádání 
našeho státu“. Podle politilogů to ale valný 
význam nemá. „Tyto hlasy propadnou, je to 
obdobná situace, jako když člověk nejde 
k volbám,“ řekl politolog Michal Pehr z Ma-
sarykova ústavu AV ČR. „Je to postup možný 

v režimu, který omezuje politickou opozici, 
jako výraz jakési trochu zoufalé snahy dát na-
jevo nesouhlas. Pro krajské volby mi to však 
přijde přece jen přehnané,“ míní Josef Mlej-
nek.

Další důvod ke zničení volebních lístků měl 
být podle některých internetových návodů 
finanční. Za takové hlasy prý strany nedo-
stanou peníze ze státního rozpočtu. To je 
však omyl. V krajských volbách obdrží strany 
a hnutí příspěvky za získané mandáty, nikoliv 
za vhozené hlasy, ať už platné či neplatné.

Neplatné hlasy – dvakrát víc
Přes protesty odborníků se zdá, že přeci jen 
část obyvatel tyto výzvy vyslyšela, či dospěla 
ke stejnému názoru a víceméně zoufalému 
kroku – vhození neplatného hlasu. V kraj-
ských volbách jich bylo 120 tisíc, téměř dva-
krát tolik co ve volbách předešlých, před 
čtyřmi lety. Společně s nižší volební účastí 
tak o krajských reprezentacích rozhodlo opět 
méně lidí – celkem 2,9 milionu obyvatel. 
V některých krajích přesáhl počet neplatných 
hlasů pět procent – třeba v Ústeckém tak pro-
padlo přes jedenáct a půl tisíce hlasů.  

V prvním kole senátních voleb pak letos pro-
padlo 87 tisíc hlasů – neplatný byl každý de-
sátý hlas. Opět je to výrazně více – asi o dva-
cet tisíc hlasů - než ve volbách v roce 2010 
a v roce 2008.

„Je evidentní, že je to jakási forma protestu, 
že občané nechtěli jen být skryti za počtem 
volební neúčasti,“ domnívá se politolog 
z Univerzity J. A. Komenského Lukáš Novot-
ný. S tímto vysvětlením souhlasí i dlouholetá 
mostecká politička, náměstkyně primátora 
Hana Jeníčková (Severočeši.cz): „Nárůst ne-



platných hlasů v krajských volbách je alarmu-
jící, nemilý, nepříjemný a asi o něčem vypo-
vídající. Já si osobně myslím, že dost těchto 
neplatných hlasů - neplatných lístků bylo při 
volbách vhozeno zcela cíleně jako protest 
proti marasmu, který v současné společnosti 
je. Protest proti jednání a chování vlády a par-
lamentu. Proti komedii, která se neustále ko-
lem vlády odehrává a lidem mediálně předvá-
dí. Protest proti bezmoci a  nejistotě.“

Podle Hnutí za přímou demokracii je takový 
výsledek důkazem nespokojenosti lidí i toho, 
že vyslyšeli jejich výzvy. „Občané dali jasně 
najevo, že jim hodnoty sociální spravedlnos-
ti, svobody a vzájemné solidarity nejsou cizí. 
Podceňování tohoto silně se probouzejícího 
občanského uvědomění a sebevědomí se 
politikům nevyplatilo,“ tvrdí Milan Valach, 
mluvčí tohoto hnutí. „Je to významný krok 
na cestě ke změně celého tohoto korupčního 
systému,“ dodává. 

Podle dalšího z představitelů Hnutí za přímou 
demokracii Ladislava Štítkovce není ve světě 
tato forma protestu neobvyklá. „Nespokoje-
ní občané v USA vkládají do obálek Mickey 
Mouse, ve Švédsku a Finsku lidé dopisují na 
volební listiny Kačera Donalda, jako výsměch 
stávajícím pořádkům. Je to fenomén, který 
dorazil i do Čech,“ vysvětluje Štítkovec.

Matoucí obálky
Šlo ale opravdu o úmyslné ničení volebních 
lístků? Detailnější pohled na statistiky voleb-
ní účasti ukazuje, že příčina může být i jinde. 
A sice ve spojení voleb do Senátu a do kraj-
ského zastupitelstva. V prvním kole senátních 
voleb, které se koná současně s krajskými 
volbami, bylo neplatných více než 10 pro-
cent všech vhozených hlasů. Ovšem v kole 
druhém, které se koná samostatně o týden 
později, už jen něco přes jedno procento. 
Lecos napoví i statistiky z voleb krajských. 
Zatímco na Lounsku, kde se do Senátu nevo-
lilo, propadlo v krajských volbách jen 2,7 % 
hlasů, v Teplicích už to bylo 7,5 procenta. Po-
dobná situace byla i na Chomutovsku – skoro 
dva a půl tisíce neplatných hlasů, tedy téměř 
8 procent. I z volebních místností zaznívalo, 
že lidé si zkrátka pletou obálky. V krajských 
volbách se používají šedé, v senátních žluté 
– obě však velmi světlé, stejného tvaru a bez 
jakéhokoliv označení. Hlasovací lístky pak 
jsou vždy na světle šedém papíře. Volební 
komise sice voličům vysvětlují, co do které 
obálky patří, ale je třeba vzít obálky i lístky do 
ruky, uklidit si občanku, dojít za plentu, vybrat 
z hromádky kandidátních listin tu správnou 
a uložit do správné obálky. I pro průměrně in-
teligentního člověka se zdravýma očima není 
tedy nic těžkého obálky jednoduše zaměnit. 

Uvědomují si to i samotní kandidáti. Jak v Ús-
teckém, tak v Libereckém kraji někteří z ne-
úpěšných napadli u soudu volby právě kvůli 
zmatečnosti. „Stěžovali si na neregulérnost 
volební soutěže pro výběr nekontrastních 
barev obálek pro krajské a senátní volby,“ 
uvedla mluvčí krajského soudu Irena Jeřábko-
vá. Řešení přitom není složité. „Stejně je na 
té obálce razítko. Kdyby na tom razítku bylo 
‚Senát‘ a ‚Krajské volby‘, tak by těch hlasů 
(platných - pozn. red.) bylo víc,“ říká úspěšný 
senátorský kandidát z Teplicka Jaroslav Ku-
bera. V tom, že řešení nemusí být složité, se 
Kubera shoduje s Hanou Jeníčkovou: „Neu-
stále jsme zahlcováni informacemi o nutných 
škrtech ve zdravotnictví, likvidací nemocnic, 
škrtech ve školství a na druhou stranu se cen-
trálně vyhazují obrovské peníze za dvojí obál-
ky do voleb. Jakoby by nešlo dát oba volební 
lístky, na kraj i pro senátora, do jedné obálky 
a členové volební komise by je pouze rozho-
dili na dvě hromádky. Koneckonců volební 
lístek pro senátora může být barevně odlišný, 
aby rozdělení lístků bylo jednodušší.  Tady ov-
šem zřejmě úspora není namístě. A také by se 
musel použít normální selský rozum a takové 
opatření navrhnout.“ Jak ale dodává, chybo-
vala jen část voličů. „Myslím, že ty ‚zvorané‘ 
obálky se záměnou kraj-senátor jsou v menši-
ně. Většina lidí to udělala úmyslně,“ doplňuje 
náměstkyně primátora Hana Jeníčková.
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Invalida z Jablonce
se stal pro rodinu přítěží 
a skončil na ulici
ZŘEKLI SE JEJ. POSADILI HO DO NEDALEKÉ NON-STOP HERNY S PÁR KORUNAMI A NECHALI NA 
POSPAS SVÉMU OSUDU. TAKTO SE ZACHOVALA RODINA K PANU FRANTIŠKOVI Z JABLONCE NAD 
NISOU, KTERÝ SE JAKO DŮCHODCE OCHRNUTÝ NA LEVOU POLOVINU TĚLA STAL ZE DNE NA DEN 
ČLOVĚKEM BEZ DOMOVA. NAŠTĚSTÍ JEJ OSLOVILI TERÉNNÍ PRACOVNÍCI PROGRAMU SOCIÁLNÍ 
PREVENCE IP1 MOSTU K NADĚJI A NABÍDLI MU POMOCNOU RUKU. DOSLOVA ZA PĚT MINUT 
DVANÁCT.

TEXT: PAVEL PECH
FOTO: KLÁRA HULJAKOVÁ

„Když jsme pana Františka oslovili, přebý-
val podle svých slov v herně nepřetržitě 
několik dní. Zde spal tak dvě hodiny denně 
v sedě u stolu, snědl jeden párek, vypil dvě 
až tři malá piva a vykouřil krabičku cigaret. 
Takto ubíhal den za dnem,“ uvedl terénní 
pracovník Mostu k naději Josef Karmášek.

Terénní pracovníci mu okamžitě nabídli svou 
pomoc. Vzhledem k jeho špatnému zdra-
votnímu stavu vyhledali obvodního lékaře 
v Jablonci nad Nisou a zařídili převedení 
jeho lékařské dokumentace z Liberce, odkud 
pochází. Po dobu svého zhruba půlročního 
pobytu v sousedním Jablonci totiž nechodil 
k lékaři a neužíval předepsané léky na vyso-
ký tlak a cévní mozkové příhody. „Zdravotní 
problémy pana Františka sahají už do deva-
desátých let, kdy měl těžkou autohavárii, při 
níž si poranil mozek. Tehdy pracoval jako 
jeřábník a řidič těžké stavební techniky. S ná-
sledky autohavárie se potýká dodnes,“ uvádí 
terénní sociální pracovnice Mostu k naději 
Klára Huljaková. „Aby toho nebylo málo, pro-
dělal v roce 2007 dvě cévní mozkové příhody 
a částečně ochrnul na levou polovinu těla. 
Nyní chodí o francouzských holích,“ pokra-
čuje Huljaková.
Do listopadu 2011 žil pan František se svojí 
manželkou v Liberci. V té době ale události 
nabraly rychlý a velmi nepříjemný spád. Jeho 
žena si našla nového partnera a opustila jej. 

Pan František vzhledem ke svému hendikepu 
jen těžko zvládal základní sebeobsluhu a sám 
v Liberci žít nemohl. Požádal tedy o pomoc 
nevlastní dceru, která žije ve velkém bytě 
v sousedním Jablonci nad Nisou. Ta ho vzala 
k sobě s tím, že se o něj bude starat. Podle 
jeho slov se však nestarala dostatečně a neza-
jistila mu ani lékařskou péči či oblečení i přes 
to, že jí odevzdával většinu svého důchodu. 
Špatná situace vyvrcholila v září tím, že ne-
vlastní dcera odvedla pana Františka do neda-
leké no-stop herny s tím, aby se už nevracel.

„Kromě lékaře jsme v první řadě začali řešit 
s panem Františkem bydlení. Ovšem nebylo 
to jednoduché. Městské byty, ubytovny či 
jiná zařízení jako azylový dům nepřicházely 
v úvahu, jelikož klient není schopen chodit do 
schodů. Proto několik dalších dnů přebýval 
v herně, kde se jeho stav neustále zhoršoval,“ 
vysvětlil Karmášek.

Vzhledem ke stavu pana Františka požádali 
terénní pracovníci jeho nového obvodního 
lékaře o doporučení k hospitalizaci. Zdařilo 
se a uživatel sociální služby skončil na interně 
jablonecké nemocnice a následně pak v Cen-
tru doléčování a rehabilitace v Tanvaldu. Tam 
aktuálně pobývá a terénní pracovníci zatím 
jednají o přijetí pana Františka v Domě s pe-
čovatelskou službou v Jablonci nad Nisou. 

Projekt IP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ CZ. 1.04/3.1.00/05.00023 dle rozhodnutí č. OLP 1652/2010. je 
financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.

Pan František byl před návštěvou nového 
praktického lékaře oholen a převlékl se do 
čistých šatů.



NA NOHY TĚŽKÉ BOTY, NA HLAVU HASIČSKOU PŘILBU, NA ZÁDA 
DÝCHACÍ PŘÍSTROJ A ZA NECELOU ČTVRTHODINKU BÝT PO SVÝCH 
V 83. PATŘE MRAKODRAPU! SCÉNA JAKO VYSTŘIŽENÁ ZE 
SLAVNÉHO KATASTROFICKÉHO FILMU SKLENĚNÉ PEKLO. HLAVNÍ ROLI 
SI ALE MÍSTO STEVE MCQUEENA ZAHRÁL JAN SEMERÁDT A NAHOŘE 
NAŠTĚSTÍ NEHOŘELO. „VLASTNĚ TAM BYL NAKONEC PĚKNÝ ROZHLED,“ 
ŘÍKÁ S ÚSMĚVEM NEJRYCHLEJŠÍ HASIČ NA SVĚTĚ. NA SVĚTOVÝCH 
HASIČSKÝCH HRÁCH DOKÁZAL VYBĚHNOUT 250 METRŮ VYSOKOU VĚŽ 
V PLNÉ ZBROJI ZA NEUVĚŘITELNÝCH 11 MINUT A 23 SEKUND. DO 

LIBERCE, KDE SLOUŽÍ JAKO PROFESIONÁLNÍ HASIČ, PŘIVEZL ZLATO.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV HZS LIBERECKÉHO KRAJE
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Nejrychlejší hasič světa
trénuje na vrcholcích
Jizerek

Běh do 83. patra věže Sydney Tower byla 
jednou z disciplín Světových hasičských 
her, které se konají každé dva roky. Češi 
patří mezi světovou špičku a z australské 
hasičské „olympiády“ přivezli hned něko-
lik medailí. Kromě běhu po schodech věže 
získali Češi medaile i v drsné soutěži TFA, 
jejíž český název „Nejtvrdší hasič přežívá“ 
přesně vystihuje charakter tohoto víceboje. 
Po návratu ze Sydney jsme vyzpovídali jed-
noho ze zlatých medailistů, v úvodu zmíně-
ného libereckého hasiče Jana Semerádta, 
který se svým kolegům po závodě svěřil, že 
by vlastně mohl běžet ještě o kousíček výš.

