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KACHLOVÁ KAMNA
HŘEJÍ V MOSTĚ
CÍNOVEC
A POKLAD
BUDOUCNOSTI
LIDSTVO ZANIKNE
POKUD NEBUDE
KOOPEROVAT

1. prosince
17:00 Předání světla sv. Barbory
18:00 Dětský pěvecký sbor
Permoníček Most
a Čmeláček Žatec
2. prosince
16:00 Tři oříšky pro Popelku
(promítání)

3. prosince
16:00 Vystoupení Krasobruslení
Most
16:15 MARTA JANDOVÁ
17:00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
17:05 ZUŠ F. L. Gassmanna
4. prosince
16:00 Vystoupení Krasobruslení
Most
5. prosince
16:00 Mrazík
17:00 Pěvecké oddělení
ZUŠ F. L. Gassmanna
6. prosince
16:00 Clavis Cordium
16:30 The F.A.C.T.
16:40 Ježíšek žije
17:40 TSKH Most

9. prosince
8:00 FARMÁŘSKÉ TRHY
16:00 S čerty nejsou žerty
(promítání)

10. prosince
16:00 Slavnostní předání
automobilu Taxík Maxík
16:10 Chilli Band
17:00 NATY HRYCHOVÁ
11. prosince
16:00 Vystoupení Krasobruslení
Most
13. prosince
16:00 Plzeňský MLS – malý lidový
soubor
17:00 TSKH Most
17:30 The F.A.C.T.
17:35 Drobné dramaťácké
jednohubky (ZUŠ Moskevská)
18:00 Česko zpívá koledy
14. prosince
16:00 Kouzelný kalendář
17:20 Muchachos Música –
Marching band

(soubory bicích nástrojů ZUŠ Litvínov)

16. prosince
16:00 Anděl Páně 2 (promítání)

17. prosince
18:00 ČERTOVSKÁ SHOW
18. prosince
16:00 Vystoupení Krasobruslení
Most
19. prosince
16:00 Vánoční pásmo SVČ
17:00 Pěvecké oddělení
ZUŠ F. L. Gassmanna
17:45 Drobné dramaťácké
jednohubky (ZUŠ Moskevská)
20. prosince
16:00 Koledohraní
s Kamilou Hübsch
16:40 The F.A.C.T.
16:50 Dechovanka pod vedením
Víta Skořepy (ZUŠ Litvínov)
21. prosince
16:00 Za Ježíškem do Betléma
17:15 Melodica (sbor Bílina)
Předání Betlémského světla
ve dnech:

21. – 23. prosince 16:00 – 18:00
24. prosince 13:00 – 15:00
(Skauti Most)

Změna programu vyhrazena

Doprovodný program:

Vánoční dílny | Kolotoč | Ohrádka se zvířátky | Ježíškova pošta | Lití olova | Jízda na koních

Ledové kluziště v provozu od 1. prosince 2017 (po – pá 13:00 – 20:00, so – ne 9:00 – 20:00).
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Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva poroste
Vážení a milí,
to byl zase podzim, viďte? Volby otřásly
naší krajinou a v nedohlednu je i uklidnění rozbouřené politické scény, neboť
devět stran a hnutí bude nalézat společnou řeč jenom obtížně. Čeká nás ještě
volba prezidenta a je dobré vědět, že si
mezi kandidáty lze vybrat. Toto stručné
shrnutí nedávných událostí mi připomíná onu podivnou atmosféru roku 1989.
Všichni jsme tehdy cítili, že se něco děje,
ale ještě jsme si neuměli představit, jak
to dopadne. Tehdy to byla změna pozitivní.

No pojďme raději dál. K zimě patřila,
patří a patřit bude snaha člověka, ohřát
se. Nedávno otevřená průřezová výstava v mosteckém muzeu s názvem Svět
kachlových kamen, je pohlazením po
duši všech teplomilných plebejců, kteří se v našich zeměpisných šířkách se
železnou pravidelností setkávají s ročním obdobím, které budí tolik vášní. Pro
někoho je zima životní styl a radost, pro
jiného zase zvýšené náklady na topení
a starost. My jsme se v tomto čísle Pohledů snažili povzbudit obě strany, a jak
se to povedlo, necháváme na laskavém
úsudku čtenářské obce.

Ke konci odcházejícího roku se sluší
a patří poděkovat všem, kteří se na tvorbě Pohledů podíleli. Chci také poděkovat
našim čtenářkám a čtenářům, protože
vy jste motivací pro převážně pozitivní
publicistiku. Vše dobré přejeme i našim
inzerentům, bez nichž by se tento nekomerční projekt nedařilo udržet při životě.
Mnoho štěstí v roce 2018
a klidné sváteční dny!
Lubomír Šlapka
ředitel vydavatelství
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Kachlová kamna
hřejí v Mostě
OD PROSINCE LETOŠNÍHO ROKU JE PRO NÁVŠTĚVNÍKY
OBLASTNÍHO MUZEA V MOSTĚ OTEVŘENA JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH
VÝSTAV ROKU S NÁZVEM SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN.
MIMOŘÁDNĚ ROZSÁHLÁ EXPOZICE JE ZAMĚŘENA NA TÉMA
KAMNOVÝCH KACHLŮ A KACHLOVÝCH KAMEN Z PROSTORU
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH OD 14. DO 20. STOLETÍ, S TĚŽIŠTĚM
V GOTICE A RENESANCI A POSTUPNÝM PŘESAHEM OD BAROKA
AŽ K MANUFAKTURNÍ A TOVÁRNÍ VÝROBĚ
19. A 20. STOLETÍ. VÝBĚR Z TOHO NEJZAJÍMAVĚJŠÍHO, CO
MOHOU NABÍDNOUT MUZEJNÍ, PAMÁTKOVÉ A VĚDECKÉ
INSTITUCE Z ÚSTECKÉHO KRAJE, DOPLŇUJÍ PŘEDMĚTY
Z DALŠÍCH ČESKÝCH I SASKÝCH MUZEÍ. VÝSTAVA TRVÁ DO
31. 5. 2018, PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVEN VÝSTAVNÍ
KATALOG A BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM.
TEXT: OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ, P.O.
FOTO: FOTOATELIÉR MILOŠ ŽIHLA

Dějiny kamnářství v severozápadních Čechách ve světle
písemných pramenů.
Tradičně se za nejstarší záznam o kachlových
kamnech považuje zpráva z roku 1346, kdy
měli českolipští hrnčíři dodat jedno nebo více
kamnových těles na hrad Házmburk. Bohužel
ji nelze ověřit, avšak shodou okolností byla
ve stejné době postavena kamna na hradě
Kyšperku u Teplic, z nichž se dochovala řada
fragmentů. Historicky jsou hrnčíři v severočeských městech doloženi od 2. poloviny 14.
století, ale konkrétní zmínky o výrobě kachlů
či stavbě kamen se z té doby nedochovaly.
Teprve od závěru 15. století můžeme zachytit
zprávy o kamnech či kamnářích – podrobný
přehled je zatím znám pouze pro Děčínsko,
kde v posledních letech probíhá intenzivní výzkum Natalie Belisové. Z Děčína také pocházel první severočeský kamnář, kterého známe
jménem CasparRunge, který žil ve 2. polovině
16. století. Archeologické nálezy dokládají, že
vyráběl vysoce kvalitní kachle, a tak se nelze
divit, že byl mimo jiné dvorním dodavatelem
děčínské vrchnosti.

V 1. polovině 17. století se už setkáváme s masivním výskytem
kachlových kamen – například
teplický inventář z roku 1634
uvádí celkem 31 kamnových těles jen v budově zámku. 6 z nich
se zřítilo v roce 1638, kdy Teplicko zasáhla vichřice. Podobně na
zámku v Přísečnici byla v roce 1668
desatera kamna, z nichž některá už
byla zřejmě zhotovena z litinových
desek. Kachlová kamna, zpravidla
zeleně glazovaná, v té době patřila i k běžnému standardu městských domácností. V roce 1630
si jedna taková kamna nechal
za 5 říšských tolarů postavit
krupský měšťan Michel Stüeler
od místního hrnčíře Chriestofa.
V 18. století se prosazují velká
barokní kamna. Obzvláště honosný exemplář nechal postavit
v opatském sále oseckého kláštera jeho představený, Mořic Josef Elbel v roce
1777, výrobce však zatím neznáme.

Severočeské cechovní záznamy jsou bohužel
více než skoupé a řada písemností byla zničena po zrušení cechů v roce 1859. Hlavní slovo
má proto v tomto oboru i nadále archeologie,
která přináší alespoň hmotné doklady kamnářské výroby. V 1. polovině 19. století stále
působí malé a střední hrnčířské dílny s místním odbytem, zatímco od 2. poloviny 19. století se výrazně profiluje keramický průmysl.
Díky sériové výrobě se zlevnily náklady a většina drobných výrobců se tak stala nekonkurenceschopnými. Mnozí proto takříkajíc
pověsili řemeslo na hřebík a odešli pracovat
právě do továren. Továrny vznikaly v dosahu
zdrojů hlíny, ale také v blízkosti železnice,
kterou využívaly k distribuci zboží. V Podbořanech vznikla v roce 1893 pobočka proslulé kamnářské firmy L. & C. Hardtmuth a její
výrobky dobře postihují dochované firemní
katalogy. Jinak ale kamnářské výrobky tvořily
jen okrajový sortiment produkce velkých keramických fabrik na Teplicku, Bílinsku či Mostecku. Menší podnik založil v Podmoklech
u Děčína na konci 19. století Christian Garms.
Na přelomu 19. a 20. století, zejména ve spojení s historizujícími slohy a secesí, zažívá výroba kachlových kamen období konjunktury.
Kamna se stávají ozdobou městských interiérů, často dosahujících „zámeckých“ kvalit.
Jedním z klasických příkladů je zakázkové
vybavení žatecké Křížovy vily, která je dnes
součástí Regionálního muzea K. A. Polánka
v Žatci. Naopak výrazný pokles výroby zaznamenáváme v průběhu obou světových válek. Nositelem kamnářské tradice se alespoň
částečně stává evropsky proslulá keramická
škola v Teplicích (1874–1953). Jedním z jejích
slavných absolventů, kterého proslavily právě návrhy kamen, byl Willibald Russ (18871974). Jeho nejznámějším dílem jsou velká
národopisná kamna z roku 1944 umístěná na
hradě v Chebu.
Po úplném zrušení školy v roce 1968 severočeské kamnářství na dlouhá desetiletí prakticky zaniká…

Kachlová kamna v památkové
péči
V 19. století se kachlová kamna a jednotlivé kamnové kachle staly předmětem sběratelství. Zájem o starožitnosti tohoto typu
podnítila archeologie a rozvíjející se oblast
památkové péče. Kompletní kamnová tělesa
dodnes ukrývají naše veřejné budovy, zámky,
kláštery, fary, městské paláce, vily či selská
stavení. V interiérech se střídají kamna různých stylových forem, včetně druhotně instalovaných jako sběratelské exponáty nebo
součásti mobiliárního fondu.

Tím, že kachlová kamna představují modulový systém, který lze rozložit na jednotlivé
části, vyvolávají dojem, že s objektem přímo
nesrůstají. Se stavbou jsou sice spojena, ale
dle potřeby je možno je obměňovat či nahrazovat a během modernizací interiérů snadno
zanikají. Rozložením kachlových kamen však
hrozí ztráta jejich součástí a při neodborné
manipulaci dokonce jejich nevratné poškození. K tomu ostatně může vést i jejich časté, byť
odborné opětovné sestavování.
V severozápadních Čechách navzdory složitému vývoji 2. poloviny 20. století památkové
objekty stále obsahují početné soubory kachlových kamen. V nabídkovém katalogu firmy
L. & C. Hardtmuth z roku 1905 lze dokonce
dohledat pod čísly 352, 354 a 356 trojici
válcových kamen s vázou, které se dodnes
nacházejí v interiéru zámku v Roudnici nad
Labem. Jako nedílná součást stavby jsou
kachlová kamna chráněna v interiérech památkově chráněných objektů a dotvářejí
jejich památkovou hodnotu. Jejich význam
může podtrhnout také prohlášení movitou
kulturní památkou a jen v Ústeckém kraji byl
takto prohlášen soubor 23 historických kamen zámku v Peruci v okrese Louny.
Po mnoha desetiletích, kdy se kachlová kamna odstraňovala z interiérů objektů, jsou opět
vnímána jako originální výtvarný prvek vnitřního vybavení a přistupuje se k nim s náležitým respektem a u památkově chráněných
či sbírkových předmětů se uplatňují moderní
konzervátorsko-restaurátorské přístupy.