Třiaosmdesát pater jste vyběhl v rekordním 
čase s plnou výstrojí. Co si pod „plnou vý-
strojí“ máme představit?
Měl jsem na sobě zásahový oděv – tedy kal-
hoty, kabát, přilbu, zásahové boty a na zá-
dech dýchací přístroj. Celkem všechno váží 
asi 15 kilo.

Dokážete si představit, že vyběhnete naho-
ru a budete ještě někoho zachraňovat nebo 
hasit? Nebo už potřebujete záchranu sám?
(...se smíchem) Asi by se zasahovat dalo, 
i když člověk jde nahoru jako na závod a vydá 
ze sebe všechno. Někteří kolegové nahoře 
odpadli, ale naštěstí jsme nemuseli nikoho kří-
sit. Platí ale, že když někdo ‚odpadne‘ cestou 
na schodech, kolega, co běží za ním, u něj 
musí počkat a další pak musí dojít pro pomoc.

To by mnoho „sportovců“ při soutěži neu-
dělalo?
To asi ne, ale takové pravidlo platí. Mě se to 
naštěstí nestalo, takže jsem mohl doběhnout 
ve vítězném čase. Bral jsem přitom schody po 
dvou.

Představuji si to trochu jako scénu z filmu 
Skleněné peklo – výtahem nemůžete, sly-
šíte dusot těžkých bot svých kolegů, neko-
nečné úzké schodiště...
Sydney Tower je vyhlídková věž, ne klasický 
mrakodrap. Běží se tedy v tubusu, všude ko-
lem samý beton. Nahoře byla ale prosklená 
vyhlídková teráska. Takže když je člověk scho-
pen vnímat, může se i porozhlédnout po oko-
lí. A to já schopen byl. Vlastně tam byl docela 
pěkný rozhled.

Trénoval jste na takový neobvyklý závod ně-
jak speciálně?
V podstatě se od mládí pohybuju po horách, 
jsem členem dobrovolné horské služby, v létě 
v zimě běhám po kopcích, jezdím na kole. By-
dlel jsem v Novém Městě pod Smrkem, takže 
jsem často běhal na Smrk, nejvyšší vrchol Ji-
zerských hor. V rámci přípravy na Světové hry 
jsem ale musel běhat i po schodech v těžkých 
botách, aby si nohy zvykly na zátěž. Trénoval 
jsem v práci v hasičské věži.

Kromě běhu na vrchol Sydney Tower máte 
za sebou i soutěž „Nejtvrdší hasič přežívá“. 
O co v té soutěži jde?
Je to silový víceboj – simulace hasičského zá-
sahu převedená do sportu. Absolvuje se tedy  
s výstrojí. Zahrnuje čtyři disciplíny, během 
nichž je třeba například roztáhnout a smo-
tat hadice, přesunovat závaží pomocí palice, 
přemísťovat barel skrz tunel či přenášet sko-
ro metrákovou figurínu. Také jsem vyběhnul 
tři patra s dvacetikilovým kanistrem, přelézal 
třímetrovou bariéru. Poslední disciplínou je 
pak běh do 17. patra. Soutěž vlastně shrnuje 
vše, co vás může potkat u zásahu, jen ve vel-
mi rychlém tempu za sebou. Na každou další 
disciplínu se nastupuje deset minut po startu 
té první.  

Dá se vůbec taková soutěž srovnat s reali-
tou? Se skutečnými zásahy? Nebo je to jen 
zábava a zásahy jsou podstatně tvrdší?
Tohle je prostě sport. Ale na druhou stranu 
velmi dobrý jako příprava na zásahy. Nedá se 
to srovnat s těžkým zásahem, tam se profesi-
onální hasič chová jinak. Zatímco při závodu 
jedu od začátku na plný výkon, u zásahu je 
to naopak – musím stále myslet na to, aby mi 
zbyly síly. Nikdy nevíte, co ještě máte před se-
bou, co všechno se stane a jak dlouho zásah 
potrvá, takže člověk musí pořád šetřit silami.

Jezdíte pravidelně na takové soutěže jako 
byly Světové hasičské hry v Sydney?
Jezdím už pár let. Na hasičských hrách, které 
se po roce střídají s hasičskými a policejními, 
jsem byl letos potřetí. Zlato ze Sydney je urči-
tě můj největší úspěch. Obecně ale tým Čes-
ké republiky patří od roku 2008 mezi nejlepší 
týmy TFA, mezi světovou špičku. Velkou kon-
kurenci máme v týmech Německa, Brazílie 
a Hong Kongu.



BUDETE-LI VYJÍŽDĚT Z BŘEZNA SMĚREM K SILNICI NA CHOMUTOV, POVEDE VÁS CESTA 
OKOLO MÍSTNÍHO HŘBITOVA. TAMNÍ HŘBITOV OBĚTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, KTERÝ LEŽÍ 
HNED ZA HŘBITOVEM ‚MÍSTNÍM‘, JE TŘETÍ NEJVĚTŠÍ SVÉHO DRUHU V ČESKÉ REPUBLICE. 
VE TŘECH DLOUHÝCH ŘADÁCH JSOU POCHOVÁNY VÍCE NEŽ TŘI STOVKY MRTVÝCH.

TEXT: OBECNÍ ÚŘAD BŘEZNO, REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

Památník vězňů 
z transportu v novém

14 | HISTORIE | 2. SVĚTOVÁ VÁLKA

V dubnu roku 1945 přijel do Března vlakový 
transport s vězni z koncentračních táborů. 
Transport tvořilo 55 pootevřených vagónů, 
v každém z vagónů se tísnilo 40 až 50 hla-
dovějících a na kost vyhublých vězňů. Dva 
týdny po příjezdu prvního transportu se ob-
jevil v Březně druhý, který vezl stejně děsivý 
„náklad“. 

Podle dochovaných výpovědí březenských 
antifašistů se za doby přítomnosti vlakových 

transportů v obci odehrávaly v okolí nádra-
ží otřesné scény – slyšet bylo noční výstřely 
a místní nacházeli mrtvé podél kolejí. 

Skoro každý večer odváželi místní rolníci svý-
mi povozy mrtvé za březenský hřbitov, kde je 
francouzští zajatci a Poláci, pracující u míst-
ních německých sedláků, museli svlékat, ko-
pat pro ně hroby, pálit jejich oblečení a jejich 
těla házet do společných hrobů. Na tomto 
místě, tedy za místním hřbitovem, se dnes 
nachází i pietní místo posledního odpočinku 
obětí těchto válečných hrůz.

Exhumace společných hrobů proběhla 19. 
září 1945, tedy několik málo měsíců po osvo-
bození Československa. Mrtví byli uloženi do 
samostatných rakví a znovu pohřbeni ve třech 
dlouhých řadách. Na památku zemřelých byl 
uprostřed hřbitova vztyčen vysoký kovový 
kříž. Totožnost mrtvých se nikdy nepodařilo 
zjistit. Dle záznamů v kronice zahynulo v pro-
storu nádraží 306 vězňů.

Od roku 1945 se o toto pietní místo staraly 
ženy z Března, vysazovaly zde růže a dvakrát 
ročně se zde konala shromáždění občanů 
k uctění památky umučených vězňů. V sou-
časné době se starají o údržbu této památ-
ky zaměstnanci obecního úřadu. Kamenný 
podstavec byl postupně opraven a byl zde 
vybudován přístupový chodník - kovový kříž 
se zachoval.

Původní pamětní desku, kterou někdo po 
roce 1989 rozbil, nahradila deska nová a celý 
památník byl nákladem přes 600 tisíc korun 
celkově zrekonstruován do dnešní podoby. 
Součástí nového památníku, které si můžete 
prohlédnout za místním hřbitovem, je sochař-
ské dílo, jehož autorem je sochař, malíř a vý-
tvarník Václav Krob. Zároveň bylo upraveno 
okolí, chodníky, živé ploty a trávník. Pietní 
místo je volně přístupné brankou ve hřbitovní 
zdi.           (PI)



DO POLOVINY ÚNORA 2013 BUDE ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK 
U JIRKOVA OPĚT TESTOVAT VĚDOMOSTI DĚTÍ A POKOUŠET JEJICH 
PŘEDSTAVIVOST. DO PROSTOR ZÁMKU SE STĚHUJE DALŠÍ 
PUTOVNÍ VÝSTAVA, KTEROU ZAPŮJČILO SCIENCE CENTRUM 
IQPARK LIBEREC. NOVÁ EXPOZICE ‚POZNÁVEJ SE‘ O LIDSKÉM 
TĚLE, NAVAZUJE NA ÚSPĚŠNOU HRY A KLAMY, KTERÁ BAVILA 
DĚTI I DOSPĚLÉ LOŇSKOU ZIMU.

TEXT: JITKA VIZIOVÁ A REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ARCHÍV IQPARK LIBEREC, ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
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iQ park na zámku
aneb poznávej
své tělo

Výstava ‚Poznávej se‘ obsahuje na šedesát 
exponátů, které jsou sestrojeny tak, aby se 
návštěvníci mohli hravou a zábavnou for-
mou dozvědět spoustu zajímavých informací 
o fungování lidského těla, o lidských smys-
lech nebo i to, jak nás někdy vlastní smysly 
klamou. Výstava ‚Poznávej se‘ navazuje na 
úspěšnou výstavu Hry a klamy a stejně jako 
ta loňská dokáže, zejména u mladší generace, 
spolehlivě aktivovat hravost, schopnost logic-
kého uvažování i kreativitu myšlení.

Jedinečnost výstavy spočívá v tom, že na 
rozdíl od běžných výstav či muzeí, kde jsou 
exponáty doslova „nedotknutelné“, zde je 
zapotřebí s vystavenými objekty pracovat 
a takříkajíc jim „přijít na kloub“. Každý hrací 
stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibli-
žuje jiný poznatek hlavně z oblasti biologie, 
ale i fyziky - nicméně každý exponát v sobě 

skrývá prvek pobavení, hry a objevitelského 
vzrušení. Celkový dojem z výstavy lze shrnout 
do věty: Poznání je zábava.

Vznik a činnost libereckého iQparku podpo-
ruje Nadace Škola Hrou, založená za účelem 
hledání nových forem vzdělávání mladé ge-
nerace. Důraz je kladen na logiku a interak-
tivitu exponátů atraktivních pro všechny vě-
kové skupiny.

Pokud se rozhodnete výstavu iQparku na 
Červeném hrádku navštívit, nenechte si ujít 
i výstavu sbírky medvědů a lesní svět skřítků. 
Otevřeno je až do 10. února 2013 od pondělí 
do pátku od 9.00 do 17.00 hodin, o víkendu 
pak od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Vstupné 
na iQpark je pro dospělé 60 Kč, pro děti a dů-
chodce 40 Kč. 
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Hrad Kostomlaty 
znovu láká turisty
VRCHOLKY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ JSOU DOSLOVA POSETY ZBYTKY HRADŮ, STRÁŽNÍCH VĚŽÍ 
A DALŠÍCH POZŮSTATKŮ PO NAŠICH PŘEDCÍCH. JEDNOU Z NEJROZSÁHLEJŠÍCH A PŘESTO MÉNĚ 
ZNÁMÝCH ZŘÍCENIN JE HRAD KOSTOMLATY NAD STEJNOMENOU OBCÍ. NA ROZDÍL OD ZNÁMĚJŠÍHO 
HÁZMBURKU O HRAD NEPEČUJE STÁT, ALE OBEC S DEVÍTI STOVKAMI OBYVATEL A ČLENOVÉ 
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PRO ZÁCHRANU HRADU KOSTOMLATY. 

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ A ARCHÍV OS PRO ZÁCHRANU HRADU KOSTOMLATY

Z obranného hradu tančírna

Hrad na kopci nad městečkem Kostomlaty 
stojí od začátku 14. století – jejich historie 
spolu vždy šla ruku v ruce. Hrad postavili páni 
z Oseka, zvaní též páni z Rýzmburku. V prů-
vodcích a mapách ho občas najdete také pod 
názvem Sukoslav. Jde ale o historický omyl, 
který zřejmě zavinil kronikář Hájek z Libočan. 
Ve své kronice totiž vypráví příběh o postavě 
jménem Sukoslav, který měl v roce 880 poblíž 
Bíliny založit hrad. Jednak je ale Sukoslav smy-
šlený hrdina a pak se v té době hrady ještě 
vůbec nestavěly. Přesto se někdy v 19. století 
začalo hradu Kostomlaty takto mylně říkat.
Protože byl hrad, zpočátku zvaný jen prostě 
Haus a později Castrum, trvale obýván vlast-
ně jen necelá tři staletí a od 15 století už ho 
nikdo nepřestavoval, najdeme ho dnes prak-
ticky ve stejné podobě jako ve středověku. 
Vstupní bránu dodnes chrání okrouhlá věž, 
nahoře na skále stojí zbytky vnitřního horního 
hradu s další dominantní věží. Spíš než pře-
stavby se tak na stavu hradu podepsaly války. 
Husité během válek Kostomlaty několikrát 
oblehli, poničili, ale nedobyli. Na jaře roku 
1434 hrad obléhal husitský hejtman Jakoubek 
z Vřesovic a poblíž hradu se nakonec střetly 
dvě znepřátelené husistské frakce. Jak všech-
no dopadlo, není z historických pramenů 
úplně jasné, každopádně na další téměř dvě 
staletí se Jakoubek z Vřesovic stal majitelem 
panství a členové jeho rodu se pak psali Kos-
tomlatští z Vřesovic. Na sklonku jejich vlády 
ale zřejmě Kostomlaty končí jako plnohod-
notný obývaný hrad a začínají se měnit ve 
zříceninu. V první půli 17. století hrad koupili 
Černínové z Chudenic, kteří si postavili dole 

ve vsi pohodlnější zámek, který odpovídal 
tehdejším nárokům na bydlení lépe než stře-
dověký kamenný hrad. Z původního místa 
pro obranu i bydlení nad obcí se ale v dobách 
romantismu stává vyhledávané místo výletní.  
„V polovině 19. století byl ve spodní části hra-
du postaven hostinec a dřevěná bouda, která 
sloužila také jako lokál, ale i tančírna. Byl zřízen 
kuželník a vyhlídka na věži. Hrad byl hodně na-
vštěvovaný, jezdili na něj i lázeňští hosté z Bí-
liny a Teplic. Za tímto účelem byla i upravena 
příjezdová cesta na hrad, aby se tam dalo vyjet 
i s autokarem. Byla to doba romantismu a hoj-
ných společenských aktivit,“ připomíná léta 
slávy hradu Ladislav Faigl.

První krok k záchraně

Dnes už stojí z hospody jen zbytky, občas na 
hradě ale bývá pěkně živo a občanské sdru-
žení se mu snaží vrátit zašlou slávu. Právě 
Ladislav Faigl patří od začátku k jeho nejak-
tivnějším členům. Pod hradem žije už téměř 
čtyřicet let. Na přelomu tisíciletí se pak s ver-
vou pustil do jeho záchrany. „Přitahují mě 
zříceniny hradů, protože mi připadají tajuplné, 
vyvolávají v člověku fantazii - jak asi vypadal 
ten hrad, když byl v plné kráse, co všechno 
se na něm odehrávalo. Člověk si na takových 
místech klade spoustu otázek, na které nejde 
jednoznačně odpovědět. Je to vždy torzo za-
jímavé architektury,“ vysvětluje svůj zájem 
Ladislav Faigl. „Abych získal zkušenosti, jezdili 
jsme z manželkou po zříceninách hradů, kde 
se něco dělo, a mnoho věcí jsem konzultoval 
s odborníky,“ vypráví. Díky těmto zkušenos-

tem se mu podařilo nejen zajistit vypraco-
vání fotogrammetrie hradu, jeho zaměření 
a stavebně historický průzkum, tedy materi-
álů nutných pro další obnovu, ale také získat 
na to všechno peníze. Do pokladny sdružení 
pomáhají přispívat výdělečné akce na hra-
dě nebo pomohl honorář od filmařů. Peníze 
sdružení využilo hlavně na projekční přípravu. 
Na hradě se žádné vstupné nevybírá, přispět 
ale můžete buď na konto sdružení nebo při 
akcích nebo v sezóně, když má někdo z dob-
rovolníků na hradě ‚službu’. Hlavní ‚slovo’ to-
tiž, stejně jako u mnoha dalších záchranných 
projektů, mají ruce dobrovolníků. „Lidé, kteří 
se podílejí na pracích na hradě, jsou především 
nadšenci a příznivci záchrany takovéto památ-
ky. V dnešní době se takoví nadšenci špatně 
shání. Přesto se vždy přes kamarády domluví 
nějaká ta brigáda a vždy se kus práce udělá,“
chválí dobrovolníky Ladislav Faigl.

Hrad jako pohádková kulisa

Hrad byl v minulosti bez jakékoliv správy 
a údržby, takže byl notně zarostlý a plný po-
padaných kamenů. Počáteční práce na hra-
dě tak znamenaly především úklid a čištění. 
I díky odstranění stromů je teď hrad dobře 
viditelný z dalekého okolí. Dobrovolníci se 
pak soustředili na hlavní věž, které touží vrátit 
využití z romantického 19. století – tedy jako 
rozhledny. „Vyklidili jsme spodní části věže, 
zhotovili základní dřevěného podlaží a instalo-
vali dva stupňů schodiště a podesty, abychom 
ho napojili na stávající schodiště zhotovené 
v polovině 19. století. Také došlo na výrobu 
a montáž mřížových dveří do věže a provizorní 



zastřešení věže,“ vypočítává Ladislav Faigl. Ka-
ždé léto se na hradě pořádají brigády a sdru-
žení se snaží hrad oživit. O prázdninách se 
proto v prostorách hradu koná zábavný den 
se šermíři a dobýváním hradu. Romantické 
kulisy si k natáčení své pohádky Nejkrásnější 
hádanka vybral i Zdeněk Troška. Cílem sdru-
žení je přilákat do hradu zpět turisty – prá-
vě kvůli nim postavili dobrovolníci na hradě 
přístřešek, aby je nepřekvapilo nepříznivé 
počasí. Od hlavní silnice z Bíliny do Teplic už 
vedou k hradu ukazatele a navíc okolím hra-
du prochází naučná stezka Březina. Teď se 
členové občanského sdružení chystají vybu-
dovat kvalitnější zázemí v prostoru bývalého 
hostince. Do obnovy provozu restaurace na 
hradě se ale pouštět nechtějí. „Obnova hos-
tince ba dokonce i tančírny by jednak byla ve-
lice nákladná, ale i složitá z hlediska povolení. 
V dnešní době by to nebylo, myslím, ani využi-
té. Obnova části objektu bývalého hostince je 
pouze prostá stavba, která bude sloužit jako 
zázemí hradu,“ vysvětluje hospodář sdružení.

Dostavba ne, jen konzervace

Majetkové poměry nebyly na hradě jednodu-
ché. Původně patřil hrad Lesům ČR, i když se 
ho už od 70. let minulého století snažila získat 
obec. To se nakonec podařilo až v novém tisí-
ciletí a městečko s osmi stovkami obyvatel se 
teď snaží získat na jeho obnovu peníze a pus-
tit se do záchrany. „Po převodu hradu pod 
obec byly projekčně připraveny dvě akce, a to 
elektrická přípojka na hrad a zazdění největší 
kaverny v západní stěně paláce. Obci se po-
dařilo získat na tyto akce dotace a s podílem 
vlastních financí se také předloni realizovaly. 
V loňském roce obec obdobně realizovala re-
konstrukci niky ve východní části jádra hradu. 
Letos pokračovaly rekonstrukce dvou branek 
do jádra hradu. Nejvíce si ceníme, že se poda-
řilo díky obci zabezpečit nejohroženější místa 
na hradě, kterým hrozilo zborcením. Na příští 
rok obec připravuje opravu hradební zdi při 
malé věži a zpevnění prostoru druhé brány,“

říká Ladislav Faigl. Stále ale mluvíme o zříce-
nině – tedy rozvalinách hradu, a tak se vnu-
cuje otázka – má vůbec smysl zachraňovat 
zříceninu? A jak daleko jít s opravami? „Hrad 
Kostomlaty je opuštěný od roku 1580. Od té 
doby chátrá, byl i rozebírán na stavby v obci, 
ale hodně se na něm podepsala samotná pří-
roda. Přes všechny tyto vlivy se na tomto hra-
dě dochovalo poměrně dost zdiva a dvě věže. 
Rok od roku zdivo ubývá a za nějaký čas by 
tam zbyly jen asi dvě věže. Bylo by to škoda, 
kdyby se to, co tam je dnes, nezachránilo pro 
další generace. Dostavovat by se mělo jen to 
nejnutnější, co ovlivňuje statiku. Je třeba za-
konzervovat stávající zdivo, aby dál nepadalo. 
Hlavní věž je téměř celá, tak se přímo nabízí ji 
opravit a zpřístupnit ji jako rozhlednu,“ vysvět-
luje Ladislav Faigl.

Kontakt:
Občanské sdružení pro záchranu
hradu Kostomlaty
http://hradkostomlaty.sweb.cz
hradkostomlaty@seznam.cz



Inspirace 
z velké Číny
ČÍNA – BEZ PŘEHÁNĚNÍ SVĚTOVÁ VELMOC, JEDNA 
Z NEJRYCHLEJI SE VYVÍJEJÍCÍCH EKONOMIK DNEŠKA, 
VÝCHODNÍ ZEMĚ BOHATÁ NEJEN MATERIÁLNÍMI PROSTŘEDKY, 
ALE TAKÉ PRASTAROU KULTUROU, NÁROD S VLASTNÍ OSOBITOU 
FILOZOFIÍ A PŘÍSTUPEM K ŽIVOTU, NEJLIDNATĚJŠÍ A NEJBOHATŠÍ 
ŘÍŠE SVĚTA, KDE LIDÉ I PO TISÍCILETÍCH STÁLE POUŽÍVAJÍ 
OBRÁZKOVÉ PÍSMO A KDE SE MODERNA SNOUBÍ S TRADICÍ 
– JE PRO NÁS DNES DOZAJISTA V MNOHÝCH OHLEDECH VELKOU 
INSPIRACÍ.

TEXT A FOTO: ROMAN STEIGER

jsem zjistil, že něco podobného je v Číně 
celkem běžným jevem, mi došlo, že oděv je 
zde jediným prostředkem proti UV záření. 
Místo škodlivých krémů s faktorem používa-
jí Číňané rukávy a čepice s širokým kšiltem. 
Romantické jsou zejména slunečníky, které 
jsou dodnes běžné ve městech i na venkově 
a používají je nejen ženy. Když se ochladí, 
nosí se v Číně dvoje kalhoty. Podobně jako 
naše i čínské babičky totiž vědí, že nastydne-
te vždy od nohou. Tradiční čínská medicína 
detailně popisuje meridiány vedoucí od cho-
didel k vnitřním orgánům, do kterých když se 
dostane „vítr“ neboli jinová energie, nepřine-
se vám to nic dobrého. Punčocháče, spodky 
nebo kamaše udělají své. Jen s děsem ve tváři 
pak Číňané sledují, jak Středoevropan oblé-
ká v prosinci čtyři vrstvy svršků a na nohy jen 
jedny slabé rifle.

Zdraví na prvním místě
Tradiční čínská medicína je po tisíciletích 
vývoje možná propracovanějším a kompli-
kovanějším systémem než moderní západní 
medicína, přestože její základní principy jsou 
jednoduché. Čínský lékař potřebuje ke své 
práci nejen dlouhá léta teoretické přípravy 
a následně roky praxe pod dohledem zkuše-
ného lékaře – mistra, ale mnohdy i značnou 
míru rozvinutého jemnocitu a intuice. Vždyť 
na rozdíl od západního čínský lékař rozezná-
vá až 29 druhů pulzu a pracuje s energií, která 
je tak jemná, že ji západní lékař není schopen 
registrovat vůbec. Tak či onak, stejně jako dří-
ve i dnes není kvalitní lékařská péče v Číně 
nijak lacinou záležitostí. Průměrný Číňan si 
odbornou lékařskou péči nemůže z důvo-
du vysoké ceny dovolit příliš často. Proto se 
o sebe Číňané starají mnohem více než na-
příklad Češi se svým zdravotním pojištěním 
a celkově pasivním přístupem ke zdraví. Ka-
ždodenní cvičení je běžnou součástí denního 
života většiny čínského obyvatelstva stejně 
jako nějaký druh „vnitřní hygieny“, tedy me-
ditace, návštěvy chrámů atd., podle známého 
úsloví, že ve zdravém těle může žít jen zdravý 
duch.

Šaty dělají člověka
Každé české dítě se již ve škole učí, že oděv je 
odpradávna znakem a výdobytkem lidského 
druhu. Oblečení člověku vždy sloužilo nejen 
ke zkrášlení, zahalení, ale zejména k ochra-
ně před vnějšími vlivy. To však dnes již často 
neplatí. Móda nabízí zkrášlení a odhalování. 
Ovšem ne tak v Číně. Když jsem v Pekingu 
poprvé spatřil v letním parnu na ulici ženu 
s dlouhým rukávem a v rukavicích, pomyslel 
jsem si nejprve, že ta chuděrka zřejmě trpí 
ošklivou kožní nemocí. Teprve později, když 

Proč Číňané nepočítají kalorie
Ochutnat čínské jídlo a zemřít. Tak by se daly 
stručně shrnout mé zkušenosti s pravou čín-
skou kuchyní, která je samozřejmě na hony 
vzdálená pokrmům z našich „čínských re-
staurací“. Miluji smažený lilek, křehké kuře, 
kachnu osmi pokladů či plněné taštičky ťiao-
-c‘. Někoho možná překvapí, že Číňané vět-
šinou nejsou vegetariány, naopak maso mají 
velmi rádi. Avšak vychutnávají si jej po kou-
síčcích, které prokládají hromadou zeleniny 
nejrůznějších druhů polévaných omáčkami 
nejvybranějších chutí. Číňané nepotřebují ci-
tovat Hippokrata. Že jídlo je zároveň lékem, 
ví nejen každý čínský lékař, ale i každý dobrý 
kuchař, ba i každá dobrá hospodyně. A nebýt 
invaze podniků typu McDonald’s a KFC či 
masové propagandy mléčných výrobků v po-
sledních pěti letech, byl by čínský národ dnes 
jistě jedním z nejzdravějších na světě. Vliv fast 
foodu je zřejmě daní za modernu a blahobyt. 
Hektičtější životní styl přináší svá negativa 
a Číňané v tomto ohledu nebudou výjimkou. 
Jejich vynalézavost však nezná mezí a tak 
není náhodou, že se v Číně objevuje i tzv. 
„zdravý fast food“. Pokrmy z vodních řas do-
plněné zelenými šťávami a džusy z trávy jsou 
stále častějším doplňkem běžné stravy a nut-
no podotknout, že i zde se jedná o tradiční 
a tisíciletími ověřené „receptury“.