Oblastní muzeum
v Mostě

Československé armády 1360,
Most
Tel.: 797 998 834
www.muzeummost.cz
Otevřeno:

Úterý – pátek: 12.00 – 18.00 hod.
Sobota:
10.00 – 18.00 hod.
Neděle, svátky: 10.00 – 18.00 hod.
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Dobrou hru

si můžete
vyrobit
SKVĚLOU INSPIRACÍ PRO VÁNOČNÍ DÁRKY NEBO JEN
PŘÍLEŽITOSTÍ POKOCHAT SE ZAJÍMAVÝMI NÁPADY
JE VELETRH HER, HRAČEK, MODELÁŘSTVÍ
A KREATIVNÍCH NÁPADŮ MODELL-HOBBY-SPIEL
V SASKÉM LIPSKU. JIŽ PŘES DVACET LET JDE
O JEDEN Z VŮBEC NEJVĚTŠÍCH PODNIKŮ
SVÉHO DRUHU VE STŘEDNÍ EVROPĚ. HALY
LIPSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ SE NA TŘI DNY NA
PŘELOMU ZÁŘÍ A ŘÍJNA PROMĚŇUJÍ
V OBŘÍ HERNU, KDE SI VĚTŠINU
EXPONÁTŮ MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI
NEJEN PROHLÉDNOUT, ALE TAKÉ
VYZKOUŠET.
TEXT A FOTO: ONDŘEJ ČERNÝ

Představte si velkou obdélníkovou sololitovou desku a v jejím
středu malý otvor. Dva týmy stojí na kratších okrajích a pomocí
speciálního „praku“ se snaží do středu vyslat barevné kroužky.
Své se snaží do otvoru přiblížit, ty soupeřů naopak chtějí dostat
ze hry. Ozývá se smích, výkřiky radosti, situace se rychle proměňuje.
Tahle hra se jmenuje NeoFlitzer a jako spousta dalších zajímavostí se představila na tradičním veletrhu Modell – Hobby –
Spiel v saském Lipsku.
„Když jsme s veletrhem v roce 1996 začínali, říkali nám, že budoucnost je jen v počítačových hrách a různých technologiích. Je to
ale jen jedna z cest. My jdeme jinou, snad tradičnější, ale pro
nás důležitou – představujeme hry, náměty pro hobby a modelářské záležitosti, které přimějí lidi se sejít, být spolu a strávit
spolu čas. Alespoň já tohle vnímám jako hodně zásadní – hry
jsou možností, jak s někým být,“ řekl před časem MF DNES Martin Buhl – Wagner, generální ředitel Lipského výstaviště a člen
představenstva Asociace německého veletržního průmyslu.

Vyrob si svou hru
Vraťme se ještě zpět k NeoFlitzeru z úvodu.
Jde o originální koncept, s nímž přišel Klaus
Pöhlman, zakladatel společnosti Erdwind Spiele. Místo, aby dodával na trh drahé hry, nabídl poměrně levnou a jednoduchou, leč velmi
zásadní herní součástku z neoprenu a k ní nabízí množství herních variant na internetu. Každý si může vybrat a vyrobit vlastní dle toho,
co ho zajímá.
„Myslím si, že lidé si víc váží toho, co si sami
udělají. Když něco dostanou jen tak pod nos,
nemusí si k tomu vytvořit vztah. Ale hrací stůl,
na němž dělá třeba táta se synem, nebo rodiče a děti ve školce, to je jiná. O tom už každý
rád řekne – podívejte se, to je naše hra,“ míní
Pöhlman.
„Počítám s fantazií lidí a jejich ochotou si
vymýšlet a hledat nové způsoby využití
věcí. Právě hry k tomu dávají skvělou
možnost. Proto nabízím v podstatě
jednoduchou součástku, která má pak
ale bezpočet dalšího využití,“ dodává.
V Lipsku byl o jeho nápad velký zájem. Lidé si zkoušeli různá
„hřiště“, bavili se u hraní a hledali, jak dál hrací prvky použít.
„Tady třeba stačí dílkem prostrčit klacík a hned mám káču. Pak ho sundám
a hraju s ním cvrnkanou. Ve škole
bychom si mohli vyrobit nějakou desku a na ní hrát, co koho
napadne,“ uvažovala devítiletá
Melanie.

Co v hračkárnách
rozhodně najdete
Vedle malých výrobců se v Lipsku samozřejmě představují i hračkářští a modelářští giganti jako je Ravensburger, Haba, Revell, Noris či
Playmobil. Nabízejí tu jak své předvánoční
novinky, tak klasiku, bez níž si jejich produkci nelze představit. Velkou část her, hraček
a stavebnic si navíc mohou návštěvníci přímo
vyzkoušet.
Premiéru tu třeba měla originální kuličkodráha GraviTrax od Ravensburgeru. Kromě
neotřelého způsobu stavění a obrovské variability dílů ukázala i několik originálních
prvků, které jiní výrobci příliš nenabízí. „Kuličkodráhy jsou velmi oblíbené. Je to něco
mezi stavebnicí a hlavolamem. My jsme chtěli
ukázat možnosti, které nabízí dráha vytvořená
na určité relativně malé ploše, ale se spoustou
variant. Jedním z originálních doplňků je třeba malý katapult, jenž kuličce, která už ztrácí
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energii, dodá novou, a dráha se tak stává zajímavější,“ upozornil David Rosenkranz, který
GraviTrax představoval.
Haba dala příležitost pohrát si ve světě postaviček Little Friends. Noris umožnil vyzkoušet
si hned několik svých novinek včetně deskové
hry na bázi populárních „escape rooms“ (tedy
prostoru, z něhož se mají hráči pomocí důvtipu, logiky a obratnosti za určitý čas dostat).
K mání ale byl třeba i stolní curling. Playmobil
se drží své klasiky – panáčků, kteří se zabývají všemožnými obory lidské činnosti. Jeho
novinky jsou spojené hlavně se světem filmových trháků.
„K nejpopulárnějším letošním novinkám patří
postavičky ze série Krotitelé duchů a Jak vycvičit draka,“ píše se v materiálech Playmobilu.
K hitům světa deskových her budou před Vánoci bezesporu patřit ty oceněné prestižním
titulem Hra roku (v originále Spiel des Jahre).
Jsou to Kingdomino (absolutní vítěz), Exit
(vítěz mezi hrami pro zkušené hráče) a IceCool (dětská hra roku). Všechny byly v Lipsku
k zahrání. Některé z nich už jsou k mání i na
českém trhu. Komu ale nevadí jako průvodní
jazyk němčina, může si je u sousedů pořídit
většinou o něco levněji.

Stavebnice stokrát jinak
Mottem nejen letošního Modell-Hobby-Spiel
je kreativita. Firmy a tvůrci se předhánějí s nabídkami, které se snaží o maximální rozvoj
tvůrčích schopností. Třeba stavět něco tu

bylo možné prakticky z čehokoliv – od plastových kostek, přes magnetické spoje, kovové či dřevěné díly, miniaturní cihličky až po
recyklované hmoty spojované jednoduchými
originálními způsoby.
„Jsme malá rodinná firma. Přišlo nám, že dostupné stavebnice trochu opomíjejí možnosti,
které jako stavební díl nabízí kruh. Proto jsme
přišli s konceptem, který je na něm postaven,“
uvedla zástupkyně společnosti Volk‘s Baukasten.
Jejich stavebnice lákaly k tvůrčí práci malé
i dospělé. „Nejprve jsem přišel pomoci dceři,
která si tu stavěla nějaký stroj. Zaujal mě originální design a to, že výsledné výrobky nejsou
až tak realistické jako věci z jiných stavebnic,
tak jsem se pustil do vlastního projektu,“ popsal svůj zájem o stavebnici Heinrich Bäumel.
Stavět a tvořit samozřejmě baví i ty nejmenší. Některé firmy proto začaly vytvářet verze
vlastních stavebnic pro předškoláky, ale i pro
úplně nejmenší. Například belgický SmartMax
nabízí originální spojení magnetické stavebnice se světem zvířátek i jednoduchých dopravních prostředků.

Technologie vs. akce
Ani světu her a hraček se nevyhýbají moderní
technologie a trendy. Vedle množství robotických či programovatelných stavebnic nebo
her využívajích nějakou aplikaci se objevuje
třeba 3D pero, jímž jdou vyrábět různé drobnosti. A například FischerTechnik nabízí přímo stavebnici funkční 3D tiskárny.

Zajímavým trendem mezi hrami a hračkami
jsou ty určené k hraní si venku. Množství výrobců pochopilo, že hra spojená s nějakou fyzickou aktivitou je v době tabletů a chytrých
telefonů velmi vítanou alternativou. Třeba
malá firma Matz Spiele začínala s terapeutickými míči a podobnými výrobky a nyní nabízí zajímavý sortiment outdoorových herních
prvků pro všechny generace.
„Fungujeme pětadvacvet let. Nejprve jsme se
snažili najít pomůcky pro aktivity hendikepovaných nebo pro lidi, kteří potřebují rehabilitovat. Postupně jsme se ale také začali věnovat
venkovním hrám, které se nějak snaží posilovat různé smysly nebo zlepšit koordinaci a podobně. Ač jsme o to neusilovali, vlastně jsme
alternativou k počítačům a deskovým hrám,“
uvažuje Marvin Lüdeman z Matz Spiele.

Co si vlastně vybrat?
Nabídka her, hraček i modelů je prakticky nepřeberná. Stále se objevují nové zajímavosti
nebo nějak vylepšené či modifikované již
existující produkty. Je to podobné jako s knihami – nabídka je tak nepřehledná, že se v ní
ztrácíme.
Pomoci může přístup tvůrce her Klause Pöhlmana: „Co je to trend? Že si něco koupí víc lidí
než něco jiného? Lidi se moc zasekávají na nesmyslu, že zrovna teď je něco „in“. Já se snažím
dělat, co mě baví, a zároveň objevovat a inspirovat se, hledat věci, které mě posunou.“
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Čechy a Německo
spojí pivní stezka
PIVOVARY NA ČESKÉ A NĚMECKÉ STRANĚ PROPOJÍ V PŘÍŠTÍM ROCE KRUŠNOHORSKÁ PIVNÍ
STEZKA. TURISTŮM NABÍDNE NETRADIČNÍ POZNÁVÁNÍ REGIONU DOLNÍHO POOHŘÍ A KRUŠNÝCH
HOR. SPOLEČNÝ PROJEKT, PODPOŘENÝ Z FONDU MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGIONU
KRUŠNOHOŘÍ, PŘIPRAVUJE DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ.
TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ POOHŘÍ, O.P.S.

V polovině října se poprvé sešli zástupci českých a německých pivovarů, kteří budou na
turistické stezce spolupracovat. „Pro příští
turistickou sezónu chceme připravit cestovní
mapu s informacemi o jednotlivých zastávkách. Její součástí bude pivní karta, do níž
budou návštěvníci sbírat razítka a poté čerpat
výhody jako třeba prohlídky nebo ochutnávky
zdarma,“ vysvětlila ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná.
Kromě této agentury na projektu spolupracuje také sousední Destinační agentura Krušné
hory a na německé straně Tourismusverband
Erzgebirge.

Do Pivní stezky se zapojily především tzv.
minipivovary, lokální značky, které vycházejí
z bohaté tradice vaření piva na obou stranách
hranice. Z českých výrobců je to pivovar
Karásek a Stülpner v Chomutově, Monopol
v Teplicích, Na Rychtě z Ústí nad Labem,
Chalupník z Perštejna, Pivo ZLoun, Žatecký
pivovar a Chrám chmele a piva v Žatci. V Německu budou propagační materiály lákat do
pivovarů v Rechenbergu, Freibergu a Zwönitz. „Nemáme rozhodně v plánu pořádat
nějaké pijácké zájezdy, jde nám o podporu
gurmánské turistiky a poznávání tradic obou
zemí. Využíváme k tomu současného boo-

mu minipivovarů i obliby zážitkové turistiky,“
upozornila Libuše Novotná Pokorná.
Turistický balíček s Krušnohorskou pivní
stezkou představí destinační agentura na veletrzích cestovního ruchu v Chemnitz, Drážďanech a Holiday World v Praze. „Velkou prezentaci připravujeme na dubnových Dnech
piva v německém Rechenbergu a u nás pak
v květnu na Chmelfestu v Žatci,“ doplnila ředitelka agentury. 			
(PI)
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Převratný objev
pokladu z doby Keltů
JAK SE NA PAHOREK U ČESKÉ VÍSKY DOSTALA ETRUSKÁ MÍSA S TVÁŘÍ MÝTICKÉ GORGONY?
POKLAD, VYKOPANÝ NEDÁVNO NA PODBOŘANSKU V ÚSTECKÉM KRAJI, VYVOLÁVÁ OTÁZKY, ZDA
NÁM TU PRAVĚCÍ KELTOVÉ PONECHALI DŮKAZ O VÁLEČNÉ KOŘISTI Z ÚZEMÍ DNEŠNÍ ITÁLIE, NEBO
O RITUÁLNÍ ÚSCHOVĚ ŽENSKÝCH PŘEDMĚTŮ, V MNOHÉM DOSTI MIMOŘÁDNÝCH.
TEXT: LUCIE BARTOŠ
FOTO: LUCIE BARTOŠ A ARCHIV ÚSTAVU ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

Zpráva o celosvětově unikátním objevu z nepříliš známé vesničky Stebno u Petrohradu,
respektive z místa u bývalého mlýna v jejím
katastru, vyšla letos v odborném prestižním
časopisu „Archeologické rozhledy“. Do masových médií, k veřejnosti, se dosud informace příliš nešířila, byť jde o nález, který je
jedinečný a má význam nadnárodní. Detaily
o pokladu přijel letos o druhém listopadovém
víkendu přímo do vsi představit archeolog
Vojtěch Peksa.