Šifra dynastie Ming
Čínská moudrost překonávající věky však zů-
stává pro mnohé stále zahalena tajemstvím. 
Přestože klíč k ní máme na dosah ruky. Již 
slavný mudrc Lao-c‘ si posteskl ve své knize, 
když napsal: „Mé učení je tak snadné k po-
chopení, tak snadné k provádění! A přece 
není na světě nikdo, kdo by je dovedl chápat, 
kdo by je dovedl provádět! ...“ Možná právě 
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centrální sloupy představují čtyři roční ob-
dobí a dvanáct vnějších sloupů představuje 
dvanáct měsíců a dvanáct denních dob. Drak 
a fénix namalovaný na střešních trámech sym-
bolizuje základní vesmírné síly jin a jang, jež 
měly být na zemi zastoupeny v osobách cí-
saře a císařovny. Síla bezprostředního dojmu 
tohoto architektonického skvostu dává tušit, 
jak harmonický a velkolepý život povede kaž-
dý, kdo usiluje jednat vždy v souladu s příro-
dou. Pohled na tuto překrásnou a impozantní 
stavbu mě ani po letech nepřestává uchvaco-
vat a kdykoliv se mi naskytne, má ruka znovu 
a znovu bezděky sahá po fotoaparátu.

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

proto, že jejím základem je prostá jednodu-
chost, zdá se tolik cizí lidem, jež mají zálibu 
ve složitostech. Kdo však hledá osvícení a má 
otevřené srdce, nachází inspiraci nejen ve 
filozofických textech, ale i v uměleckých dí-
lech, která hovoří přímo k lidskému srdci.
Nikde se necítíte tak posvátně, jako pod Chrá-
mem nebes Tchien-tchan. Úžasná mingská 
stavba Čchi-nien-tien, jež tak silně působí na 
všechny své návštěvníky, v sobě skrývá kouzlo 
čínského umění symboliky a manifestace ves-
mírných zákonů. Základ stavby, mající čtver-
cový půdorys, symbolizuje zemi se svými 
čtyřmi světovými stranami. Na kruhových te-
rasách z bílého mramoru, připomínajících ob-
laka a představujících stupně k nebesům, stojí 
rotunda s trojitou střechou pokrytou temně 
modrými taškami a symbolizující nebesa. Její 
dřevěné sloupy jsou uspořádány tak, že čtyři 
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Azylový dům
v Chomutově nenabízí 
jen ubytování

ZÁKLADNÍM POSLÁNÍM AZYLOVÝCH DOMŮ JE POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB NA 
PŘECHODNOU DOBU OSOBÁM V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ. 
NEMÉNĚ DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ PRÁCE S KLIENTY JE ALE TAKÉ POMOC PŘI PROSAZOVÁNÍ JEJICH 
PRÁV A ZÁJMŮ A VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI, KTERÉ PRO NĚ PRACOVNÍCI 
AZYLOVÝCH DOMŮ ZAJIŠŤUJÍ. 

TEXT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHOMUTOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
FOTO: REDAKCE POHLEDY AMB

Azylový dům v Chomutově na Písečné (AD 
Písečná) má kapacitu 36 osob, nabízí ubyto-
vání zpravidla na jeden rok pro ženy, muže 
i děti. Pro všechny klienty nabízí řadu aktivi-
začních činností, které jim mají pomoci při 
překonávání nepříznivé sociální situace, mo-
tivovat k rozvoji osobnosti a koncepčnímu 
řešení krizové situace, přispět k celkové reso-
cializaci a snížit závislost na systému sociální 
pomoci. S každým uživatelem je na základě 
jeho individuálních potřeb a možností sesta-
ven plán pro jeho znovuzačlenění do společ-
nosti. 

Sociální pracovnice AD Písečná na každý rok 
zpracovává plán aktivizačního programu, kte-
rý probíhá formou přednáškové činnosti s pře-
dem stanovenými tématy. Jednotlivá setkání 
se konají pravidelně každý týden v rozsahu 
dvou hodin, podílí se na nich jak zaměstnan-
ci Sociálních služeb Chomutov, tak i pozva-
ní odborníci ze spolupracujících organizací, 
jako je např. Úřad práce, Magistrát města 
Chomutova, nebo různé neziskové organiza-

ce. Aktivizační program vždy zahrnuje široké 
spektrum témat a informací, které mohou kli-
enti v každodenním životě využít.  V letošním 
roce tak klienti AD Písečná například získají 
řadu informací z oblasti finanční gramotnos-
ti, zjistí, jak rozpoznat domácí násilí a jak se 
mu bránit, dozví se, jak sepsat životopis, bu-
dou seznámeni se základy pracovně-právních 
vztahů. Dále budou poučeni o důsledcích 
rizikových forem chování a jednání jako jsou 
krádeže, nezákonný sběr druhotných surovin, 
gambling či závislost na kouření a alkoholu, 
o pravidlech slušného chování, nebo o zása-
dách zdravé výživy.     

Pro zajištění dalších aktivizačních činností pro 
své klienty, zejména pro děti a jejich rodiče, 
byl v roce 2009 zpracován Projekt výchovy, 
vzdělávání a aktivního využití volného času 
dětí z AD Písečná. Je zaměřen nejen na zpro-
středkování učiva, ale i na všestranný rozvoj 
osobnosti dětí, jejich výchovu a vzdělávání 
za pomoci dobrovolníků, sociální pracovnice 
azylového domu a za účasti rodičů. V rámci 

projektu uzavřely Sociální služby Chomutov 
smlouvu o spolupráci s místní pobočkou ob-
čanského sdružení Člověk v tísni, na jejímž 
základě dochází k bezplatnému doučování 
dětí z AD Písečná a aktivnímu využívání vol-
ného času předškoláků, školáků i matek. Kro-
mě toho byla navázána spolupráce s Fondem 
ohrožených dětí v Chomutově, který je také 
schopen pomoci s doučováním dětí a zabez-
pečit volnočasové aktivity dětí v AD Písečná, 
včetně výletů nebo poznávacích zájezdů. 
Díky spolupráci s uvedenými organizacemi 
se tak v loňském roce mohly matky s dětmi 
zúčastnit výletů např. do ZOO nebo do aqua-
parku, zapojily se do výroby a pouštění dra-
ků, zúčastnily se workshopu na téma výroba 
šperků z korálků, vyráběly vánoční ozdoby 
a přání nebo navštívily Mikulášskou besídku. 
Ve zmiňovaném doučování se děti vzdělávaly 
průměrně v rozsahu dvou hodin týdně, a to 
zejména v matematice, českém, německém 
a anglickém jazyce a v environmentální vý-
chově.           (PI)



Aby nám
nevychladly 
radiátory

KVALITNÍ DODÁVKY ENERGIÍ PATŘÍ VE VYSPĚLÉ EKONOMICKÉ 
SPOLEČNOSTI K BĚŽNÝM SOUČÁSTEM KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA. 
V ZIMNÍM OBDOBÍ NÁS PAK NEJVÍCE ZAJÍMÁ ENERGIE TEPELNÁ. 
VŽDYŤ KDO BY SE RÁD DOMA NEOHŘÁL U PŘÍJEMNĚ TEPLÉHO 
RADIÁTORU.

TEXT: ING. JIŘÍ MACAN
FOTO: ARCHÍV SPOLEČNOSTI

V Mostě je rozhodujícím dodavatelem tepel-
né energie pro vytápění a ohřev teplé vody 
společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. O provoz, 
správu a údržbu tepelného hospodářství na 
území města Mostu se stará již od svého zalo-
žení v roce 1994 a od roku 2005 je také vlast-
níkem technologického souboru sekundární 
části systému centrálního zásobování teplem, 
kam spadají výměníkové stanice, průchozí, 
průlezné a neprůlezné topné kanály, kolekto-
ry inženýrských sítí a další rozvody tepla až 
k patám zásobovaných objektů, celkem zhru-
ba pětačtyřicet kilometrů potrubí.

Zásadním cílem společnosti PRVNÍ MOS-
TECKÁ a.s. jsou bezproblémové dodávky 
tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé 
vody. Jsme si vědomi, že každé přerušení do-
dávek je zvláště v zimním období pro odběra-

tele nepříjemné, a proto věnujeme maximální 
pozornost technickému stavu jednotlivých 
zařízení, která procházejí postupnými rekon-
strukcemi, opravami a pravidelnou údržbou. 
Je však třeba si uvědomit, že jak výměníkové 
stanice, tak rozvody tepla jsou v provozu 24 
hodin denně a 365 dní v roce, jsou namáhány 
značnými teplotami a tlaky a čelí i povětrnost-
ním vlivům, proto nelze případným haváriím 
nikdy zcela zabránit. Pro minimalizaci nena-
dálých událostí však činí společnost PRVNÍ 
MOSTECKÁ a.s. maximum.

Sekundární část systému centrálního zásobo-
vání teplem, která je ve vlastnictví společnosti 
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., prochází pravidelnou 
diagnostikou, při níž jsou vytipována možná 
riziková místa. Na základě této diagnostiky 
následně vedení společnosti připravuje plán 
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investic a oprav na každý rok. V uplynulých 
třech letech se tak kompletní rekonstrukce 
dočkaly například výměníkové stanice VS 22, 
VS 25, VS 21, VS 23 a VS 56, nová technolo-
gie pro ohřev teplé vody pak byla instalována 
ve VS 7, VS 34, VS 19 a VS 6A. Rekonstruk-
cemi samozřejmě procházejí i topné kanály 
a další zařízení. Do těchto akcí každoročně 
směřuje několik desítek milionů korun. Od 
roku 2011 prochází postupnou výměnou také 
řídící systém tepelných zařízení města Mostu, 
který je významným pomocníkem v dodáv-
kách tepelné energie a usnadňuje obsluhu vý-
měníkových stanic. Díky němu má centrální 
dispečink neustálý přehled o provozu všech 
výměníků a okamžitě se tedy dozví o případ-
ných poruchách, zároveň může i dálkově 
ovládat činnost jednotlivých částí sekundár-
ního systému centrálního zásobování teplem.

S centrálním dispečinkem, do něhož se sbí-
hají data ze všech výměníkových stanic vlast-
něných společností PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., 
souvisí i jedna novinka letošního roku, kterou 
je změna smluvního provozovatele tepel-
ných zařízení. Od 1. května 2012 tyto služby 
zajišťuje společnost Severočeská tepláren-
ská, a.s. V případě poruchy tak můžete vyu-
žít telefonní číslo 476 447 830 nebo e-mail 
dispecink.st@setep.cz.        (PI)
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NA PRAVIDELNÉ FARMÁŘ-
SKÉ TRHY SE STÁNKY 
PROVĚŘENÝCH PĚSTITELŮ, 
VÝROBCŮ A PRODEJCŮ 
OVOCE, ZELENINY, PEČIVA, 
UZENIN, MLÉKA A SÝRŮ, 
MEDU, UZENÝCH RYB, 
MOŠTŮ ČI HUB SI UŽ SE-
VEROČEŠI ZVYKLI. LETOŠ-
NÍ SEZÓNA TRHŮ ZAČALA 
V BŘEZNU A NEKONČÍ 
ANI PŘED VÁNOCEMI. 
VELKÝ ZÁJEM ZÁKAZNÍKŮ 
PŘIMĚL ORGANIZÁTORY 
SEVEROČESKÝCH FARMÁŘ-
SKÝCH TRHŮ – SDRUŽENÍ 
ČESKÝ UM – ARTIFICIUM 
BOHEMICUM – K ROZHOD-
NUTÍ PRODLOUŽIT TRHY 
A NABÍDNOU I VÁNOČNÍ 
ZBOŽÍ.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB 
FOTO: ARCHÍV ČESKÝ UM – ARTIFICIUM 
BOHEMICUM

Farmáři obohatí 
předvánoční trhy

„Po dohodě s OC Forum v Ústí nad Labem 
a OC Olympia v Teplicích jsme se rozhodli 
protáhnout letošní farmářskou sezónu přes 
prosinec až do Zlaté neděle 23. 12., a umož-
nit tak našim zákazníkům nakoupit i na svátky 
kvalitní tuzemské potraviny a nápoje a užít 
si Vánoce se vším všudy. Už od podzimu na 
trzích nabízíme například celé i vyloupané 

ořechy a další sušené plody, tuzemská jabl-
ka a hrušky, čerstvé i sušené houby, český 
česnek, brambory vhodné na štědrovečerní 
salát, med, koření a víno na svařák, ale třeba 
také vysoce kvalitní pravé holandské kakao 
prodávané nefalšovaným Holanďanem. Tedy 
spoustu ingrediencí pro vánoční pečení, vaře-
ní a slavení. V sortimentu také přibudou ad-
ventní a vánoční dekorace a drobné řemeslné 
a umělecké předměty vhodné jako dárek,“ 
vysvětluje Adam Weber z pořádajícího sdru-
žení.

Na prostranství před ústeckým Forem budou 
vánoční trhy doplněné i o řemeslný sortiment 
probíhat každý den od soboty 15. do neděle 
23. prosince, vždy od 9.00 do 17.00 hodin. 
Před teplickou Olympií budou farmářské trhy 
v pravidelném čtrnáctidenním rytmu od 2. 
listopadu do 14. prosince od 13.00 do 18.00 

hodin. a před Štědrým dnem v pátek 21. a so-
botu 22. 12. od 9.00 do 17.00 hodin. V sobotu 
8. prosince bude farmářský trh součástí Ad-
ventního setkání na Novém hradě v Jimlíně 
u Loun. 

V dalších městech, kde se trhy od jara konaly, 
tedy v Mostě, Chomutově, Kadani a Jirkově, 
už trhy skončily. „Start nové sezóny plánuje-
me zhruba na polovinu března,“ dodal  Adam 
Weber ze sdružení  Český um – Artificium 
Bohemicum.



KDYŽ SE HORNÍCI Z DOLU PLUTO Z PODKRUŠNOHOŘÍ BAVILI NA SVÉ CHATĚ PERMONÍK V ČESKÉM 
JIŘETÍNĚ NAHOŘE NA HORÁCH, MOŽNÁ ANI NETUŠILI, ŽE SE OCITLI NA FAŘE. POSLEDNÍCH 
ŠEDESÁT LET TOTIŽ FARNÍ BUDOVA SLOUŽÍ MÍSTO DUCHOVNÍM ÚČELŮM K REKREACI 
A PROTOŽE KOSTEL, KE KTERÉMU PATŘILA, UŽ TAKÉ NEEXISTUJE, TURISTÉ JI PROSTĚ POVAŽUJÍ 
ZA DALŠÍ LIDOVOU STAVBU. JDE VŠAK O OJEDINĚLOU PAMÁTKU, KTEROU SE TEĎ MAJITEL SNAŽÍ 
ZACHRÁNIT. VLONI SE BUDOVA DOČKALA NOVÉ STŘECHY, LETOS SE OPRAVUJÍ ZDI. STAVITELÉ 
PŘITOM POSTUPUJÍ VELMI CITLIVĚ -  POUŽÍVAJÍ RUČNĚ TESANÉ TRÁMY, PŘÍRODNÍ BŘIDLICE, 
ŠINDELE A PŮVODNÍ STAVEBNÍ TECHNOLOGIE.

TEXT: PHDR. LIBUŠE POKORNÁ, OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL, OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ
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Bývalé faře se vrací 
historická tvář

Vydáte-li se na výlet do Českého Jiřetína 
v Krušných horách, zvaného také Georgen-
dorf, někdy  Böhmisch-Georgenthal, zkráce-
ně pak Thal, budete se pohybovat těsně na 
hranici se sousedním Saskem. Zasídlená část 
obce sestává ze tří částí: prostřední se vine ve 
značně hlubokém údolí podél silnice vedoucí 
od Flájí až ke hranici, jíž souběžně doprovází 
Flájský potok. Druhou část Českého Jiřetína 
tvoří řada domků, které se upínají k levému 
svahu Jestřábí hory (Geiersberg, někdy uží-
ván český překlad Supí hora). Třetí část zá-
stavby, jíž z obou předešlých částí není vidět, 
se vine podél komunikace stoupající vzhůru 
až za horský hřbet, který vpravo ohraničuje 
údolí Flájského potoka. Na mapách najdete 
tuto část pod označením Horní Ves. V mi-
nulosti byla hlavní částí obce, protože se zde 
nacházel kostel se hřbitovem a farou, k nimž 
přibyla také budova jednotřídní školy, která 
byla postavena nížeji.

Vlastní lokální kostel, zasvěcený apoštolům 
Petrovi a Pavlovi, byl vystavěn na náklady 
obce mezi lety 1796 až 1800 ve stylu pozdní-
ho venkovského baroka. Jeho duchovní pas-
týř, kněz, byl placen z náboženského fondu. 
V roce 1800 byla naproti kostelu zřízena fara, 

která nesla číslo popisné 24. Do této doby byli 
ve věci duchovní správy českojiřetínští věřící 
odkázáni do flájského farního obvodu. Fara 
byla obsazena až do roku 1948, kdy zemřel 
poslední farář Anton Wilhelm (1892 – 1948). 
Budova poté sloužila jako rekreační chata 
dolu Rudý sever v Hamru, pak odborářům 
dolu Pluto v Louce. V širším okolí se stala zná-
mou pod jménem Permoník. V roce 1958 se 
měla proměnit ve školu v přírodě pro litvínov-
ské děti, avšak záměr nebyl realizován. Ně-
kdejší fara byla nadále určena pro rekreační 
účely, jimž slouží dodnes. Po zbourání kostela 
a zrušení místního hřbitova roku 1966 zůstala 
volně stojícím patrovým domem.

Mezi stávající zástavbou budova fary upoutá 
vaši pozornost již na první pohled. Stavba je 
orientována vstupní boční stranou k hlavní 
komunikaci. Dodnes se vyznačuje specific-
kým znakem lidové architektury středního 
a východního Krušnohoří, který spočívá v uži-
tí šindele jako ochranné krytiny štítů a hrázdě-
ných pater. Jeho použití se rozšířilo zejména 
během 19. století, kdy se z tehdejší běžné 
střešní krytiny, která byla uplatněna také na 
kostele, stává výrazný zdobný prvek s působi-
vým dekorativním účinkem. Estetickou varia-

bilnost umožňovalo zakončení šindele jedno-
duchými rozdílnými tvary a jejich následnou 
kombinací v šupinovitě překládaných řadách.
Aplikace šindele, která plnila zároveň funkci 
ochrany proti nepříznivým povětrnostním vli-
vům, se na štítech a patrech lidových domů 
udržela hluboko do 20. století. Rapidní úbytek 
šindelových štítů, který vede k zániku jejich 
existence, lze v horských obcích zaznamenat 
zejména od konce 80. let 20. století. Stavební 
proměny se prosadily také v Českém Jiřetíně, 
kde zmizely z řady domů pěkné šindelové 
štíty.  

Budova fary si uchovala celkově typický ráz 
lidové stavby až do počátku 60. let 20. stole-
tí, kdy byla vedle patra a štítů kryta šindelem 
také polovalbová střecha. Poté střešní šindel 
vystřídal eternit, který byl na přelomu prvního 
a druhého decénia 21. století nahrazen po-
ložením nových břidlicových šablon. Přesto 
svým dochovaným stavebním provedením 
patří bývalá fara mezi ojedinělé lidové stavby 
středního a východního Krušnohoří, a proto 
je zapsána v seznamu nemovitých pamá-
tek České republiky pod evidenčním číslem 
5329.

Kostel sv. Petra 
a Pavla se hřbito-
vem a farou č. p. 24 
v Českém Jiřetíně, 
dobová pohlednice, 
20. léta 20. století
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Sváteční program 
v Oseku
PODKRUŠNOHORSKÉ MĚSTO OSEK PŘIPRAVILO NA ADVENTNÍ ČAS PRO SVÉ OBYVATELE 
I NÁVŠTĚVNÍKY PROGRAM, KTERÝ NALADÍ NA SVÁTEČNÍ ČAS VÁNOČNÍ. V NÁDHERNÉM 
PROSTORU KLÁŠTERNÍHO KOSTELA ZAZNÍ V PŮLI PROSINCE ADVENTNÍ KONCERT. DVA ADVENTNÍ 
VÍKENDY OŽIJE, JAKO KAŽDÝ ROK, INFORMAČNÍ CENTRUM VE VSTUPNÍCH PROSTORÁCH KLÁŠTERA 
VÁNOČNÍ VÝSTAVOU, TENTOKRÁT NA TÉMA KRAJKY. TĚŠIT SE ALE MŮŽETE I NA DALŠÍ TRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ ZBOŽÍ KE KOUKÁNÍ I NAKUPOVÁNÍ. DO KLÁŠTERA SI MŮŽETE TAKÉ PŘIJÍT PRO 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO I POŽEHNÁNÍ NA BOHOSLUŽBY.

TEXT A FOTO: INFORMAČNÍ A TURISTICKÉ CENTRUM OSEK

Adventní koncert
Cisterciácké opatství, Spolek přátel kláš-
tera, Město Osek Vás srdečně zvou na 
Adventní koncert Krušnohorského pěvec-
kého sboru Teplice pod vedením Petra 
Bendy do klášterního kostela Nanebevze-
tí P. Marie v Oseku v sobotu 15. prosince
od 15 hod.
Vstupné je dobrovolné

Program:

Anonym: Alta Trinita Beata
T. Susato: Cum Decore
J. A. Komenský (arr. J. Rokyta): Soudce všeho 
světa, ústřední melodie televizního seriálu F. 
L. Věk
Giuseppe de Marzi: Signore delle cime,  
W. A. Mozart: Ave verum corpus, 

Tore W. Aas: Santo 
P. Semerák: Musica,
G. Aldemá: Shalom aleichem,  
Richard Smallwood: I love the Lord, 
spirituál, arr. Anders Öhrwall: Swing Low, 
Sweet Chariot,  
anonym: Dona nobis pacem, 
anonym: Gloria,  
anonym: Adeste fideles, 
anonym: Quem pastores 
J. S. Bach: Jdu klanět se ti k jeslím sám
irská lidová: Amazing Grace (Už z hor zní 
zvon)
Miloslav Ducháč, Vladimír Dvořák: Šťastné 
vánoce (písničku nazpívala Yvetta Simonová 
s orchestrem Karla Vlacha v roce 1963)
Irving Berlin: Bílé vánoce (Já sním o vánocích 
bílých, vánocích jaké z dětství znám…)
anonym: Mlýnek vánoční

Vánoční tradice na téma: 
Krajky jako od babičky
Město Osek a Informační turistické centrum 
Osek Vás srdečně zvou na výstavu, která se 
uskuteční ve dnech 8. - 9. a 15. – 16. prosince 
od 10.00 – 17.00 hodin v prostorách infor-
mačního centra v Cisterciáckém klášteře 
v Oseku

Uvidíte pletení a zdobení adventních věnců, 
zdobení perníčků, výrobu vánočních ozdob 
z přírodních materiálů, výstavu proutěných 
výrobků, řezbáře a paličkářky z Čech i z Ně-
mecka, Dům dětí a mládeže zde po oba ví-
kendy opět otevře svou vánoční dílnu s výsta-
vou keramiky.

15. a 16. prosince na vás čeká hledání Ztra-
cených pohádek a pravý vánoční jarmark 
v podloubí ve vstupním areálu kláštera.
Výstava je prodejní - není vybíráno vstupné



Zaparkovat je možno na Klášterním náměstí, 
vchod do areálu je z Rooseveltovy ulice.

Betlémské světlo v klášteře
Betlémské světlo si můžete odnést z Cisterci-
áckého kláštera v Oseku v neděli 23. 12. 
Vezměte si svíčku či lampičku a sklenici proti 
větru, aby vám plamínek cestou domů ne-
zhasl.

Příjezd kurýrů betlémského světla očekává-
me od 16.45 do 17.30 hodin. Těšíme se na 
Vás.           (PI)

Vánoční bohoslužby v klášter-
ním kostele Nanebevzetí 
P. Marie v Oseku 
25. prosince 
Boží hod vánoční 10.15 hodin
26. prosince  
Sv. Štěpán 10.15 hodin
30. prosince 
Svatá rodina 10.15 hodin

Informační a turistické centrum Osek
Kontakt a informace: 
itc@osek.cz, info@osek.cz, 
777 735 714, 417 822 138       
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V OKOLÍ OBCE BŘEZNO NA CHOMUTOVSKU VZNIKL SYSTÉM INFORMAČNÍCH CEDULÍ, 
KTERÉ OBYVATELŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM OBCE PŘIBLÍŽÍ BOHATOU MINULOST 
A SOUČASNOST ZDEJŠÍHO REGIONU. NA CELKEM SEDMI TABULÍCH JSOU TEXTY, 
HISTORICKÝMI FOTOGRAFIEMI A MAPOU PODCHYCENA NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA 
V BŘEZNĚ SAMOTNÉM I V PĚTI OBCÍCH V OKOLÍ – KOPEČKU, VIČICÍCH, STRANNÉM 
A NECHRANICÍCH.

TEXT A FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

U nás nezabloudíte!

První zmínka o obci, v jejímž držení se vystří-
dalo několik majitelů, od Lobkoviců, Štampa-
chů až po rod Martiniců, se datuje do roku 
1281. Březno, později povýšené na městečko 
a v roce 1556 na město, se stalo významným 
poutním místem a má za sebou bohatou his-
torii.