Detektor kovů mění pohled na
historii
Krajina kolem Stebna u Petrohradu je charakteristická skalními útvary a solitérně trčícími
balvany. To vede archeology k myšlence,
že se zdejší skalní bloky přirozeně mohly
stát magnety pro rituální činnosti, bez
ohledu na kontinuitu historické paměti
a bez ohledu na osídlenost území. „Buď
zde o lidech z té doby nevíme, nebo zde
nežili,“ podotýká archeolog, že kde není
nález, nelze nic s jistotou tvrdit ani vyloučit,
a pokračuje:
„Zdejší žulové skalky, které
činí krajinu atypickou,
doslova
lákaly
k umisťování
kultovních
předmětů

do přírody. Petr Holodňák, archeolog žateckého regionálního muzea, mluví doslova o ´sakrální krajině´. Pravěký člověk byl silně věřící,
šlo o náboženství, o kterých moc nevíme –
uctívání skalek či velkých stromů známe i z raného středověku a v pravěku to tehdy bylo
zřejmě podobné.“
Archeologické artefakty známé z tohoto cípu
podbořanského regionu pocházejí například
i z Ležek, Lubence,

Petrohradu, Vlčí hory, Černčic. „Nebo novější
z Malměřic – z doby železné -, které jsme získali v souvislosti se stavbou plynovodu Gazela
v roce 2012,“ dodává Peksa, podle kterého
jsou ale mnohem zajímavější „úlovky“ díky
detektorům kovů: „Máme zde lidi, kteří se pohybují volně po krajině a dostanou se i do míst,
kam by archeologa kolikrát ani nenapadlo jít.
Přinášejí nálezy, které úplně mění pohled na
zdejší osídlení.“
Avšak v katastru malebné osady, na pahorkatině Nouze, by málokdo tušil objev
přelomově významného pokladu
z doby laténské (mladší doby
železné), z doby Keltů - z přelomu 4. a 3. století před naším letopočtem. Je to doslova spektakulární nález,
který v jistých ohledech
nemá obdoby nejen na
území naší republiky, ale
celosvětově. Objevil jej náhodně Matěj Rampas z nedaleké Jesenice, a to v únoru
2015.

stezky, v Porýní i dále na západ v Galii,
v Čechách podobné předměty dosud
zcela chyběly,“ píše se ve sborníku.
Stebenský poklad tento stav mění –
dokazuje, že Čechy v té době nebyly
úplně odtržené od toku mediterránních vlivů, jak se mohli historici dosud
domnívat. Podle Peksy se sem mísa mohla dostat jako válečná kořist, protože Keltové pořádali vojenské výpravy do severní
Itálie. Mohlo jít také o obchodní artikl, třeba
i za nějakou výměnu, a vyloučena není ani
možnost daru.

Tvář Gorgony
– světový unikát
Nejcennějším a nejtajuplnějším předmětem
je bronzová jednouchá mísa s horizontálním
zesíleným krajem. Je výjimečným dokladem
středomořského importu. Podle škrábanců
dalších znaků je zjevné, že byla hojně používaná. Na její ataši (ataše je „zdobená maska
na nádobě“) je vyoobrazená tvář Gorgony.
„Jistě znáte postavy řecké mytologie například
ze Souboje titánů - tři sestry, z nichž jedna
byla Medúza. Originální na tomto nálezu je,
že nemá nikde žádnou analogii – je jediný na
celém světě,“ uvedl Vojtěch Peksa. Zda jde
o obrázek Medúzy, která jediná byla smrtelná, či její méně známé sestry Sthenó nebo
Euryalé, archeologové nevědí.

Importovaná mísa „teglia“ ale nebyla jedinou
součástí nalezeného kompletu. Sloužila jako
schránka, v níž bylo umístěno například devět
bronzových kroužků. „V nádobě se nacházel
náramek a na něm byly navlečeny tři kroužky.
Ostatních šest kroužků bylo volně v nádobě.
Okolo nádoby se nacházelo velké množství
úlomků keramiky,“ popsal archeologům nálezce. Kroužky jsou pravděpodobně pozůstatkem ženského opasku, původem obecně
ze střední Evropy.
Součástí objeveného korpusu jsou dále dva
bronzové slitky, bronzový náramek a zlomek

Artefakty očividně nejsou náhodnými pozůstatky po zdejším osídlení či tehdejších činnostech, ale cíleně uloženým depotem, který
pochopitelně mimo jiné potvrzuje předpokládáné osídlení této oblasti ve středolaténském
období. Jednak byl celý soubor uschovaný do
země na neosídleném místě. Místo je také nápadné už tím, že je zde trojice žokovitých balvanů jako „označník“, jakýsi kamenný menhir,
nad plošinkou. Archeologové nenalezli v blízkosti žádné lidské ostatky, takže nešlo o součást pohřbívání. Nejspíše šlo o depot s rituálním významem.
Nenápadný kopeček na jižní straně Podvineckého potoka, u jehož severovýchodního úpatí
stojí bývalý mlýn, stebenští starousedlíci znají,
jak dávali s překvapením najevo během přednášky, na které Vojtěch Peksa ukázal místo
nálezu na mapě i na vymodelovaném reliéfním snímku. „Tři žulové skalky – ten počet tři
možná lákal. Každopádně je to výrazné místo,
kde byl poklad uložen záměrně, což tvrdíme
s jistotou,“ zmínil archeolog.
„Ideální je situace, kdy jsme přímo u nálezu
a zjistíme všechny okolnosti, které jsou pro nás
nejdůležitější. Klidně si ty předměty nechte, ale

Italské obdobné nálezy z tohoto období,
o kterých víme a které jsou v etruském umění poměrně obvyklé, mají na ataších bronzových mís jiné motivy – palmety nebo zřídka
figurální motivy, a to ovšem vždy celé bytosti
(kolouch, Pegas, lev, sfinga), ve výjimečných
případech se vyskytly boje zvířat nebo mytologické scény. „Stebenská teglia je tedy
prvním nám známým případem použití lidské
(či démonické) tváře jako výzdobného motivu ataší této skupiny kovových nádob,“ stojí
v Archeologických rozhledech.

Kořist, směna nebo dar?
Podle toho, co píší autoři v uvedeném sborníku, vybočuje nález středomořské kovové nádoby v Čechách - a obecně v Zaalpí - tohoto
období velmi výrazně také ze standardního
archeologického obrazu vztahů mezi Středomořím a střední Evropou. Období 4.–3. stol.
před Kristem se ve střední Evropě vyznačuje
absencí předmětů dovezených ze Středomoří. Právě u nás je prý výpadek jižních importů
nejnápadnější. „Jen zcela ojedinělé kusy jižního původu se objevují v širší zóně jantarové

nákrčníku, obojí českého původu s pečetítkovými konci a záměrně poškozené, a fragmentární keramická nádoba místního významu.

Klidně si ten poklad nechejte
Je záhadou, že věci nikdo omylem nevyoral
už dávno. Podle leteckých snímků totiž ještě
v roce 1952 probíhala přímo na místě nálezu
orba, byť dnes je místo zalesněné a je vzdálené od hranice pole zhruba šedesát metrů.
„Unikly zničení, to bylo štěstí,“
potvrdil Peksa.

řekněte nám ty nálezové okolnosti nebo nás
na místo zavolejte,“ objasňuje Vojtěch Peksa,
proč samotné věci, přinesené do muzea bez
znalosti kontextu, hodnotu až takovou nemají. Matěj Rampas z Jesenice muzejníkům přesně všechny okolnosti svého nálezu popsal
a také akademiky na místo zavedl. Tím zvýšil
informační hodnotu, kterou o depotu mezinárodního významu bylo možné do světa vyslat.
Přednášku Vojtěcha Peksy z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech pořádal Okrašlovací
spolek Stebno 2020.
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Rokle
a kozinec
NEDALEKO OBCE STŘEZOV U CHOMUTOVA SE V POMĚRNĚ ROVINATÉM OKOLNÍM TERÉNU
NALÉZÁ ZAJÍMAVÝ PŘÍRODNÍ ÚTVAR, JENŽ JE OD ROKU 1966 CHRÁNĚNOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKOU
– STŘEZOVSKÁ ROKLE. VLIVEM ČASU A NEUDRŽOVÁNÍ TOHOTO ÚZEMÍ, KTERÉ JE POD
SPRÁVOU AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY, DOŠLO V MINULOSTI
K ZARŮSTÁNÍ ROKLE NEPŮVODNÍMI DŘEVINAMI A MÍSTO, KTERÉ MÍSTNÍ OBYVATELÉ I TURISTÉ
VYUŽÍVALI K PROCHÁZKÁM A RELAXACI, ZTRATILO NA SVÉ KRÁSE. V SOUČASNÉ DOBĚ VŠAK DÍKY
SPOLUPRÁCI ODBORNÍKŮ SEVEROČESKÝCH DOLŮ CHOMUTOV, BOTANIKŮ, ZEMĚDĚLCŮ A OBCE
BŘEZNO PROBÍHAJÍ PRÁCE S JEDNÍM CÍLEM – OBNOVIT VZHLED ROKLE A VRÁTIT TOMUTO MÍSTU
PŮVODNÍ VZHLED A UPRAVIT JI K JEJÍMU PŮVODNÍMU VYUŽITÍ.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB, WIKIPEDIA.ORG (KOZINEC DÁNSKÝ)
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Málokdo by hledal mezi okolními poli něco
podobného. Drobný potok zde za dlouhé
roky v písčitém a jílovitém podloží třetihor postupně erozí vytvořil pozoruhodnou strž s reliéfem postraních bílých údolíček a návrší, porostlých zajímavými stromy a květinami, jež
poskytují úkryt zvířatům, především ptákům.
Neutěšený stav rokle, zapříčiněný náletovými křovinami a travinami, bylo nutné změnit.
Potřebné a nutné péče se v rámci kompenzačních opatření za úbytek biotopů při provádění hornické činnosti ujaly Severočeské doly
Chomutov. „Základním úkolem odborníků,
včetně našich malých pomocníků ze Základní
školy v Březně, je v první řadě citlivé odstranění nepůvodních stromů, keřů, mezi něž patří především borovice černá, Banksova a vejmutovka, modřín opadavý a trnovník akát.
Rozsáhlá akce v sobě zahrnuje i vymýcení
agresivních travin, především třtiny křovištní.
Péče o toto území předpokládá další plánovanou údržbu zeleně, kde je důležité pravidelné
kosení travin včetně chemického ošetření zaměřeného na omezení růstu a výskytu akátu
a křovinatého bezu, říká Ing. Petra Próníková,
která má revitalizaci rokle na starosti.
Nejde však jen o vymýcení nepotřebné
a škodlivé vegetace. Střezovská rokle je postupně osazována původními druhy travin
a bylin, z nichž některé jsou na seznamu
ohrožených druhů. Tým odborníků složený
z vědeckých pracovníků České zemědělské
univerzity v Praze, rekultivačních pracovníků Severočeských dolů Chomutov a jejich
dceřiné společnosti Revitrans vloni na jaře
uskutečnil plánovaný transfer kozince dánského z míst budoucího postupu Dolů Nástup Tušimice. Tato nevelká, asi 20 cm vysoká
teplomilná a suchomilná bylina se vyskytovala v prostoru budoucího postupu těžby na
vrchu Farářka a u Březenské nádrže. Zhruba
dva roky pěstovali botanici z původních pře-

nesených a pečlivě vypreparovaných drnů
v kontejnerech a volné půdě 26 rostlin, které
vysadili na náhradní lokalitu Střezovské rokle.
Akce je součástí plánu péče o tuto přírodní
památku, který budou Severočeské doly postupně plnit v období 2015 – 2024, na odborné práce dohlíží i pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje.

Rokle a děti
Letos na jaře se uskutečnila další dosadba,
na které se podíleli také žáci druhého stupně
březenské základní školy. Mladí zapálení přírodovědci nenechali nic náhodě. Ještě před
akcí si připravili a přímo v rokli přednesli referáty týkající se historie obce Střezov a geologie, flóry a fauny Střezovské rokle. Akce nepostrádala ani odborné zázemí. Emeritní docent
České zemědělské univerzity Jiří Cibulka seznámil vnímavé školáky s problematikou přesadby kozince dánského provedeného v roce
2016. Společně s instruktáží správné výsadby
jim předal 15 nových sazenic kozince dánského a zahájil tím oficiálně letošní dosadbu. Ta
proběhla v místech loňské výsadby, kde se
transferovaným rostlinám daří i díky prořezávání a odstraňování stínících dřevin a občasnému zalévání v době nepříznivých klimatických podmínek. Akce měla především
vzdělávací charakter a žáky nesmírně bavila.
Akce navazuje na činnost žáků březenecké
základní školy na Dolech Tušimice, kde děti
pomáhaly s čištěním a kontrolováním obsazenosti ptačích budek, s jejichž umístěním se
počítá i ve Střezovské rokli.

Plány obce Březno
Své úmysly s roklí měla však v minulosti i obec
Březno. „Střezovská rokle je jedním ze tří lesních porostů v okolí Března, do kterých jsme
od nepaměti chodili na procházky a na houby,“ říká rodák a starosta obce Zdeněk Valenta a pokračuje: „Je majetkem obce Březno

a před třemi roky jsme se začali zabývat myšlenkou jak ji zvelebit. Napadlo nás k rokli „přivést“ jednu z turistických tras, na konci které
by začínala naučná stezka s cca 14 cedulemi,
zobrazujícími zajímavosti o místních dřevinách, ptactvu atd. Vzápětí uložil odbor životního prostředí Ústeckého kraje Severočeským
dolům Chomutov v rámci povolení hornické
činnosti vymýtit z této přírodní památky keře
šípků, ostružin, bezu a náletových nepůvodních dřevin, hlavně akátů, a pravidelně vyžínat nepotřebné traviny. Tento porost ztěžoval
průchodnost rokle a bránil v růstu původnímu
rostlinstvu i jejímu využívání. Vše nasvědčuje tomu, že se nám společnými silami podaří
tuto zajímavou lokalitu natolik upravit, že bude
opět sloužit našim občanům i turistům. Ale
bude to ještě dlouhá cesta…“
(PI)

Kozinec dánský
(Astragalus danicus)
V České republice se vyskytuje celkem
7 druhů kozince, nejběžnější je kozinec sladkolistý.
V celé Evropě je evidováno asi 140 druhů kozinců. Nejvíce se jich vyskytuje ve
Středomoří a v Rusku a také na území
Alp, kde roste celkem 22 druhů kozinců. Některé druhy však již zcela vyhynuly, některé jsou na seznamu kriticky
ohrožených rostlin. Hmota s názvem
tragant, získaná z některých druhů, zejména asijských kozinců,je využívána
v indické, čínské a korejské medicíně,
kozince byly testovány i farmaceutickými společnostmi na přítomnost aktivátoru enzymu telomerázy. Ten by měl
snížením degradace DNA zpomalovat
stárnutí…
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HVĚZDY

A OSTROVY

DŘÍVE ZE ZDEJŠÍ OBSERVATOŘE JEZUITÉ POZOROVALI DĚNÍ NA NEBESKÉ SFÉŘE, POTOM SLOUŽILA
NAPŘÍKLAD JAKO CHUDOBINEC PRO NEMAJETNÉ GYMNAZISTY. DNES, POKUD OVŠEM VYŠLÁPNETE
VŠECH 181 SCHODŮ, ODSUD I VY MŮŽETE VIDĚT CHOMUTOV JAKO NA DLANI. SEZNAMTE SE:
HVĚZDÁŘSKÁ VĚŽ V DOMĚ JIŘÍHO POPELA Z LOBKOWICZ - VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÁ UŽ PATNÁCT
LET, ALE ZATÍM MOŽNÁ MÁLO DOCENĚNÁ.
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

A že by si to zasloužila! Vždyť její ochoz je vyšší než
ochoz městské věže, a to o dobré dva metry. Jde
o jednu z nejstarších staveb ve městě, což dokládají
dokumenty z roku 1589. „Jedině z Hvězdářské věže
obsáhne oko návštěvníkovo nepřerušovaný horizont
hor Krušných, Středohorských, Přeskackých, Doupovských a i celého města jediným pohledem,“ zdůrazňuje ve svém doprovodném textu Stanislav Děd,
bývalý ředitel Oblastního muzea v Chomutově.

„Vstup na vlastní nebezpečí“
Kovové schodiště do místa, kde můžete mít hlavu
doslova v oblacích, možná nepůsobí takovou romantikou jako točité schody na hlavní městské věži
u náměstí, ale zato je každé mezipatro zdobeno
výtvarnými objekty malíře a sochaře Ilji Sainera,
zdejšího rodáka (1947-2008). Někdejší animátor
v Krátkém filmu Praha, Studiu Jiřího Trnky, který se
leta věnoval kresbě, malbě i knižní ilustraci, tu zanechal expozici artefaktů ze dřeva a také kovu – jako
by jeho objekty „ladily“ s chladností plechů, o které
břinkáte botami, když se vypravíte vestavěnými poschodími do výšin, které jsou dle cedulky „na vlastní
nebezpečí“.
„Je to zážitek nelehký, ale provokující a osvobozující. Každý z nás potkává své démony, jejichž síla mizí,
dokážeme-li je pojmenovat. To Ilja Sainer činí až
s provokativní lehkostí, ač své tragické vize často
odívá do tajuplného závoje v hlubinách věků zakotvených symbolů a metafor,“ napsal Děd k Sainerovu
modernímu sochařskému dílu, které ve věži prezentují asambláže z cyklů Fragmenty (například tři studie k Ukřižování - variabilní sestavy 7 prvků), Numeri
(nazvaný podle čtvrté Knihy Mojžíšovy, reprezentuje jej například Figura N 5 – Žena), Boty – Izomorfismus, a úsměv vyvolává cyklus Emancipovaná židle.

Životní oblouk napodruhé
Možná si zajdete vyšlápnout vyhlídkovou věž více
než jednou. Není se co divit. I sám citovaný Stanislav Děd to ´schvaluje´: „Je dobře, že I. S. provokuje
k návštěvě opakované, neboť není ani možné obsáhnout oblouk životního díla najednou. Jako každé dobré umění se ani to jeho nedává v plen lehce
a napoprvé.“
Sainerovy „trojrozměrné koláže“, obrazy s prostorovou dimenzí, působí industriálně, matematicky i dadaisticky zároveň. Běžte se sami přesvědčit, expozice „Hvězdy a ostrovy“ je stálá. Na cestu pár slov ze
zápisků samotného autora k jeho Fragmentům:
„Dodatečně jsem si uvědomil, že v teorii množin se
za jistých podmínek může část rovnat celku. Vznikly
Fragmenty jako fragment univerza, pochopení příčin
a smyslu jevů. U objektů navíc se nabízí jejich použití jako prvků, které lze řadit do variabilních sestav
s univerzálním modulem – vesmír i život jako úžasná
stavebnice.“
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ÚVAHA O PŘÍNOSU SOCIÁLNÍ PRÁCE V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY. VÝCHODISKA JSOU
OBSAŽENA VE DVOU ZÁSADNÍCH FILOZOFICKÝCH FUNDAMENTECH
TEXT A FOTO: PALUBA

Tím prvním je fakt, že lidstvo, naše společenství, je závislé na spolupráci. Bez této zanikne. Zničí se. Součástí spolupráce je mimo
obchodních a dalších vztahů i vzájemná
kooperace a pomoc, například kosmický výzkum, který by nebylo možno realizovat bez
ekonomické i vědecké podpory mnohých
států. Totéž platí i v individuálním měřítku.
Každý z nás může pomáhat po svém, důležité
je to uvědomění, že pomáhat druhým, slabším, bezmocným, chudým,
bezbranným či zranitelným
není nějaká bezbřehá dobročinnost, ale nezbytnost.
Pomocí druhým – pomáhám i sobě, neboť jsem
součástí celku. Bude-li celek nemocný, špatný, slabý
– dříve či později to čeká
každého jedince z onoho
celku. To platí ale i naopak.
Podaří-li se nám vytvořit
sociálně vyváženou, pokud možno spolupracující,
zdravou a sebevědomou,
bohatou a dobrou společnost – hrozby pro jednotlivce se minimalizují.
Nejedná se o žádné mesiášství, ale o pragmatické
východisko a přístup k lidské solidaritě a ke vzájemnosti. Ve smyslu pomoci
slabším či potřebným, ale
i ve smyslu ochrany přírody
a ekologických či environmentálních principů.
Co opravit či uzdravit lze, nechť je opraveno a uzdraveno
Druhým – neméně podstatným přínosem je
možnost fakticky přetvářet nefunkční, rozbité či škodlivé společenské systémy (jevy)
a jejich defekty (patologie) i další vady. To lze
realizovat jen díky spojení občanské a odborné společnosti. Cesta k tomu ideálu spočívá
v potřebě či touze po vědění – pochopení
a vzdělávání, ale také v kritickém myšlení a ve
víře v člověka.
Realizovat některé kroky je sice obtížné – ale
i cesta je cíl. Na práci s uživateli drog či s nemocnými AIDS anebo se sociálně vylouče-

nými lidmi je zásadní ona možnost „opravy“
toho, co je rozbité. To, co děláme – má smysl.
Jeden můj kolega pracuje s lidmi ve vězení
a přirovnává svou psychoterapeutickou práci
s vězni k možnosti „opravit“ to, co je v člověku poškozené za pomoci člověka samotného
(svépomoc). Smysl takové pomoci je v té naději, že může být i lépe. Co opravit či uzdravit
lze, nechť je opraveno a uzdraveno.

Občanská společnost a individualismus
Je však pochopitelné, že jednotlivec v miliardách dalších jednotlivců toho moc nezmůže.
Proto vznikají zájmové party, uskupení, spolky
a sdružení. V nich je soustředěná dynamika kooperace, idea, práce i vůle – udělat něco pro
jiné i pro sebe. Z těchto základů pak vyrůstají obce, kraje, samospráva, ale i vlády a státní
útvary, politické strany, masová hnutí, a dokonce i nadnárodní korporace, i když ty mají především ekonomický zájem a ne vždy naplňují
onu ideu vzájemnosti a veřejné prospěšnosti.
Přínosem je tedy ona spiritualita kooperace.
Společně „opravovat“, společně pomáhat, hledat řešení i cesty a nést také odpovědnost za
své činy – úspěchy i neúspěchy za osobní i ve-

řejný prostor – ve kterém žijeme, neboť to má
svůj význam pro samu podstatu života.
Změna myšlení i zákonů je nutnost, nikoli
volba
Odpovím lakonicky – pokud nedojde ke
změně v zákonech a v přístupu k sociálním
službám, bude se naše společnost dál propadat nejen do závislostí (nemocí), ale také
do individualismu, který nás pohltí. V první
řadě je zapotřebí zastavit byrokratizaci sociálních služeb.
Jen málokdo z neinformované
veřejnosti tuší, že nyní více jak
polovinu pracovní doby musí
sociální pracovníci věnovat
administrativě, že jsou sociální
služby svazovány, omezovány
a likvidovány obrovským balíkem předpisů, pravidel, metodik, tabulek a dalších „chorob“ 21 století. Některé zákony
a předpisy, které musí sociální
služby dodržovat – aby dosáhly na finanční podporu, jsou
natolik paradoxní, že fakticky
znemožňují sociální služby realizovat. Například existuje pokyn či metodika – že potravinová pomoc hladovým a chudým
lidem se nesmí vydávat v místě
poskytované sociální služby(!).
Dalším problémem jsou lidé,
kteří ze svých pozic, aniž by
vůbec pochopili obsah či pozitivní společenský dopad a strategie sociálních služeb i jejich
důležitost, rozhodují cynicky a bezohledně
od stolu. Výsledek vidíme v sociálně vyloučených lokalitách – ty nevznikly samovolně,
že si hrstka lidí řekla – tady vytvoříme ghetto,
ty vznikají právě a díky podnikatelským i politickým šíbrům. V podstatě každá SVL je něčí
politický či ekonomický projekt, který přinášel
či přináší někomu mimo zasažené území zisk.
Je tedy důležité vědět, že pomáhat má svůj
význam i přesah. Pomoc člověka člověku, člověka přírodě – je opakem rezignace, individualismu spotřeby a chamtivosti. Drtivá většina
sociálních služeb „opravuje a uzdravuje“ tam,
kde stát toto neumí, anebo nechce dělat.
PaLuba
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Mostecká
„dvojčata“
STARŠÍ GENERACE ZAPOMÍNÁ A TA MLADŠÍ ZASE NEPAMATUJE, JAK VYPADALA KRAJINA MOSTECKA
PŘED MNOHA LETY. V OKOLÍ MĚSTA SE OD NEPAMĚTI TĚŽILO UHLÍ V DOLECH, JEJICHŽ JMÉNA
DNES NOSÍ REKREAČNÍ AREÁLY NEBO NA JEJICH MÍSTECH STOJÍ SPORTOVIŠTĚ, ROZKLÁDAJÍ
SE LESÍKY, LOUKY A JEZERA. DÍKY DLOUHODOBĚ PROVÁDĚNÝM REKULTIVACÍM DNES DALŠÍ
GENERACE MOSTEČANŮ ŽIJÍ V ÚPLNĚ JINÉM PROSTŘEDÍ, NEŽ TOMU BYLO KDYSI.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ING. STANISLAV ŠTÝS, DRSC.