Všechny důležité milníky a události najdete 
právě na cedulích, jejichž hlavním úkolem je 
zviditelnit okolí na trase z Března k Nechra-
nické přehradě. Jedná se o další realizovaný 
projekt společnosti Project Solutions s.r.o., 
která společně s obecním úřadem v Březně 
tento zajímavý systém vytvořila v rámci roz-
voje tzn. montánní turistiky, což znamená 
zakomponování historie a současnosti důlní 
činnosti do poznávání a propagace specific-
kých oblastí severozápadních Čech.

Snadnou orientaci umožňuje mapa s vyzna-
čením místa, kde se právě nacházíte, a kte-
rým směrem najdete další zastávku na vašem 
putování.

V obci se nachází nově zrekonstruovaný kos-
tel Sv. Petra a Pavla a v blízké lokalitě nejlépe 
prozkoumaný kraj z pravěku – Lužický po-
tok. Bylo zde provedeno 90 archeologických 
výzkumů s nálezy spadajícími do Knovízské 
kultury a  v katastru nedaleké stejnojmenné 
obce bylo objeveno několik tzv. Čachovic-
kých obilnic z období cca 900 let před naším 
letopočtem. Systém informačních cedulí ne-
zapomíná ani na zaniklé obce v okolí Března, 
počátek těžby kamenečné břidlice a hnědé-
ho uhlí. Na cedulích najdeme i zajímavosti 
spojené s výstavbou blízké Nechranické pře-
hrady a chráněné ornitologické oblasti okolo 

ní, o zámku ve Vičicích a kostelu ve Stranném 
i s příběhy, které souvisí s jejich historií. 

V mapované oblasti se nacházejí i drobné pa-
mátky, polní kříže, boží muka, kapličky, slou-
py, sochy, sousoší, kalvárie a hraniční kame-
ny, které byly většinou přesunuty v rámci tzv. 
záchranného transferu památek z míst a obcí 
dotčených těžbou uhlí.

Moderní Březno dnes žije nejen bohatým 
kulturním a společenským životem, ale tímto 
projektem dává najevo, že si váží své minulos-
ti…           (PI)

Přijďte se podívat!
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JSME VE SVÉM KRAJI VCELKU SPOKOJENI, MÁME VŠAK STRACH Z ROSTOUCÍ NEZAMĚSTNANOSTI 
A VRÁSKY NÁM PŘIDĚLÁVAJÍ ROMŠTÍ SPOLUOBČANÉ. TAK SE ALESPOŇ DÁ STRUČNĚ SHRNOUT 
HODNOCENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE JEHO OBYVATELI PODLE PODZIMNÍHO PRŮZKUMU VEŘEJNÉHO 
MÍNĚNÍ AGENTURY STEM/MARK. VĚTŠINA OBYVATEL KRAJE (64 %) JE RÁDA, ŽE ŽIJE V TOMTO KRAJI. 
KRAJ SI TAK OPROTI LOŇSKU MÍRNĚ POLEPŠIL - V ROCE 2011 BYLO SPOKOJENO 61 PROCENT LIDÍ. 
JAKO VÁŽNÝ PROBLÉM LIDÉ VNÍMAJÍ HLAVNĚ SOUŽITÍ ČECHŮ A ROMŮ A V POSLEDNÍM ROCE TAKÉ 
MNOHEM VÝRAZNĚJI NEDOSTATEK PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

TEXT A FOTO: REDAKCE POHLEDY AMB

Jsme spokojeni,
ale bojíme Romů
a nezaměstnanosti

Vliv na velký podíl spokojených mělo hlavně hodnocení starších lidí 
nad 60 let, kteří jsou nejčastěji spokojení. Více spokojenosti projevují 
lidé v menších obcích od jedno do dvou tisíce obyvatel. „Naprostá 
většina dotázaných považuje svoji životní úroveň za dobrou nebo spí-
še dobrou (74 %). Výrazně se odchylují studenti a učni (častěji hodnotí 
životní úroveň příznivě) a nezaměstnaní (častěji hodnotí životní úro-
veň nepříznivě),“ uvádí vedoucí oddělení tiskových informací krajské-
ho úřadu Zdeněk Rytíř.

Nejproblematičtější z hlediska životní úrovně je poněkud překvapivě Dě-
čínsko. „Obyvatelé tohoto okresu sice tvoří zhruba pětinu obyvatel kraje, 
ale asi třetinu mezi lidmi s velmi nízkou životní úrovní,“ doplňuje Rytíř.

Co lidem nejvíc vadí na životě v Ústeckém kraji? Především je to sou-
žití Čechů a Romů - více než polovina dotázaných to vidí jako mi-

mořádně závažný problém. Stejně kritická je i nabídka pracovních 
příležitostí, přičemž situace se tu oproti loňskému roku výrazně zhor-
šila - počet lidí, kteří tento problém vnímají jako mimořádně závažný 
stoupl z 38 na 49 procent. Další kritika obyvatel pramení ze strachu ze 
ztráty zaměstnání a kriminality. Třetina lidí vidí jako závažný problém 
nedostavěnou dálnici D8. „Podle mínění respondentů by měl Ústecký 
kraj přednostně investovat například do zdravotní péče, podpory pod-
nikání, oprav silnic a řešení situace ve vyloučených lokalitách,“ uzavřel 
Zdeněk Rytíř.

Dodejme, že výsledky průzkumu zveřejnil krajský úřad Ústeckého kra-
je dva dny před krajskými volbami, a to s pozitivním titulkem i úvo-
dem. Volební výsledky v kraji, kdy výrazně ztratily dvě vládnoucí strany 
ČSSD a ODS, však neukazují na to, že by svou spokojenost dávali lidé 
do souvislosti s krajskou vládou.
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SPRÁVA DUCHCOVSKÉHO ZÁMKU USPOŘÁDALA V LETOŠNÍM ROCE NĚKOLIK VÝSTAVNÍCH 
PROJEKTŮ, KTERÉ PREZENTUJÍ RŮZNÉ PŘÍSTUPY K PAMÁTKOVÉMU FONDU SEVERNÍCH ČECH 
V DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ. KATALOGY Z VÝSTAV NECHÁME TO TAK? A ZNIČENÉ KOSTELY 
SEVERNÍCH ČECH 1945–1989 JSOU TEĎ K DOSTÁNÍ V POKLADNĚ ZÁMKU. UKAZUJÍ NÁM, JAKÝ 
DEVASTUJÍCÍ ÚČINEK MĚLO NA PAMÁTKY V ÚSTECKÉM KRAJI, ZEJMÉNA SAKRÁLNÍ, 40 LET 
NEZÁJMU A SNAHY VYTĚŽIT Z TÉTO KRAJINY MAXIMUM.

TEXT: MARIAN HOCHEL
FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Výstavy jako mementa 
zničených památek



„Krajina se proměňuje v toku času, trpí 
ale i nemocemi. Je krajina zraněná, kra-
jina zničená. Jednou z takových zvlášt-
ních posmutnělých oblastí jsou severní 
Čechy. Krajina zjizvená povrchovými 
doly, zvrásněná navážkami. K tomu 
se přidává i velká rozloha bývalých vo-
jenských oblastí, zamořených naftou, 
odpady a dalšími pozůstatky vojenské 
činnosti. Nádavkem pak krajina, z níž 
vykořenili její původní obyvatele. To 
všechno je severočeská krajina,“ uvá-
dí ve své předmluvě ke katalogu vý-
stavy Zničené kostely severních Čech 
1945–1989 Mons. Dominik Duka, ar-
cibiskup pražský a primas český, jenž 
spolu s ministrem kultury ČR přijal nad 
výstavou záštitu.
  
Je alarmující, že zničené kostely na území se-
verních Čech představují téměř polovinu zni-
čených kostelů v celém Československu. Jak 
prokázali tvůrci katalogu, likvidace sakrálních 
památek v letech 1945–1989, řízená komu-
nistickou diktaturou, má za následek v sever-
ních Čechách 575 zničených sakrálních sta-
veb, z toho 536 v kraji Ústeckém a 39 v kraji 
Libereckém. Jedná se o kostely, kapličky, 
kaple, kláštery, synagogy a židovské hřbitovy, 
které byly v intencích komunistické ideologie 
vnímány jako „nadbytečné“, či přímo „škodli-
vé“. Velká část z nich ztratila svou roli bezpro-
středně po odsunu německého obyvatelstva 
a církvi se jen stěží dařilo udržovat tyto stavby 
v dobrém stavu. Pro komunistický režim byla 
jejich likvidace o to jednodušší, že docházelo 
k postupnému chátrání mnoha (a nejen) sa-
králních staveb. Už jen do větru bylo slyšet 
hlasy jednotlivců, volajících po jejich záchra-
ně. Vždy převážily zájmy ekonomické nad pa-
mátkovými, hospodářské nad kulturními. Po 
dobu více než 40 let byla systematicky likvi-
dována identita regionu na úkor jeho prchavé 
ekonomické výnosnosti, jež, jak je známo, 
začíná ztrácet své opodstatnění.

Výstava, která prezentuje neblahé osudy 
mnoha sakrálních památek severních Čech, 
byla realizována Společností pro obnovu 
památek Úštěcka ve spolupráci s odborníky 
z paměťových institucí a akademického pro-
středí. Na výstavě se podílely filozofické fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
Národní památkový ústav zastoupen svými 
územními odbornými pracovišti v Ústí nad 
Labem a v Liberci, dále Biskupství litoměřic-
ké, oblastní a regionální muzea v Chomutově, 
Teplicích, Mostě, Freudeskreis Fulda-Leitmeri-
tz/Litoměřice e.V. a Společnost pro výzkum 
dřevěných kostelů a zvonic. 

Výstava o zničených kostelech severních 
Čech byla poprvé zpřístupněna od 9. prosin-
ce 2011 do 5. února 2012 ve Výstavním sále 

pražského Klementina a vzhledem k velkému 
ohlasu u návštěvníků se stala výstavou putov-
ní. V průběhu roku 2012 byla prezentována 
v Oblastním muzeu v Chomutově, na zám-
cích Krásné Březno, Nebílovy, Krásný Dvůr, 
Benešov nad Ploučnicí a Jezeří, v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, v klášteře 
Plasy a od listopadu je instalována ve výstav-
ním prostoru dolu Michal v Ostravě. Konírna 
zámku Duchcov výstavu hostila od 31. srpna 
do 30. září jako součást nově započatého vý-
stavního projektu, jehož cílem je připomínka 
zničeného zámeckého areálu v 50. a 60. le-
tech minulého století v důsledku necitlivé po-
vrchové těžby uhlí. Na výstavu o zničených 
kostelech koncepčně navázala výstava věno-
vaná likvidaci duchcovského vrchnostenské-
ho špitálu s kostelem Nanebevzetí Panny Ma-
rie, z jehož kupole byla v roce 1956 náročně 
sejmuta rozměrná Reinerova freska, osazená 
později v kupoli náhradního pavilonu. Tato 
výstava byla prezentována v rámci speciální 
prohlídkové trasy zámku zasvěcené mece-
nášským aktivitám Valdštejnů a proměnám 
zámeckého areálu v 18. až 20. století spolu se 
související videoinstalací Laputoidy / Tikající 
krajina, pocházející z dílny letošního AniFestu. 

Tematicky byla výstava o zničených kostelech 
doplněna i další instalací, kterou návštěvníci 
mohli shlédnout do konce října v zámecké 
Galerii Giacomo. Výstava Marcely Čermá-
kové Jako Fénix z popela… Malovaný Most 
připomíná originálním způsobem technikou 
malby v keramice historicky cenné a původně 
královské město Most, zbourané za účelem 
zisku uhelného energetického zdroje. Nut-
no však podotknout, že zmiňovaný výstavní 
projekt, věnovaný zničenému památkovému 
fondu, byl koncepčně započat již v dubnu, 
kdy iniciativa Zachraňme dominanty, o. s., 
představila ve výstavním prostoru duchcov-
ského zámku putovní výstavu Necháme to 
tak? i s výstavním katalogem (k dostání v po-
kladně zámku v ceně 20 Kč). Její ambicí bylo 
probudit vztah ke zdevastovaným dominan-
tám naší krajiny a nabídnout cenné informa-
ce všem, kteří by se rozhodli pro záchranu 
některé z ohrožených kulturních památek. 
Správa duchcovského zámku podporuje 
všechny iniciativy, které směřují k prezentaci 
zničeného či ohroženého památkového fon-
du a ve výstavních projektech tohoto typu 
bude pokračovat i nadále. Jména těch, kteří 
systematicky organizovali ničení kulturního 
dědictví, zůstanou zapomenuta, jejich činy 
však musí být připomínány jako varování pro 
příští generace. 

Zničené kostely severních Čech 1945–1989 
je katalog, který vás prostřednictvím archiv-
ních pramenů a bohaté fotodokumentace 
provede příběhy kostelů uzamčených do pod-
mínek hraničního pásma, stejně jako příběhy 
posvěcených míst uvnitř vojenského prostoru 

Ralsko. Umožní vám nahlédnout do osudů 
oltářů zaplavovaných stoupající hladinou vel-
kých přehrad Nechranice a Přísečnice, přiblíží 
vám desítky zbořených portálů ve jménu těž-
by a energie hnědouhelného revíru. Nakonec 
vám odhalí i zcela konkrétní zlovůli církevních 
tajemníků, na jejichž psacích strojích prokle-
pávala tmavá páska ortely zmizení pro kostely 
Verneřicka, Lounska a dalších míst. 

Význam výstavního katalogu o zlikvidova-
ných kostelech nespočívá jen ve zmapování 
zničeného památkového fondu na území 
severních Čech či s tím spojených pokusů 
o vymazání historické paměti regionu. Podle 
Mons. Dominika Duky se jedná o „záslužný 
počin alespoň takto připomenout časy dávno 
minulé, zmizelé památky, uchovávající v sobě 
paměť našich předků. Kéž je to memento 
pro všechny, kdo chtějí přeskočit minulost. 
Uzdravení takové krajiny potrvá léta. Je ale 
naším závazkem snažit se ji kultivovat, vyléčit 
její duši, aby se proměnily i duše jejich oby-
vatel“. 

Zcela výmluvně působí poselství autorské-
ho týmu katalogu, které navozuje podstatné 
otázky a vybízí čtenáře k zamyšlení: „Ani naše 
aktuální ohlédnutí (…) není zakotveno v době, 
která by přála záchraně zbylých památek ně-
jakým mimořádným způsobem. Chtěli jsme 
proto jednak upozornit na velké a pozapo-
menuté téma naší minulosti, ale zároveň klást 
otázku po našem současném svědomí, naší 
paměti. A především se ptát na to, co jsme 
ochotni udělat, abychom za další desetiletí 
nenašli tuto krajinu zase o něco prázdnější…“ 
Graficky precizně zpracovaný katalog zakou-
píte v pokladně duchcovského zámku v ceně 
50 Kč.

Autor je kastelánem 
Státního zámku v Duchcově.
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MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU SPOLEČNĚ S MĚSTSKOU 
KNIHOVNOU MOST PŘIPRAVIL NOVOU EXPOZICI 
VĚNOVANOU STARÉMU MOSTU. MĚLA BY POTĚŠIT 
NEJEN PAMĚTNÍKY, KTEŘÍ SI TAK MOHOU 
ZAVZPOMÍNAT NA ZNÁMÁ ZÁKOUTÍ, ALE 
I OSTATNÍ ZÁJEMCE O HISTORICKÉ MĚSTO MOST.

TEXT A FOTO: MĚSTO MOST

Knihovna se zaplní 
vzpomínkami na 
historický Most

Prostory expozice v městské knihovně byly 
v průběhu letních měsíců stavebně upraveny 
a nyní se realizuje obsahová náplň. Návštěv-
níci zde od poloviny prosince najdou Most 
uceleně zachycený na historických mapách, 
dobové fotografie, pohyblivý model děkan-
ského kostela vypůjčený z Parku miniatur 
v německém Oederanu nebo dochované ka-
menné prvky ze zbouraných domů.

Také si budou moci prohlédnout knihy vě-
nované Mostu a případně se s nimi posadit 
a začíst se. 

Součástí výstavy bude mimo jiné interaktivní 
tabule s plánem historického města. „Již ně-
kolik měsíců pracujeme na tvorbě interaktivní 
mapy, která přenese návštěvníky přímo do 
starého Mostu. Základem je plán domů s čís-
ly popisnými. Jestliže se na dům poklepe kur-
zorem, zobrazí se jeho fotografie s krátkým 
komentářem,“ popisuje jednu ze zajímavostí 
kronikářka města Karolína Tichá.

Do výstavy přispěli svými exponáty i občané. 
Například František Bodlák věnoval kachle 
z kamen, cihlu z komína staré nemocnice 
nebo kovové kryty zámků domovních dveří. 

Na výstavě se kromě mosteckého magistrátu 
a městské knihovny podílí ještě Oblastní mu-
zeum v Mostě, Státní okresní archiv v Mostě 
a Laboratoř geoinformatiky UJEP v Ústí nad 
Labem.
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RODIČE JI VYHODILI A OD ŠESTNÁCTI LET SE MUSÍ PROTLOUKAT ŽIVOTEM NA VLASTNÍ PĚST. 
V NELEHKÉ SITUACI SE ZVLÁDLA VYUČIT KREJČOVOU A POSLÉZE SI NAJÍT PRÁCI. ALE JAKOBY TO 
VŠECHNO NESTAČILO A SMŮLA JI PROVÁZELA DÁL. DNES DVACETILETÁ ŠÁRKA BUREŠOVÁ 
Z LIBERCE ZNOVU ZTRATILA BYDLENÍ A ZAMĚSTNÁNÍ, TRPĚLA TÝRÁNÍ OD BÝVALÉHO PŘÍTELE 
A S TÍM SOUVISEJÍCÍ PSYCHICKÉ POTÍŽE A TAKÉ MĚLA PROBLÉM SE ZÍSKÁNÍM STABILNÍHO 
ZAMĚSTNÁNÍ. TO VŠE NASMĚROVALO JEJÍ KLIKATOU ŽIVOTNÍ CESTU DO DOMU NA PŮL CESTY 
(DPC) ORGANIZACE MOST K NADĚJI.

TEXT: PAVEL PECH

Šárka: Dům na půl 
cesty mi změnil život 
k lepšímu

„Šárku jsme přijali v prosinci 2011. Tehdy byla 
ve velmi složité a akutní životní situaci, kdy 
utekla od bývalého přítele, který jí týral. Dnes 
už je u nás bezmála rok a udělala velký po-
krok,“ říká vedoucí DPC Tereza Jiroudková.

Začátky v DPC však nebyly lehké. Šárka měla 
psychické problémy, bála se lidí a nevědě-
la si rady například se sháněním zaměstnání 
a vyřizováním úředních záležitostí. I proto ji 
vedoucí DPC zprostředkovala hned na po-
čátku pobytu několik sezení v poradně Bílý 
kruh bezpečí. „Bylo to pro mě moc důležité 
a pomohlo mi to. Psychicky mě podpořili také 
přímo v DPC a já tak postupně nabrala své 
sebevědomí zpět a mohla jsem si najít novou 
práci,“ prozradila Šárka.

Kromě toho se Šárka naučila v Domě na půli 
cesty například starat o chod domácnosti, 
vařit a hospodárně nakládat se svými penězi. 
V neposlední řadě jí zaměstnanci DPC po-
mohli s vyřizováním záležitostí na úřadech, 
což už nyní zvládá naprosto samostatně.

„Se Šárkou nejsou problémy a takřka po ce-
lou dobu pobytu chodí do práce a je finančně 
samostatná. Pokládám to za úspěch, protože 
na začátku pobytu si nevěřila a měla psychic-

ké problémy. Museli jsme jí pomoci se životo-
pisem, sháněním práce a získáváním kompe-
tencí ohledně vyřizování úředních záležitostí. 
Dnes už tyto věci zvládá sama,“ uvádí Jiroud-
ková.

Životní příběh Šárky by navzdory jejímu mla-
dému věku vydal klidně na román. Když ji ro-
diče v jejích šestnácti letech vyhodili z domu, 
nastěhovala se jako tehdejší studentka učeb-
ního oboru k rodičům jejího tehdejšího pří-
tele. To ovšem nedělalo dobrotu, dostala se 
do konfliktu s otcem rodiny a rozhodla se, že 
uteče. Neměla ale kam. Obrátila se na sociál-
ní odbor libereckého magistrátu, kde jí zpro-
středkovali pobyt v diagnostickém ústavu 
v Praze. Tam strávila pět měsíců svého života. 

„Cítila jsem, že to není nic pro mě. Měla jsem 
přestoupit do dětského domova v Jablonci 
nad Nisou, ale tou dobou byly prázdniny, kdy 
byli všichni z tohoto domova na nějakém po-
bytu mimo Jablonec. A tak přišla asi moje nej-
horší zastávka – pasťák pro drogově závislé 
v Karlových Varech,“ říká Šárka a pokračuje: 
„Připadala jsem si tam jako nekuřačka bez 
zkušeností s drogami úplně mimo. Musela 
jsem vydržet měsíc a půl a byla to vskutku za-
jímavá zkušenost.“

Po těchto dvou „zastávkách“ skončila koneč-
ně v dětském domově v Jablonci nad Nisou, 
kde byli i její dva sourozenci Vladimír a Jiři-
na. Zde nalezla relativně pohodlné zázemí 
a mohla v klidu dokončit školu a následně 
po vyučení nastoupit do prvního zaměstnání. 
Touto dobou se také přestěhovala ke stávají-
címu příteli, který byl zároveň jejím nadříze-
ným. 

„Opět jsem měla smůlu. Přítel mě začal na-
padat – nejprve slovně a posléze také fyzicky 
a já se ho začala bát. Musela jsem od něj ode-
jít, což se projevilo i v práci v podobě pomluv 
a šikany na pracovišti, takže jsem přišla nejen 
o bydlení, ale i o zaměstnání. Bylo to pro mě 
moc těžké,“ říká Šárka. 

V té době se opět obrátila na sociální odbor 
a ještě ten den jí domluvili bydlení v Domě 
na půl cesty. Zde konečně nalezla stabilní zá-
zemí. „Nemám si na co ztěžovat. Mám tady 
klid a navíc jsem se skutečně osamostatnila. 
Nyní mě čeká další změna - po ročním poby-
tu v Domě se chystám stěhovat do podnájmu 
v centru Liberce,“ dodává Šárka.

Projekt IP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ CZ. 1.04/3.1.00/05.00023 dle rozhodnutí č. OLP 1652/2010. je finan-
cován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.
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Ponuré „odcházení“ VK
v kontextu VH
VÁCLAV HAVEL JE MRTEV! PŘESTO ŽIJE! VÁCLAV KLAUS ŽIJE, A PŘESTO JE MRTEV. JE ASI 
NEPATŘIČNÉ  HLEDAT SPOJITOST MEZI DVĚMA TAK ROZDÍLNÝMI OSOBNOSTMI. MORÁLNÍ, ETICKÉ, 
HUMANISTICKÉ I KULTURNÍ HODNOTY, KTERÉ UZNÁVAL V. HAVEL, JSOU PRO ODCHÁZEJÍCÍHO 
V. KLAUSE ZCELA, ALE ZCELA NEPŘIJATELNÉ. JE MÁLO PRŮSEČÍKŮ, KTERÉ SE U OBOU MUŽŮ 
MOHOU PROTÍNAT. OBA SE SVÝM ZPŮSOBEM ZHOSTILI FUNKCE HLAVY STÁTU. OBA ZA SEBOU ČI 
PO SOBĚ NĚCO ZANECHALI ANEBO ZANECHAJÍ. OBA JSOU VÁCLAVOVÉ. TÍMTO VÝČTEM VŠAK 
JAKÁKOLI DALŠÍ SPOJITOST KONČÍ. ZATÍMCO HAVEL BYL V PRVNÍ ŘADĚ IDEALISTA, BOHÉM, 
DRAMATIK, HUMANISTA A DEMOKRAT, KLAUS JE PRAGMATIK, MALOMĚŠŤÁK, NACIONALISTA, ELITÁŘ 
A REPUBLIKÁN. HAVEL TÍHNUL K DALAJLÁMOVI A OBAMOVI, KLAUS K REAGANOVI ČI THATCHEROVÉ. 
TOHO, CO OBA ROZDĚLUJE, JE PODSTATNĚ VÍC, NEŽ TOHO, CO BY JE MOHLO SPOJOVAT.

TEXT: PALUBA

Život po životě
Život i dílo Václava Havla budou hodnotit 
historici i generace vzrostlé ze sametového 
období vesměs pozitivně. Dopouštěl se sice 
chyb, protože byl člověk, ale nechyboval pro-
to, že by chtěl někomu uškodit či ublížit. Havel 
i přes některé své známé excesy, disponoval 
něčím - co lze nazvat dobrou vůlí, tato schop-
nost či vlastnost však Klausovi chybí. Havel 
znal význam a podstatu pokory, tu Klaus nikdy 
nedosáhl, neboť jí nepotřeboval a v pravdě jí 
i opovrhuje – považuje to za slabost. Havel 
dokázal odejít způsobem jemu vlastním. Tiše, 
klidně – jakoby si jen odskočil od slavnosti.  
U Klause lze předpokládat, že se bude pokou-
šet o comeback, tedy o jakousi formu návratu 
z Hradu do nadhradí a nejlépe na politické vý-
sluní Česka i Evropy. Je ještě brzo na hodnoce-
ní „díla“ Václava Klause – přeci jenom to chce 
větší odstup. Již teď je však jisté to, že Klaus je 
většinově považován za toho méně dobrého 
a cejchu se nezbaví dřív, dokud po něm ne-
nastoupí další prezident. Myšlenky a názory 
Václav Havla si žijí vlastním – někdy až příliš 
komplikovaným životem, ale lidé jim rozumí. 
Myšlenky a názory Václava Klause, musí projít 
časem – jistým ověřením či historickým pře-
kladem. V lecčem měl a má VK dozajista prav-
du, v něčem se mýlí. To je fakt, se kterým se 
musí umět odcházející prezident vyrovnávat 
i v blízké budoucnosti. 