Velkou zásluhu má na tom významná osobnost, Ing. Stanislav Štýs, DrSc. – lesní inženýr
a odborník na životní prostředí, konkrétně
na rekultivace po těžbě hnědého uhlí a na
ochranu krajiny narušené těžební činností.
Spoluprací s vědeckými pracovišti, odborníky
a vysokými školami, jakými byly např. UJEP

Ústí nad Labem, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola lesnická Zvolen, VŠ
báňská Ostrava a Čínská hornická univerzita
v Xuzhou, se mu více než půlstoletí daří nejen pomáhat vrátit krajině její původní krásu,
ale ještě zvýšit její hodnotu a využitelnost. Je
autorem 330 publikací, v roce 1996 obdržel

Cenu ministra životního prostředí a v letošním roce převzal vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana za šedesátileté působení v oblasti rekultivací.
Ojedinělými a známými jsou jeho „dvojčata“,
fotografie pořízená ze stejných míst s odstu-

pem několika desítek let. Jeho celoživotní
práce, zachycená fotoaparátem, navštívila formou výstav několik desítek měst v Evropě i ve
světě, kde je česká rekultivační škola vysoce

ceněna a uznávána. Nenechte si výstavy Ing.
Štýse, pořádané pravidelně v Mostě a Litvínově, ujít a vezměte na ně i své děti nebo žáky.
Jen tak mohou poznat historii míst, jakými

jsou třeba královské město Most, děkanský
kostel, Matylda, Benedikt, Souš, hipodrom,
letiště a jezero Most.
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Třicetiletá
válka začala
v Hrobu
NEDALEKO SEVEROČESKÝCH TEPLIC LEŽÍ MĚSTEČKO S PONĚKUD POCHMURNÝM NÁZVEM HROB.
TEN TO NÁZEV TAK TROCHU EVOKUJE UDÁLOSTI, KTERÝMI SE TOTO MĚSTEČKO ZAPSALO NEJEN
DO ČESKÝCH, ALE I EVROPSKÝCH DĚJIN. S MÍRNOU NADSÁZKOU LZE PROHLÁSIT, ŽE UDÁLOST,
KTERÁ SE ZDE ODEHRÁLA 11. PROSINCE ROKU 1617 BYLA JAKÝM SI SARAJEVSKÝM ATENTÁTEM
TŘICETILETÉ VÁLKY.
TEXT: IVOŠ PŘICHYSTAL
FOTO: PAVEL MATĚJKA

Podle nepotvrzené pověsti existovala na místě dnešního městečka osada již v polovině
9. století. Samotný název osady byl prý odvozen od jam, které zdejší obyvatelé kopali při
své prospektorské činnosti a kterým se říkalo
hroby. Proto také původní název vzniklé osady byl Hroby. První písemný záznam o zdejší
osadě pochází z roku 1156, kdy ji král Vladislav daroval ženskému benediktínskému klášteru v Teplicích. V roce 1282 abatyše prodala osadu mužskému cisterciáckému klášteru
v Oseku. Roku 1477 král Vladislav Jagelonský
povýšil osadu na město a udělil Hrobům městský znak. V roce 1594 císař Rudolf II. povýšil
Hroby na horní město. V roce 1580 však došlo
k významné změně v osobě majitele města.
V tom roce pražský arcibiskup Brus z Mohelnice si u papeže vzhledem k malému počtu
řeholníků vymohl zrušení oseckého kláštera
a jeho majetek převedl pod správu pražského
arcibiskupství. Tak se v majetku pražského arcibiskupa ocitlo i městečko Hroby.
V té době již v plné míře ovlivňoval nejen
v Čechách, ale v celé Evropě zápas mezi reformací a protireformací. Když dne 31. října 1517
Martin Luther přibil na dveře hradní kaple ve
Vintenbergu svých pověstných 95 tézí, byly
společenské poměry v Evropě natolik příznivé, že se reformace začala šířit nejen v samotném Německu, ale také v Rakousku, Švýcarsku, Francii i Skandinávii. V Čechách, kde
reformace v podobě husitského hnutí měla
tradici již plných sto let, nacházely myšlenky
bývalého profesora bohosloví na universitě ve
Vintenbergu nebývale živý ohlas. Ještě větší
ohlas nacházelo lutheráství jak byla německá
reformace nazývána, mezi německým obyvatelstvem v českém pohraničí. Proto nepřekvapuje zpráva soudobého kronikáře z roku
1610, který uvádí, že v celých Hrobech se ke
katolicismu hlásí pouze čtyři rodiny. Není divu,
že se hrobští evangelíci dostávali do sporu se
svou katolickou vrchností. Vydání Majestátu

císaře Rudolfa II. v roce 1611 pak inspirovalo
zdejší protestanty ke stavbě vlastní modlitebny. Majestát sice v Čechách nastolil do té doby
nebývalou úroveň náboženské svobody, ale
v případě Hrobů však existoval jistý háček. Podle této listiny bylo možné stavět evangelické
kostely pouze se souhlasem majitele daného
panství, ale na korunních panstvích souhlas
nutný nebyl. Ovšem Hroby byly v majetku
církve a o církevních panstvích se Majestát nezmiňoval. Hrobští měšťané si předem vyžádali
stanovisko defenzorů úředníků stanovených
Rudolfovým Majestátem dohlížet na jeho plnění. Ti výstavbu kostela v Hrobech odsouhlasili
vycházející z tehdy zavedené praxe, že církevní
statky jsou v podstatě majetkem Koruny a církev je má pouze v užívání. Na základě tohoto
vyjádření zdejší evangelíci zahájili roku 1611
stavbu evangelického kostela. Mezitím se roku
1612 stal pražským arcibiskupem Jan Lohelius,
vášnivý katolík a propagátor protireformace.
Nebylo tedy žádným překvapením, že stavba
evangelického kostela jeho poddanými se mu
řádně zajídala. Ovšem měšťané přesvědčení
o své pravdě zákaz stavby ignorovali. Lohelius tedy zakázal dovoz stavebního materiálu
z okolních vesnic. Stavba však pokračovala dál.
Lohelius přitvrdil a nechal obměnit celou městskou radu. Ani to nepomohlo, naopak měšťané si stěžovali na arcibiskupův postup. Ten
kontroval obviněním neposlušných poddaných z rebélie. Během těchto právních přestřelek byl v roce 1614 kostel dokončen. Zároveň
však místodržící jako nejvyšší královští úředníci
dali za pravdu arcibiskupovi a ten nechal v listopadu 1614 kostel uzavřít a zapečetit. Další
stížnosti Hrobských tak již byly zamítnuty a do
sporu, který se stal již veřejně známým, se vložil dokonce i císař Matyáš, který rovněž schválil arcibiskupův postup. Ani za této konstelace
se měšťané nehodlali vzdát. Když nemohli legalizovat svůj kostel, snažili se zpochybnit své
poddanství arcibiskupovi a dokázat, že jsou
svobodným královským městem na základě

údajného privilegia císaře Karla IV., které však
nebyli schopni předložit. Arcibiskupovi však se
vzpurnými poddaným došla trpělivost a dne
11. prosince roku 1617 nechal kostel zbourat.
Pro radikální vůdce stavovské protestanské
opozice však tato událost spolu s obdobným
případem v severomoravském Broumově byla
jasným důkazem útlaku ze strany katolíků. Na
zemském sněmu v květnu roku 1618 vyvolali
konfrontaci s císařskými místodržícími, která
skončila vyhozením Jaroslava Bořity z Martinic, Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka
a sekretáře mistra Filipa Fabricia z oken Pražského hradu. Stalo se tak, jak napsal Pavel
Skála ze Zhoře: „…podle starobylého a obvyklého příkladu v Království českém a v městech
pražských“. Následně první ozbrojené srážky
mezi stavovskými oddíly a císařským vojskem
pak byly prologem k jednomu z nejdelších
a nejkrvavějších válečných konfliktů nazvaného „třicetiletou válkou“. Tato tragická etapa evropských dějin tak zákonitě odsoudila události
v malém a zapadlém severočeském městečku
k postupnému zapomnění.
Uplynula staletí, když se 11. května roku 1899
v zahradě restaurace Koruna v Hrobu konala
první evangelická bohoslužba od roku 1620.
O rok později pak byla zahájena stavba nového evangelického kostela, který byl dostavěn a vysvěcen v roce 1901. Netrvalo dlouho
a mezi místními evangelíky se objevila myšlenka nalézt a pietně upravit pozůstatky kostela
zbořeného v roce 1617. To se nakonec podařilo, ale než mohlo být místo upraveno, zasáhla
do historie kostela opět válka, ale daleko krvavější a ničivější než ta v 17. století. Teprve po
skončení 1. světové války byly provedeny první
úpravy. V šedesátých letech pak byl celý areál
prohlášen národní kulturní památkou. Pro naši
současnost i budoucnost není tato památka
jen střípkem historie, ale zároveň i výstražným
mementem lidské nesnášenlivosti, a nejen náboženské.
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Babičkám
pod sukni
DEVADESÁT LET STARÉ PODVAZKOVÉ PÁSY, SPODNIČKY, KORZETY, KOMBINÉ, GAŤKY
A PODPRSENKY MĚLI MUZEJNÍCI V CHOMUTOVĚ ODVAHU VYTÁHNOUT ZE SVÝCH DEPOZITÁŘŮ.
„SPODNÍ PRÁDLO VZNIKLO Z TOUHY ZAKRÝT NĚKTERÉ ČÁSTI PROTO, ABY BYLY ZÁMĚRNĚ
ZDŮRAZNĚNY,“ ŘÍKÁ SLAVNÝ CITÁT HEREČKY GINY LOLLOBRIGIDY A NELZE, NEŽ MU DÁT ZA
PRAVDU.
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

Právě proto má v sobě zvláštní kouzlo takový
čin, kdy se kousky z „intimní historie“ vystaví
na odiv veřejnosti. Jakoby nic. Kdy můžete přijít jako desítky dalších a sáhnout si na prádelní
šňůru s vypranou spodničkou, kterou mohla
nosit zamlada třeba vaše babička.

ném hlavně 60. letům, která prý byla nejdůležitější dekádou minulého století: „Mládež se
snažila žít podle principů rozkoše a všechno
si chtěla vyzkoušet. Pomáhal jí v tom i vynález
antikoncepční pilulky, která se dostala na trh
v roce 1961...“

Dnes je podprsenka doslova nejlepší přítelkyní žen (a významným erotickým artefaktem) stojí za to si připomenout, že to bude už 125
let od chvíle, kdy spatřila světlo světa. Možná
nevíte, že za tím stojí dáma českého původu
žijící v Americe, Marie Tucek, která si nechala
patentovat první moderní podprsenku s ramínky a zapínáním na háčky. Prsní podpěrač ale tehdy nezískal moc velkou pozornost
a vavříny později shrábla až Marie Phelps Jacobs.

U dobové postele je připraven sto let starý
ranní kabátek, pozornost poutá i rozverná fotografie polonahé ženy za postelí (vážně v minulém století tohle dovolili nafotit?). Černobílé
fotografie v životní velikosti rámují celý výstavní prostor. Připadáte si jak v budoáru ženy, která ví, že při večerním svitu svíčky by měla ve
spodkách vypadat jako dáma na hranici mezi
upejpavostí a přitažlivostí. Na nočním stolku
nesmí chybět pudřenka a snopek levandulí.

Šedesátky byly nejdůležitější
Vše chce holt správný čas, trendy jsou nevyzpytatelné. „Podle staroegyptského kánonu
krásy byla za ideál ženské krásy považována
štíhlá, plochá černovláska s útlým pasem a širokými rameny,“ prozrazují muzejníci na jednom z doprovodných textů. Pro kontroverzní
slovo nejdou daleko ani na plakátu, věnova-

Tu se zase mezi koupelnovým nábytkem vžíváte do někdejšího ranního rituálu očisty, od
péče o vlasy až po holení a krášlení. Pocit
úlevy asi člověk 21. století cítí, když si prohlíží lavory a další předměty pro úmorné ruční
praní a vyvářku (zejména valchu, předchůdkyni pračky), nebo těžké žehličky z 1. poloviny
minulého století (včetně elektrické žehličky
kalhotových záložek).

Neoprašujeme, tvoříme
Chomutovští muzejníci obohatili „poznávací výlet“ do noční garderoby našich babiček
a dědečků i dalšími, pro nás pozoruhodnými
suvenýry archaických dob, jako jsou například
holicí strojky a další pomůcky denní očisty.
Podzimní výstava v Oblastním muzeu Chomutov dala totiž nakouknout nejen pod svrchní
prádlo našich prarodičů, ale i na ložní a kuchyňské prádlo, používané od počátků textilní
výroby na Chomutovsku. Mapuje i úklidové,
čisticí a kosmetické prostředky.
Doufejme, že i dalšími chystanými počiny
hodlá ansámbl zdejšího muzea naplňovat slogan, který si pracovníci dali na web. Píší tam:
„Činnost muzea nesmí mít charakter pouhé
obživy pro devatenáct muzejníků oprašováním sbírek.“
V zimních měsících mohou zatím zájemci
v chomutovském muzeu na Náměstí 1. Máje
navštívit stálé výstavy „Všemu světu na útěchu: Sochařství a malířství“, „Lapidárium kamenné plastiky“ a „Fialův pohyblivý betlém“.
Další expozice jsou umístěné také v Domě
Jiřího z Popela.
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Cínovec

a poklad budoucnosti
UŽ V BIBLI I V ANTICKÝCH SPISECH SE PRÝ
VYSKYTUJÍ POJMY, KTERÉ HISTORICI VZTAHUJÍ
K EXISTENCI CÍNU, TEDY KOVU, KTERÝ LIDSTVO
ZNÁ OD STAROVĚKU JAKO SOUČÁST BRONZU.
V KRUŠNÝCH HORÁCH, PROSLAVENÝCH HOJNOSTÍ
CÍNOVÉ RUDY, SE S RÝŽOVÁNÍM ZAČALO MINIMÁLNĚ
V DOBĚ LATÉNSKÉ (ZHRUBA OD 5. STOLETÍ
PŘ. N. L.). PŘESTOŽE HUTĚ NA CÍNOVCI NA
TEPLICKU - V POHRANIČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE JSOU DRAHNOU DOBU ZAVŘENÉ, ZŘEJMĚ SE ZNOVU
OTEVŘOU KVŮLI DĚDICTVÍ, KTERÉ NÁM PONECHALY
– JDE O LITHIUM, NĚKTERÝMI NAZÝVANÉM „POKLAD
BUDOUCNOSTI“.
TEXT A FOTO: LUCIE BARTOŠ

Podívali jsme se do míst, kde před čtvrtstoletím těžba lithia skončila - tehdy byla nerentabilní, dnes se na stejném místě hraje o miliardy, protože zde leží největší evropské ložisko
tohoto stříbřitě lesklého kovu.
Horská osada Cínovec v Krušných horách patří mezi vylidněné vísky, které jsou poznamenané historickým odsunem Němců po druhé
světové válce. Býval zde hraniční přechod,
čemuž dodnes odpovídají penziony, kasina
a vietnamská tržiště s převažujícími německými nápisy. Ve vesničce se zhruba 120 obyvateli, do níž už ve středověku pronikali hledači
cínu, lze potkat víc vietnamských trhovců než
kolemjdoucích. Další vylidnění totiž místo postihlo v druhé půlce minulého století právě
kvůli ukončení těžby, kdy po dnešním „lithiovém boomu“ nemohlo být ani památky.

Můj děd i táta tu fárali
Jedeme se podívat na kraj obce v místech,
kde se vyskytuje odkaliště jako pozůstatek
někdejší těžby, respektive ukládání kalů po
úpravě rudy. Tento dobývací prostor patří
Cínovecké deponii, kterou ovládá miliardář
a matematik Karel Janeček. Opravdu na první pohled nijak zvláštní místo. Haldy jsou zarostlé a splynuly s okolní krajinou. Nic, co by
dávalo tušit, že by se zde už klidně mohla připravovat těžba, protože Janečkova korporace
na rozdíl od „Australanů“ od letoška vlastní
potřebná povolení od báňského úřadu.

Větší území Cínovce zaujímá podzemní ložisko: Průzkumné vrty v lokalitě, kde dolování
skončilo kolem roku 1990, provádí zhruba
sedm let český Geomet. Ten má přímo v Dubí
sídlo, je ale součástí holdingu European Metals, jehož akcie se obchodují na burze v Sydney a Londýně.
„Můj dědeček i tatínek zde na dole fárali. Na
Cínovci se těžilo 600 let - s těžbou problém nemám, až na možné obnovení problémů se silniční nákladní dopravou městem Dubí,“ sdělil
Jan Valenta, obyvatel z Dubí. Hlubinné dolování rudy lithia, cínu a wolframu, z níž se různými
úpravami získává lithium a další užitečné kovy,
plánuje European Metals Holdings na 21 let.

Obnovené havířské vyhlídky
Nedaleko zpustlých pozůstatků bývalé čerpací stanice nacházíme memento někdejších
Rudných dolů Cínovec. Pamětní kámen hlásá, že to velké „nic“ - planina obrostlá jehličnany - je od roku 2011 výsledkem výdajů na
projekt demolice objektů bývalých dolů. Spolufinancování šlo z operačního programu Životní prostředí. Informační cedule prozrazuje, že téměř 37 milionů korun pomohlo také
k likvidaci železobetonové štoly zasypáním
popílkem a k odstranění komunálních a nebezpečných odpadů umístěných v demolovaných budovách důlního areálu.
Pro místní obyvatele je do budoucna důležitý šetrný přístup těžařů k přírodě. Někteří

si vybavují, že v Dubském potoce nebývalo
leta památky po rybách, až po zavření šachty
se objevili pstruzi, ale možná tomu tak bylo
díky umělému zarybnění. „Až se začne těžit,
budou asi plavat břichem nahoru,“ zaznívá
obava z negativního vlivu na životní prostředí.
Mimo jiné se podél česko-německé hranice
tahne například Ptačí oblast Východní Krušné
hory, jež je chráněným územím v rámci sítě
Natura 2000. Pod ochranou je zde tetřívek
obecný, na jehož život by těžaři museli brát
ohled, protože těžba na něj bude mít „mírně
negativní vliv“, zjistilo se v rámci EIA. Stejně
jako na další zvláště chráněné živočichy, kteří
mohou přijít o svůj hnízdní biotop (například
rorýs, netopýr, čolek nebo čmelák).

Víte, že ...

•	Cínovec (Zinnwald) je znám už od
14. století - první doložená zpráva je
z roku 1378.
•	Vrcholu svého rozvoje dosáhl Cínovec
kolem roku 1930, kdy se stal soběstačnou obcí: kromě rudných dolů tu byla
továrna na kapesní svítilny, továrna na
klobouky, 3 pily, ale také lékař, porodní
asistentka, pohřební služba, 4 zasilatelství, 2 řezníci či 9 hostinců.
•	Odsunem obyvatel po II. světové válce
osada zchátrala.
•	Osada leží ve výšce 835 m. n. m. a převládá zde chladné a větrné počasí průměrná letní teplota (červenec) je
12 – 14 °C.
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Běžkami

po magistrále

PŘEKRÁSNOU PŘÍRODOU VEDE TRASA KRUŠNOHORSKÉ LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY. SLOUŽÍ
V LETNÍCH MĚSÍCÍCH PĚŠÍM TURISTŮM A CYKLISTŮM, V ZIMĚ JE PAK HOJNĚ VYUŽÍVÁNA
PŘEDEVŠÍM AMATÉRSKÝMI BĚŽKAŘI. NAVAZUJE NA BĚŽECKÉ A TURISTICKÉ TRASY DĚČÍNSKA
A CHOMUTOVSKA, SPOJUJE KOMÁŘÍ VÍŽKU S HRANIČNÍM PŘECHODEM V HOŘE SVATÉ KATEŘINY
A VEDE V CELÉ SVÉ DÉLCE PO HŘEBENECH KRUŠNÝCH HOR. JE VELICE DOBŘE ZNAČENA
A PROCHÁZÍ I NĚKOLIKA MÍSTY S HRANIČNÍMI PŘECHODY DO SOUSEDNÍHO NĚMECKA S MOŽNOSTÍ
VYUŽITÍ TAMNÍCH CYKLOTRAS A DOBŘE UPRAVENÝCH ZIMNÍCH BĚŽECKÝCH STOP.
TEXT A FOTA: ARCHIV POHLEDY AMB

Na její trase najdeme mnoho historických
a přírodních atraktivit, neboť prochází i obcemi se zajímavou historií. Patří mezi ně
například Krupka, Cínovec, Nové Město
v Krušných horách, Moldava, Český Jiřetín,
Klíny, Mníšek, Nová Ves v Horách, Hora Svaté Kateřiny a Brandov, které poskytují společně s pobytem v zajímavé přírodě i možnosti
stravování a ubytování.
Využívat tuto trasu je možné z kteréhokoli místa, kam je zajištěna doprava linkovými
autobusy, speciálními skibusy nebo použít
osobní dopravu po místních komunikacích.

Vhodným a oblíbeným způsobem dopravy
na hřeben Krušných hor je sedačková lanovka z Krupky na Komáří vížku, která přepravuje turisty, lyže i kola a úzkokolejná železnice
s dlouholetou historií na trase Most–Moldava.
Milovníkům běžek však neslouží jen Krušnohorská lyžařská magistrála, nýbrž i celá řada
dalších tras v okolí Litvínova, Dlouhé Louky,
Nového Města v Krušných horách, Moldavy, Meziboří, Klínů, Českého Jiřetína, Nové
Vsi v Horách a Brandova. Běžecké trasy jsou
v poslední době strojově udržovány a umožňují provozování jak klasického stylu, tak
i „bruslení“.

Podrobnější informace:
Centrum rozvoje turismu
Mostecka, příspěvková organizace
Radniční 1, 434 69 Most
Tel./fax: +420 476 448 220
Mobil: +420 774 105 314
E-mail: infocentrum@mesto-most.cz

www.imostecko.cz
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Španělské
království
ŠEST NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH POZNATKŮ Z CEST PO ŠPANĚLSKU, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE, ALE STOJÍ
ZA TO JE ZNÁT.
TEXT A FOTO: ZDENĚK A TEREZA POLANSKÝ

Maňana – ve Španělsku
zbrzdí i nezastavitelné
Pojem „maňana“ je typicky španělský fenomén, který si dovede málokdo v našich končinách představit. A zároveň je vypovídající
„filozofií“ španělského národa. A co si pod
tím vlastně představit? Pojďme po konkrétním příkladu ze života, a tím může být připojení k internetu. Situace v Čechách by byla
zhruba taková: zavolám, domluvím se a do
týdne přijde technik (opravdu většinou pouze jeden) a připojí nás k internetu. Prostě pohoda… Jak taková situace může probíhat ve
Španělsku? Objednáte si připojení a dozvíte

se termín v rozmezí nadcházejících 2–3 týdnech. Nakonec firma vysílá jednotku techniků
na smluvené pondělí dopoledne. A pokud
do pátku zaměstnanci opravdu dorazí, je to
úspěch! Skupina 3 mužů po zuby ozbrojená
všemožným nářadím se pouští do práce. Po
2 hodinách dumání a přecházení z místa na
místo dojdou ke zjištění, že nemají správný
„šroubovák“, aby s prací mohli začít. Omluví
se, že pro „šroubovák“ zajedou a budou hned
zpět. Mezitím je „siesta“ (období, kdy maňana kraluje), což pro nás znamená, že ten den
už prostě z firmy nikdo nedorazí. Následující
pátek konečně první úspěch – donesen byl

správný šroubovák! Tedy proces připojování
k internetu může zabrat až 3 měsíce. A nejvíce úžasné je, že to nikoho nestresuje… PROSTĚ MAŇANA… Takže až budete čekat na balíček od České pošty, buďte v klidu, on přijde...