Hra o trůny
První – skutečně občanské prezidentské vol-
by přinesou obyvatelům ČR zajímavé situace.  
Sice se hovoří o tom, jak omezené jsou pra-
vomoci hlavy státu, ale právě Klaus národu 
i politickým reprezentacím mnohokrát doká-

zal, jak i v poměrně úzkém prostoru prezi-
dentského úřadu lze maximalizovat politický 
vliv a navíc, jak lze efektivně odolávat tlaku 
z podhradí. Pro voliče je proto zajímavé Klau-
sovo doporučení  - aby volili Miloše Zemana. 
Proč? Ptají se voliči ODS i politologové a hle-
dají odpověď. Je v tom snad budoucí kalkul 
VK, že „kdyby se něco časem našlo“, Zeman 
bude formou amnestie krýt záda? Nebo je to 
pouhá reminiscence po tzv. opoziční smlou-
vě, a důvěra Klause v korektnost Zemana? 
Ty pravé důvody se asi nedozvíme. Z mnoha 
kandidátů má důchodce z Vysočiny velkou 
šanci uspět. Předvolební turnaje se už nyní 
odehrávají v politických i aktivistických sekre-
tariátech – ale také v business třídě. Hledají se 
spojenci, partneři a peníze. Hraje se o moc. 
Vítěz bude určovat to, jak budeme vnímáni 
v kontextu Evropy a také zda se ČR více při-
kloní k Rusku – nebo na západ. Oba směry 
mají své ale. 

Chilské pero, atentát a homosexualita
Bohužel, více než nějaký hluboce duchovní 
odkaz VK, budou rezonovat doma i ve světě 
různé hříchy, které v kontextu s obecně zná-
mými názory a postoji Klause mají pitoresk-
ní obsah. Tyto zdánlivě marginální incidenty 
jsou odrazem Hradní politiky a Klause samot-
ného. Zcizení protokolárního pera v Chile, air 
softový atentát v Liberci i často médii připo-
mínaná homosexuální minulost Klause – mají 
společného jmenovatele a tím je – jeho způ-
sob myšlení. Chilské faux paux navozuje po-
cit, že leží-li cokoli ve veřejném prostoru, lze si 
to vzít. Atentát v Liberci zase dává signál sou-
časným i budoucím elitám, že je v naší zemi 
něco z gruntu špatně, a Klausem nikdy nevy-

vrácené podezření z homosexuálních styků, 
predikuje jeho odmítavé postoje k registro-
vanému partnerství i občanské společnosti 
jako takové – aby se nenamočil. Z kdysi ob-
divovaného pragmatického ekonoma Klause 
dnes zůstává u části společnosti onen rozpa-
čitý pocit něčeho divného, nesrozumitelného 
a v pravdě i negativního. To, že k pádu jeho 
popularity aktivně pomáhají Hradní demago-
gové Jakl a Hájek, už jen završuje křehkou linii 
mezi popularitou a všeobecným odmítáním. 

Paradox 
Václav Klaus je bezpochyby výrazná osob-
nost a stal se také ikonou své doby. Byl na vr-
cholu v čase egocentrismu, tunelářství, cham-
tivosti a intrik – aniž by se pokusil to změnit. 
Zažil dva „atentáty“, z nichž ten Sarajevský 
mu přidal na oblibě a ten airsoftový mu na 
ni výrazně ubral. Prosazoval zploštělé vidění 
světa – svého světa, které se vzdalovalo fak-
tickým potřebám a reáliím soudobé společ-
nosti – na druhou stranu uměl argumentovat, 
analyzovat i naslouchat.  Aktivisticky rozdělo-
val a jistě i dál bude rozdělovat společnost, 
aby si tím zajistil přízeň těch, které potřebuje 
- i těch, kteří mu pomohli na Hrad. V mnoha 
ohledech byl jedinečný a tak nějak i cíleně 
užitečný. Prokázal však i jistou dávku odva-
hy při prosazování zájmů ČR v EU a nebál se 
říkat nahlas to, o čem jiní jen šeptají. Zda-li 
byl dobrým prezidentem, ukáže nemilosrdný 
čas. Stejně jako u Václava Havla, musí ode-
znít emoce a pochybnosti. Václav Klaus je tak 
moc jiný, tak odlišný - že se jaksi sama vkrádá 
myšlenka o lži a nenávisti, vítězící nad prav-
dou a láskou! Neboť opravdu, ale opravdu 
jiná – než tato cesta není.
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MÍT ZA OKNEM PYRAMIDU A NA KRBU KOUŘÍCÍHO PANÁČKA PATŘÍ V NĚMECKU K VÁNOČNÍ 
POVINNOSTI. A MÍSTO, KAM SI LIDÉ Z CELÉHO NĚMECKA PRO TYTO VÁNOČNÍ PROPRIETY JEZDÍ, 
LEŽÍ TÉMĚŘ NA ČESKÉ HRANICI – V SASKÝCH KRUŠNÝCH HORÁCH. SNAD ŽÁDNÉ JINÉ MĚSTEČKO 
ZA ČESKÝMI HRANICEMI NEŽIJE VÁNOČNÍMI SVÁTKY TAK JAKO SEIFFEN.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: WOLFGANG THIEME, KATEŘINA TÁBORSKÁ

Svět dřeva
a Vánoc

Seiffen, který leží jen pět kilometrů od čes-
kých hranic, je malebným městečkem, které 
stojí za návštěvu celoročně. V létě můžete 
navštívit skanzen, bobovou dráhu, muzeum 
hraček, řadu obchodů a restaurací, ale oprav-
du to tu žije až o Adventu. Seiffen je totiž vy-
hlášený dílnami na dřevěné hračky a vánoční 
ozdoby.

Počítejte s tím, že o Adventu je tu opravdu 
živo – auto proto budete muset nechat na 
odstavném parkovišti, obvykle placeném, na 
okraji města, a ulicemi se valí davy nakupují-
cích. Podél hlavní ulice září jeden nasvícený 
obchod vedle druhého a téměř každý ně-
mecký turista má v ruce tašku z některé zdejší 
dílny.  Můžete si tu koupit malou drobnost na 
stromeček za pár eur, ale i pyramidu za ně-
kolik tisíc. Nebo nemusíte nakupovat vůbec 
– český vánoční vkus je přece jen trochu jiný, 
ale obchůdky se dají využívat jako galerie a vy 
se můžete kochat miniaturami v krabičkách 
od sirek nebo naopak pyramidami většími 
než vy. Některé z manufaktur navíc otevíra-
jí návštěvníkům i své dílny, takže si za malý 
poplatek můžete prohlédnout celý výrobní 
proces.

Během adventu se otevírají také pouliční 
stánky s řadou dobrot od minikoblížek a vá-
nočních štol přes vyhlášené klobásy až po 

svařené víno. Tržnice vyrůstá také u zdejšího 
barokního kruhového kostela, který získal 
svou slávu díky láskyplně vyrobeným minia-
turám místních mistrů řemesla. Byl postaven 
podle vzoru kostela Panny Marie v Drážďa-
nech stavitelem Christianem Reutherem, žá-
kem drážďanského architekta Georga Bähra 
a zasvěcen v roce 1779 „Cti Boží a slávě Člo-
věka“. Jeho dosud dochovaný interiér připo-
míná někdejší rozkvět dolování cínu a umění 
sklářských hutí. Před Vánocemi je kostel je 
ozářen zvenčí a uvnitř svítí 120 svící. Adventní 
koncerty se tu konají vždy v pátek vpodvečer 
a v neděli v půl třetí odpoledne.

Pokud nebudete mít všeho toho dřeva ještě 
dost, vydejte se do zdejšího muzea. Ve třech 
patrech tu můžete sledovat historii i součas-
nost hračkářské dřevěné výroby v německých 
Krušných horách. Ta se tu začala rozvíjet v 17. 
a hlavně v 18. století, kdy postupně upadalo  
hornictví a zdejší obyvatelé hledali novou 
obživu. Muzeum, které čítá na pět tisíc expo-
nátů, potěší dospělé, ale hlavně děti. Některé 
z vystavených exponátů nejsou za sklem, ale 
děti si mohou vyzkoušet jejich funkční me-
chanismy. V druhém a třetím patře jsou také 
herny s kostkami, hlavolamy a dalšími dře-
věnými hračkami. Během adventních svátků 
připravuje muzeum zvláštní vánoční výstavu.

Muzeum:
Otevřeno denně od 10.00 do 17.00 hodin, 
24. a 31. prosince jen do 13.00 hodin, 
1. ledna od 12.00 hodin. 
Vstupné dospělí 3,50 EUR, děti do 16 let 
1,50 EUR, do 4 let zdarma, rodinné vstupné 
8 EUR.

Vánoční trh:
od 1. do 23. prosince
pondělí – čtvrtek 11.00 – 17.00 hodin, pátek 
a sobota 10.00 – 18.00 hodin, neděle 10.00 
– 19.00 hodin

Zajímavé akce:
sobota 1. prosince – 9.30 hodin – malý 
hornický průvod
pátek 7. prosince, pátek 14. prosince a pátek 
21. prosince – 20.00 hodin – prohlídky mu-
zea hraček s koncertem adventní a vánoční 
hudby
sobota 15. prosince – 15.30 hodin – velký 
hornický průvod se 400 účastníky v krojích 
včetně dětského souboru „Oživlé hračky“
sobota 22. prosince – 17.00 hodin – tradiční 
dětský lampionový průvod za Ježíškem



Co?  Kdy?  Kde?

JAK BYDLELY PANENKY
do 13. ledna 2013 – Oblastní muzeum v Lou-
nech - Výstava panenek a pokojíčků pro panen-
ky ze sbírek Oblastního muzea v Lounech, Zá-
padočeského muzea v Plzni a sběratelek Jiřiny 
Hegedüšové a Heleny Tiché.

CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA
9. prosince - Chomutov – Velká cena města 
Chomutova - taneční soutěž ve standardních 
a latinskoamerických tancích, v Městském diva-
dle, od 14.00 hodin

BETLÉM NA ZÁMKU
15. prosince - Klášterec nad Ohří - divadelní 
představení Betlém, malá vánoční hra o šesti 
obrazech na motivy Evangelia Sv. Lukáše a Sv. 
Matouše, napsali: Lukáš Gavenda a Jan Losenic-
kým hrají: Divadelní společnost Klas a Navenek,  
v prostorách velkého renesančního sálu zámku, 
od 17.00 hodin.

VÁNOCE NA ZÁMKU
15. a 16. prosince - Zámek Duchcov - prodejní 
výstava adventních věnců a výrobků z lesního 
skla, která připomene kouzlo Vánoc v zámecké 
konírně. Bude se podávat pravý vánoční punč, 
rozzáří se adventní věnce a budete se moci se-
známit s technikou tradiční výroby historického 
skla. V neděli je výstava zakončena  vánočním 
koncertem ve Valdštejnském sále zámku - Čes-
ká mše vánoční J. J. Ryby v podání Děčínského 
pěveckého sboru. Otevřeno so 10.00 – 16.00, 
ne 12.00 – 18.00 hodin.

VÁNOCE VE SKANZENU
15. a 16. prosince - Skanzen Zubrnice - ukázka 
vánočních zvyků a výzdoby, zdobení perníčků, 

vystoupení folklorního souboru, ochutnávka 
staročeských vánočních jídel, výroba slamě-
ných ozdob, po oba víkendové dny v Muzeu 
lidové architektury

SLET ANDĚLŮ
15. prosince - Úštěk – Úštěcký advent - celo-
denní program na Mírovém náměstí. Vánoční 
tržiště se sletem živých andělů z kostela, andělé 
na chůdách, vystoupení pěveckých sborů, vý-
stavy, vánoční trubači, loutková scéna

VIA MIRACULOSA
15. prosince – Zahradní dům Teplice - opera Via 
miraculosa aneb Cesta podivuhodná a zázrač-
ná navodí předvánoční atmosféru a vypravíte 
se v ní s hlavním hrdinou na spletitou cestu za 
Ježíškem. V sále Zahradního domu uvádí sbor 
Collegium hortensis, od 17.00 hodin

VÁNOČNÍ PŮDA
do 20. prosince – Galerie Radniční sklípek Lit-
vínov – každoroční inspirace na netradiční vá-
noční výzdobu na půdě galerie, letos doplněná 
o výstavu řezbářských prací z Olbernhau

ŽIVÝ BETLÉM V ZOOPARKU
23. prosince - Podkrušnohorský zoopark v Cho-
mutově – V lidové hře podle evangelia svatého 
Matouše vystoupí několik desítek herců. Přijďte 
zhlédnout kouzelný příběh o narození Ježíška 
v Betlémě, doprovázený vánočními písněmi Zá-
meckého sextetu, od 12.00 hodin

ŽIVÝ BETLÉM NA ZÁMKU
24. prosince - Zámek Červený hrádek – tradiční 
akce na Štědrý den před zámkem, kde se mů-
žete přijít společně s třemi krály a průvodem 
poklonit živému „Ježíškovi“

VÝSTAVA ATELIÉRU DESIGNU KERAMIKY
do 5. ledna 2013 – Zámek Teplice - průřez nej-
lepších prací  studentů atelieru Designu kera-
miky Fakulty umění a designu UJEP. V jízdárně 
zámku Teplice v Regionálním muzeu.
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Zodpovědně k lidem a regionu

Chceme být obyvatelům regionu, ve kterém působíme, dobrým sousedem. 
Dáváme lidem práci, usilujeme o partnerství, zakládáme si na otevřenosti a komunikaci. 

Podporujeme řadu regionálních aktivit z oblasti vzdělávání, kultury a sportu. Spolupracujeme 

s obcemi a aktivně se zajímáme o názory obyvatel.

www.czechcoal.cz 
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