Daně, aneb zbytečná buzerace
rozhodně k ničemu není
Všichni jsme už určitě zažili, jak nás správní
systém honí kvůli každé koruně, musíme si
vše vzorně vést a správně odevzdávat i zavčas danit? Španělsko si to kapku zjednodušilo. Osobně to kvituji i pro začínající podnikatele. Stát totiž nemůže udělat nic lepšího, než

drobné podnikatele = ekonomiku podpořit,
aby se mohla rozvíjet dál a v konečném důsledku přinést více užitku. Po španělsku to
znamená: podnikáte a máte obrat do 100.000
eur? Tak nás prostě neotravujte, nic neřešte,
danit nemusíte a vesele podnikejte dál. Ani to
účetnictví vlastně nepotřebujete…

Bydlení – kdo chce, vždy
najde… a to doslova
Asi nejúchvatnější věc, kterou na Španělsku
miluji. Nemáte kde bydlet? Stačí si vyhlédnout opuštěný domeček v libovolném stavu.
Úplné opuštění (žádný vlastník není znám)
je možné ověřit – prvně u sousedů, zda někoho vídají. Tou jistější variantou zůstává
možnost zajít na místní úřad a za 50 eur ne-

chat zjistit, komu daná nemovitost patří, zda
si ji někdo nárokuje, nebo nepatří nikomu.
Takových staveb ve Španělsku (zvlášť mimo
velká města) totiž najdete opravdu mnoho.
No a pokud nemovitost nikomu oficiálně
nepatří, je čas se nastěhovat, začít se o místo starat a zvelebovat ho. Po pár letech je
nemovitost i s pozemkem automaticky vaše.
Pokud by se opravdu po letech objevil někdo, kdo by si vaše nově obsazené místo
chtěl nárokovat, podmínkou je vyplacení
vašich služeb za hospodaření s nemovitostí
a údržbu pozemku.

A proč se zde nachází takové množství opuštěných obydlí? Mladí raději vyhledávají velká,
rušná města a přes to, že vesničky a rodinné
domečky mohou mít své dědice, zůstávají osamocené.

Potraviny – luxus je
standardem za hubičku
Rozdíl mezi potravinami u nás a v cizině už při
nejmenším tušíme. Dalo by se to shrnout jednoduše – tam, kde kvalita potravin u nás končí,
ve Španělsku začíná. Mimo chutné a šťavnaté
ovoce i zeleninu je jasným důkazem maso nakládané na gril. U nás? Maso, které kupou červené kořeněné omáčky s vysokou pravděpodobností maskuje spoustu vad, výjimkou není
ani maso zkažené a znovu uvedené do viditel-

ného stavu vhodnému k prodeji. Ve Španělsku čerstvé, voňavé a lahodně naložené maso
v bylinkách, navíc téměř za poloviční cenu
a z BIO chovu! Zkrátka to, co jsme ochotní
koupit, se bude také prodávat. A nedozrálé
ovoce či zeleninu, případně další potraviny,
které jsou kvalitou na spodních příčkách žebříčku, by Španělé do pusy jen tak nestrčili.
Máme se co učit.

Hrad v Peniscole – Boj
o železný trůn může započít
Milovník seriálu Hra o trůny si v městečku Peniscola, cca 100 km severně od Valencie, při-

jde na své. Vzpomínáte si na město královny
Daenerys zvané Meereen? Ano, jste na správném místě. Hrad, u kterého jsme v říjnu strávili 20 překrásných dní, není jen filmaři hojně
vyhledávaným místem. Je to překrásné hradní
městečko s přímořskou atmosférou, a ještě působivějším hradem a zahradami. Z každé uličky a zákoutí na vás dýchne kus historie… Hrad
navíc hostí návštěvníky bohatou expozicí, kde
se prolínají dynamické prezentace se statickými exponáty provádějící vás svým příběhem
z dob dávno minulých. Město ožívá každý rok
začátkem turistické sezóny a koncem září se
kompletně vylidní a připomíná spíš město duchů. Turisté přijíždí a odjíždí, místní bydlí trvale
v sousedním městečku Benicarlo a turistická
Peniscola je primárně pro obživu a výdělek.

Hříšné pláže v panenská
přírodě?
Překrásné pláže, panenská příroda a nikde
nikdo? Jde to dohromady a takové místo najdete třeba 5 km za městem. Národní park
Alcossebre se spoustou zálivů, rybiček a jeskynních plážiček pro hříšné poklesky. Není
potřeba jezdit na druhou stranu planety,
abyste nalezli takováto překrásná místa, kde
vás nikdo nevyruší a můžete si je užít plnými
doušky relaxace.
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Lyžovačka
na Alšovce
SKI AREÁL ALŠOVKA SE NACHÁZÍ NEDALEKO MĚSTA KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ V NADMOŘSKÉ VÝŠCE
CCA 750 M N. M. SJEZDOVĚ TRATĚ JSOU ZCELA POKRYTY SYSTÉMEM UMĚLÉHO ZASNĚŽOVÁNÍ.
NABÍZÍ JEDNU MODROU – DLOUHOU CCA 300 M, PRO DĚTI A ZAČÁTEČNÍKY, DVĚ ČERVENÉ
– STŘEDNĚ NÁROČNÉ SJEZDOVÉ TRATĚ DLOUHÉ CCA 600 M, DVA VLEKY (550M A 300M)
A SNOWPARK O CELKOVÉ DÉLCE CCA 250 M.
TEXT A FOTO: MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Součástí ski areálu jsou rovněž čtyři udržované běžecké trasy: Fialový okruh (2,4 km), Zelený okruh (3,9 km), Modrý okruh navazující
na Zelený (5,6 km) a Červený okruh okolo
větrných elektráren (9 km).

Na Alšovce lze domluvit individuální i skupinovou výuku s instruktorem lyžování a snowboardingu. V zimní sezóně je možné využít
dopravu na Alšovku a zpět skibusem.

Jednou ze stěžejních novinek je zvýšení bezpečnosti v areálu. Celý areál je nově vybaven
bezpečnostními matracemi, dále bude od letošní sezóny v provozu pokladna. Ceny jsou
velice přijatelné.		
(PI)

Služby:
• Parkování zdarma
• Osvětlení areálu
• Umělé zasněžování
• Půjčovna vybavení
• Lyžařská škola
• Snowpark
• Občerstvení
• Horská služba
Speciální akce:
• Noční lyžování
• Karneval na lyžích 		
24. 2. 2018

• Zážitková jízda rolbou
Kontakt:

tel.: +420 737 553 324
(p. Klíma)
e-mail: info@alsovka.cz
Ceník a další informace
naleznete na webu
www.alsovka.cz

BETLÉM BŘEZNO | VÁNOCE | 29

Soch v betlému
přibývá
DŘEVĚNÉ SOCHY V TÉMĚŘ ŽIVOTNÍ VELIKOSTI DOKRESLÍ VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU I O LETOŠNÍ
ADVENTNÍ SVÁTKY NA NÁMĚSTÍ V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA. SOCHAŘ ZDENĚK VEJRAŠKA SE SVÝM
KOLEGOU VYROBILI V LETOŠNÍM ROCE NĚKOLIK DALŠÍCH SOCH, JEŽ JISTĚ POTĚŠÍ MALÉ I VELKÉ
NÁVŠTĚVNÍKY BŘEZNA A KTERÉ DOPLNÍ SOCHY KRÁLŮ A ZVÍŘÁTEK, VYROBENÝCH K OSLAVÁM
LOŇSKÝCH VÁNOC.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Dřevěné sochy v téměř životní velikosti dokreslí vánoční atmosféru i o letošní adventní
svátky na náměstí v Březně u Chomutova.
Výše zmínění sochaři vyrobili v letošním
roce několik dalších soch, jež jistě potěší
malé i velké návštěvníky Března a které doplní sochy králů a zvířátek, vyrobených k oslavám loňských Vánoc.

svá díla s tématikou blízkou obci, jako jsou
např. vinná réva a voda, vztahující se k tradici vinařství na Březenecku. Nově vytvořené
sochy betlému jsou celý běžný rok uloženy
v depozitáři a podle rozhodnutí zastupitelů
obce jsou průběžně doplňovány o další postavy a před vánočními svátky nainstalovány
na náměstí.

Od konce listopadu 2017 dělají sochy tří
králů, zvířátek a kulisy jesliček radost malým i velkým obyvatelům Března i jeho návštěvníkům. Sochařství má v Březně již svoji
tradici. Dřevěné sochy, vytvořené před několika lety ze zde rostoucích kmenů stromů,
zdobí svahy podél příjezdové komunikace
do obce a v červnu roku 2016 byla obec ve
spolupráci s Místní akční skupinou Sdružení
Západní Krušnohoří i organizátorem sochařského sympozia. Pozvaní výtvarníci vytvořili

Nejen sochařením se však snaží březenečtí zkrášlovat prostory obce, betlém je jen
dalším krokem vedoucím k naplnění tohoto
cíle. Myšlenkou zastupitelů je neustálé zvelebování obce, aby se zde její obyvatelé cítili
dobře a chtěli žít v místě, kde je vše pěkné
a neponičené. Upravenými trávníky, stromy,
květinami se obec podílí nejen na vytváření
okolního prostředí, ale i na utváření myšlení
obyvatel, hlavně dětí. I ony pak budou chtít
žít tam, kde se dodržují tradice, kde je vše

pěkné, zajímavé a neponičené – to je motto
zastupitelů i těch, kteří jim při této činnosti
pomáhají.
Tuto myšlenku navíc podporují další společné aktivity dospělých a dětí. Kromě pouti, vinobraní a dalších společenských, hudebních
a zábavných akcí pro děti a dospělé pořádané obecním úřadem mezi ně patří rozsvícení vánočního stromečku, dětská divadelní
vystoupení i hudební činnost březeneckého
sboru Silentium, které vydalo již svá dvě vánoční CD.
Poslední vánoční a novoroční svátky v Březně vyvrcholí setkáním obyvatel o Silvestra na
náměstí, kdy budou, stejně jako v posledních letech, rozdávány symbolické mince
pro štěstí, které jsou pro tento účel raženy
v Žatci. 				
(PI)
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Terezín,
město změny

TEREZÍN JE ZNÁM PŘEDEVŠÍM DÍKY UDÁLOSTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, BĚHEM NÍŽ ZÍSKAL
POCHMURNOU POVĚST, KDY BYLA V MÍSTNÍ TZV. MALÉ PEVNOSTI ZŘÍZENA VĚZNICE GESTAPA,
A MĚSTO SE ZMĚNILO NA ŽIDOVSKÉ GHETTO. PROJEKT NOVÉHO VYUŽITÍ PAMÁTEK MÁ VŠAK
ZA ÚKOL PŘIBLÍŽIT A PROPAGOVAT JINOU ČÁST MĚSTA – ZACHOVALOU A EVROPSKY UNIKÁTNÍ
TZV. BASTIONOVOU PEVNOST, VYUŽÍVAJÍCÍ PŘEDSUNUTÝCH A VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍCH
PEVNŮSTEK, PODZEMNÍCH CHODEB, VODNÍCH PŘÍKOPŮ, VALŮ A OPEVNĚNÍ, NÁPOMOCNÝCH
K LIKVIDACI ÚTOČNÍKŮ.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: JANA HOFMAN FORMÁNKOVÁ

Pevnost Terezín byla založena roku 1780 císařem Josefem II. a po svém dokončení roku
1790 představovala nejmodernější stavbu
svého druhu v Evropě. Prvotních důvodů jejího umístění právě sem bylo několik. Mezi
ně patřila nutnost přerušit bezchybně fungující systém zásobování pruských útočných
armád vojenským materiálem po Labi, neboť
pevnostní kanony byly schopny zcela zastavit
říční dopravu z Čech, uzavřít palbou císařskou silnici Praha – Drážďany a v 19. století
i železniční trať mezi těmito městy. Současně
šlo o jednu z největších vojenských základen
ve střední Evropě. Pevnost se rozkládá na ploše cca 270 hektarů po obou stranách staré
i nové řeky Ohře. Díky dosažitelnosti vody
zde mohl vzniknout důmyslný systém jedinečného opevnění s 3 – 5 pásmy fortifikací
(opevnění), desítky kilometrů podzemních
chodeb a současně unikátní způsob obrany pomocí zaplavování příkopů i rozsáhlých
okolních kotlin vodou. Terezín nebyl nikdy
dobýván, i když se k tomu hned několikrát
schylovalo. Byl však vždy malebným posádkovým městem plným tanečních zábav, promenádních koncertů a vojenských přehlídek, jak
za doby starého mocnářství i první republiky.
„Tento typ pevností nebyl stavěn a určen k obléhání či dobývání ani neměl za cíl zastavit protivníka, což byl úkol např. pohraničního pevnění z 30.let 20. století. Jeho hlavním úkolem byla
uzávěra dopravních tras a poskytování bezpečného zázemí bojujícím armádám, skladováním vojenského materiálu a zásob – bylo to
takové tehdejší logistické centrum,“ říká Mgr.
Jiří Hofman ze zájmového sdružení Terezín –
město změny a vedoucí městského informačního centra pevnosti Terezín v jedné osobě.
Terezínská pevnost je unikátním dílem vojenských inženýrů s propracovaným systémem
nejen obranných valů, malých pevnůstek,
ale i důmyslně větraných podzemních chodbových katakomb. K odražení protivníka byl
mj. připraven systém umělé povodňové vlny
vysoké několik metrů, vzniklé otevřením stavidel a prudkým vypouštěním zadržované vody
proti nepříteli. Místo bylo úmyslně vybráno
v rovinatém terénu bez možnosti pozorování
nebo ostřelování obranných linií protivníkem
z vyvýšeného okolí, naopak pevnostní příkopy, navršené valy, chodby a propojovací cesty
sloužily k rychlému a skrytému přesunu bránících jednotek a likvidaci útočníků u paty
opevnění. K tomu sloužil i propracovaný
systém vedení palby, vzájemná podpora jednotlivých částí opevnění, kopání, zaminování
a odpalování určitých částí obrany kvůli tomu,
aby je po obsazení nemohl využít nepřítel,
tzv. demoliční miny. Pevnost stavělo neuvěřitelné množství řemeslníků a nádeníků, kteří
využívali své zkušenosti k ruční výrobě pev-

ných cihel a vápenné malty, do které přidávali
zvláštní přísady – rozdrcené cihly a směsi vápna a uhlíků z pálení, zaručující pevnost proti
koulím z kanonů obléhatelů.

ců. Pevnost disponovala vlastní pekárnou, kovárnou, kamenickou, tesařskou i truhlářskou
dílnou, ubytovacími a dalšími hospodářskými
budovami.

Posádka čítala v době míru necelých cca
6 000 mužů a 600 koní, v době válečného
ohrožení mohl být počet navýšen až na cca
14 000 vojáků, kteří disponovali více než třemi stovkami děl s 250 000 koulemi, tehdy používanými jako střelivo, zásoba prachu byla
spočítána na 1426 tun a do výzbroje minérů
a sapérů (zákopníků, dnešních ženistů) patřily i bomby. Zásoby byly vypočítány na pobyt
obránců pevnosti po dobu více jak šesti měsí-

„Problém, proč se o této památce moc neví, je
fakt, že po teprve nedávném odchodu armády
z prostorů bývalé pevnosti se dařilo upravovat objekty do původního stavu jen pomalu,
a tak vlastně nebylo co propagovat. Náklady
na obnovu velkých prostorů pevnosti, chodeb a budov se sháněly a shánějí těžce, velice
pomohlo a pomáhá samotné město Terezín
a hlavně Ústecký kraj. Vznikly první expozice, které jsou zajímavé nejen pro odborníky,
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Veškeré informace získáte na:
Městské návštěvnické centrum
Retranchement 5
Dukelských hrdinů 43
411 55 Terezín
Mob.: +420 775 711 881
Mail: info@terezin.cz
www.terezin.cz

facebook.com/TerezinMestoZmeny

ale i pro naše malé návštěvníky,“ vysvětluje
Jiří Hofman a pokračuje. „Malá pevnost, kam
každoročně přijede 300 000 návštěvníků, má
oproti nám přece jen náskok, své prostory má
upravené a navštěvuje je trochu odlišná skladba hostů z celého světa. Vzájemně spolupracujeme a podnikáme společné kroky vedoucí
ke zvýšenému zájmu o obě památky v oblasti
propagace i k snadné orientaci při příjezdu do
města, pro niž byl zpracován městský navigační systém. Do pevnosti Terezín se snažíme nalákat dospělé návštěvníky i rodiny s dětmi. Je
pro ně připravena zajímavá prohlídka podzemních chodeb s lucernami, mezi opravené části
pevnosti patří např. tzv. Retranchement 5 - poslední obranná linie pevnosti, kde je umístěno
muzeum, Kavalír 2, součást vnitřní obranné
linie pevnosti a jedna z nejdůležitějších částí
pevnosti, ojedinělá krytá jízdárna a strážnice
Litoměřické brány, jež kdysi byla nejzdobenější
a nejimpozantnější pevnostní branou Terezína.
V expozicích Kavalíru 2 jsou k vidění salóny
důstojníků a velitele pevnosti s uniformami
a vybavením i prosté ložnice mužstva, je zde
štáb, strážnice, kuchyň, ale také vojenský dvo-

rek s živými zvířátky a ukázky starých řemesel,
což ocení především ti nejmladší návštěvníci.
Pro ty větší slouží geocachingové centrum
s nejvyšším statusem mezinárodní geocachingové federace, kde pořádáme zážitkové akce
laděné do myšlenky ´Pevnost Boyard´ s indiciemi, únikovými cestami a strašidelnými prohlídkami.“
Pro všechny, kteří do pevnosti zavítají, připravuje sdružení a informační centrum spoustu
zajímavých akcí a různě dlouhých prohlídek,
které začínají návštěvou muzea, exkurze pak
pokračují v terénu s výkladem o systému
opevnění a úkolu jednotlivých částí až po návštěvu podzemní části pevnosti.
O víkendech na vojenské strážnici z konce
18. století u Litoměřické brány předvádí své
dovednosti jednotka terezínských sapérů,
technických vojenských odborníků na obranu
a stavbu pevností. Mezi nejvydařenější akce
patří ukázka bitev, prezentovaná až 500 vojáky v dobových kostýmech a na koních, s přesným scénářem, doprovázená scénickou hud-

bou a efekty pyrotechnických výbuchů min.
Můžete zde vidět i námořní bitvu krásných
pirátských historických lodí v zatopených
vodních příkopech pevnosti. Sdružení Terezín
– město změny se nesnaží jen o zpřístupnění, náročnou údržbu a propagaci obrovsky
rozsáhlého zastavěného areálu. Dnes jsou
okolní vodní a evropsky významné mokřadové plochy díky jejich rozloze a udržovanosti
unikátním přírodním biotopovým prostředím
nejen pro rostliny, ale i pro ptactvo, zvířata
a obojživelníky. Uvidíte zde volně se pasoucí
ovce nebo lamy, což zapadá do evropského
trendu prezentovat nejen stavební a historické památky, ale i přírodu okolo nich.
Aktuálně v Terezíně probíhá projekt Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské
spolupráce mezi Ústeckým krajem a saským
klášterem Buch. Díky němu můžete navštívit
mobilní výstavu představující historii objektů
včetně jejich rozsáhlé rekonstrukce a nového
využití a také zábavný program při některé
z akcí probíhajících v kulisách pevnosti. (PI)
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Co? Kdy? Kde?
MIKULÁŠSKÁ WINTER CHALLENGE
9. 12. 2017 na Autodromu v Mostě budou probíhat volné jízdy na okruhu, psí spřežení, čerti s Mikulášem a andělem. www.autodrom-most.cz

FENOMÉN TOVÁRNY HELLER & SCHILLER
V LITVÍNOVĚ

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ 2017
19. 12. 2017 od 19.00 hodin ve sportovní hale
v Mostě vystoupí Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska za doprovodu Bílého pěveckého sboru
a hostem Janem Toužimským. Vstupné 690 Kč.

je v 10 hodin u Štábu RICO, Sokolská 30 v Litvínově. Cena: 990 Kč, snížená cena: 490 Kč.

SWINGOVÉ VÁNOCE 2017
22. 12. 2017 od 19.00 hodin v domu kultury
v Ústí nad Labem vystoupí Jan Smigmator s Big
Bandem Felixe Slováčka, s hosty, zpěvačkou
Dashou a špičkovou saxofonistkou Markétou
Smejkalovou. Vstupné 790 Kč.

Do 31. 12. 2017, Litvínov – Historii výroby hraček v Horním Litvínově představí nová expozice
v zámku Valdštejnů v Litvínově, kde se daly do
pohybu mechanické hračky a vláčky. Můžete
zde vidět i sbírku plechových hraček značky
Husch vyráběných od 19. století v Litvínově.

ŠTĚDRÝ DEN V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

TERAKOTOVÁ ARMÁDA
Do 4. 1. 2018, Oblastním muzeum v Mostě –
Výstava Terakotová armáda – odkaz Prvního
čínského císaře – představuje vysoce hodnotné, v současné době nejdokonalejší repliky postav vojáků Terakotovy armády na světě. Mnoho desítek skvostných exponátů vám poskytne
úžasný kulturní zážitek.
ICE ARENA TEPLICE

24. 12. od 10 do 14 hodin, Ústí nad Labem –
Pokud vás nebaví jen sedět doma a čekání na
Ježíška si chcete trochu zpříjemnit a zkrátit, vyrazte do Zoo Ústí nad Labem. Můžete se těšit
na tradiční nadílku pro zvířátka – dobroty zabalené ve vánočních dárcích a ozdobené stromky.
Vstup je zdarma.

TAJEMSTVÍ BAROKNÍ KNIHY

Do 4. 2. 2018, Oblastní muzeum v Litoměřicích
– Výstava o tajích knižního řemesla a kráse barokních knih. Výstava přiblíží řemesla a dovednosti, které bylo potřeba k výrobě knih, ukáže,
které materiály a výzdobné techniky se k výrobě používaly. Kniha je velmi křehká a jen díky
citlivé práci restaurátorů můžeme znovu obdivovat její původní krásu.. Vstupné je 25 Kč, snížená cena 12 Kč.
ZIMNÍ STŘEDOHOŘÍ: VÝLET NA KOUŘÍCÍ
HORU

CHEBSKÉ VÁNOČNÍ TRHY
Do 14. 1. 2018, Teplice – Jediné ledové kluziště
v Teplicích najdete před obchodním centrem
Olympia Teplice. Půjčovna bruslí je otevřená
každý den stejně jako ICE ARÉNA – cena za
nový pár bruslí je 80 Kč, za používané brusle
60 Kč. Vstupné je 40 Kč/osoba. Vstup zdarma
mají děti do věku 5 let a držitelé průkazu ZTP/P.

Do 26. 12., Cheb – Kouzelné vánoční trhy, kde
určitě nasajete tu správnou vánoční náladu.
Prodejní stánky, ledové kluziště, Ježíškova dílna, flašinetář, zvonkohra a bohatý doprovodný
program na náměstí, a to až do 26. prosince.
V průběhu trhů bude zpřístupněna vyhlídka na
náměstí z radniční věže.

KRUŠNOHOŘÍM: VÝLET ZA NETUŠENÝMI
KONTRASTY
21. 1. 2018 od 10 do 16 hodin, Litvínov - Krajina,
kde se potkává panenská příroda s těžkým průmyslem v kontrastech, které vám seberou dech.
A na co se můžete těšit? Například na Flájskou
přehradu a Flájský plavební kanál ze 17. století,
který sloužil pro přepravu dřeva, výhledy z kouzelných míst, na která se budete chtít vracet. Sraz

4. 2. 2018 od 10 do 16 hodin, Most – Podíváte
se na místa, o kterých jste neměli ani tušení, budete rýžovat české granáty, které si můžete nechat. A také můžete zajít na farmu, kde ochutnáte domácí kozí sýry a seznámíte se se spoustu
zvířat z farmy. Cena zahrnuje služby průvodce
po celou dobu výletu, jízdu offroad vozem,
a hlavně nezapomenutelné zážitky. Vstupné je
990 Kč, snížená cena 490 Kč.

2017
31. prosince 2017
1. náměstí v Mostě

18:00
19:00
19:30

Petr Kolář
Ohňostroj
Timmy White

Moderuje Petr Říbal

Změna programu vyhrazena
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