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Země zaslíbená

Není dne, abychom neslýchali o nekvalit-

ních potravinách, sociálním neklidu ane-

bo skandálu z té či oné části politického 

spektra. Nekvalitní nafta, nekvalitní uzeniny, 

předražená vajíčka, úplatky a půjčky. Špat-

ně fungující systémy a díky tomu i vztahy. 

Na frak dostáváme všichni. Lid rezonuje, 

vibruje, očekává. 

Sympatické na tom všem je, že společnost 

začíná pátrat po podstatě.  Ať si myslí kdo 

chce, co chce, darebákům všeho druhu 

a ražení se nedaří. Veřejné fi nance se začí-

nají opět dostávat pod kontrolu „veřejnosti“ 

a, i když s rozpačitostí nad jejich stavem, 

vidíme, že proces nepřináší jen samá ne-

gativa. Nemusíme závidět našemu Praotci, 

když přišel do této středozemě. Neboť ka-

ždá doba, každý vývoj má svá ale, svá pro 

a proti. Pokud se nám všem podaří probí-

hající společenské změny ustát, pokud se 

nám podaří přeostřit naší optiku z negativ-

ního na pozitivní pohled, máme naději na 

návrat stabilního, soudržného a prospe-

rujícího společenství. Jenom to všechno 

vydržet.

Jestli k naději napomůže i toto vydání 

Pohledy AMB, budeme rádi. Posílili jsme 

redakci o profesionála a grafi ku o další 

nevšední ztvárnění slov. S přáním všeho 

dobrého a mírným optimismem, na viděnou 

v té naší zemičce zaslíbené.

Lubomír Šlapka

ředitel Pohledy AMB
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ZÁMEK, KTERÝ SE JMENUJE HRAD. PAMÁTKA, KTEROU TURISTÉ TEPRVE 

OBJEVUJÍ. ŠLECHTICKÉ SÍDLO, KDE PANOVALO JZD. A TEĎ MU NAVÍC 

VLÁDNE HRADNÍ PÁN, KTERÉMU SE ŘÍKÁ PANE ŘEDITELI. VÍTEJTE NA 

ZÁMKU NOVÝ HRAD NA LOUNSKU.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ 
FOTO: PAVEL MATĚJKA, TOMÁŠ ČERNÝ

PRVNÍ OSTRÁ SEZÓNA 
STARTUJE O VELIKONOCÍCH

„Jsme teď ve stadiu obnovy,“ říká Josef Ka-
bát. Od začátku roku je ředitelem organiza-
ce, spravující jediný opravdový zámek, který 
vlastní Ústecký kraj – Nový Hrad v Jimlíně 
na Lounsku. Po desetiletí nepřístupný zámek 
začal v posledních letech vstávat z popela. 
Má za sebou první zkušební turistickou sezó-
nu, první úspěšné akce a rozsáhlou obnovu. 
O Velikonocích tam odstartuje první „ostrá“ 
sezóna pod vedením Josefa Kabáta. Zeptali 
jsme se ho proto, co zajímavého pro návštěv-
níky letos chystá.

Jste sice oficiálně jmenován ředitelem pří-
spěvkové organizace Ústeckého kraje, ale 
můžeme vám říkat „pane kasteláne“? Máte 
za opaskem svazek obřích klíčů a chodíte 
kontrolovat v noci strašidla?
Pravdou je, že být ředitelem, a ne kastelánem, 
k tomu na zámku, který se jmenuje Hrad,  
může působit trochu matoucím dojmem. Nic-
méně kastelána, tedy správce památkového 
objektu, máme na zámku také, takže na mě 
opravdu zbývá ta funkce ředitele příspěvkové 
organizace. Za opaskem svazek obřích klíčů 
nemám. My máme vlastně jen jeden klíč, kte-
rý se vymyká běžným rozměrům a ten je od 
hlavní brány. Spíš mě můžete zastihnout se 
šanonem plným dokumentů a s razítkem. Ne-
mám ani dlouhý plnovous ani mi na rameni 
nesedí sova, takže snad nebudu pro vaše čte-
náře zklamáním ... A co se strašidel týká - tedy 

já jim zásadně říkám „původní obyvatelé“, 
nechodím kontrolovat já je, ale spíš oni mě, 
jestli se jim o zámek dobře starám a jestli jim 
nebudu dělat ostudu. Což doufám, nebudu.

Je Nový Hrad vaším prvním působištěm, 
nebo už máte nějaké zkušenosti z jiných 
památek?
Nový Hrad není prvním památkovým objek-
tem, na kterém působím. Moje první setká-
ní s touto oblastí proběhlo v roce 2000 na 
vodním hradu Švihov, kde jsem provázel ně-
kolik sezon. Dále jsem působil na loveckém 
zámečku Humprecht v Sobotce a v poslední 
době na zámku Hrubý Rohozec v Turnově.  

Čím si vás Nový Hrad získal? Stihnul jste si 
ho už vlastně celý důkladně projít? Je to zá-
mek poměrně rozsáhlý ...
Tak na to je jednoduchá odpověď - získal si 
mě naprosto vším. Je to krásná stavba, im-
pozantně zasazená v krajině. Uvnitř najdete 
nově zrestaurované místnosti s unikátními 
malovanými stropy, navíc má zajímavou 
a dost pohnutou historii a doufám, že svět-
lou budoucnost. Zámek je opravdu rozleh-
lý, a abych se přiznal, zvlášť některé půdní 
a sklepní prostory jsem ještě projít nestačil. 

Po druhé světové válce na zámku „hospo-
dařili“ zemědělci, takže obyvatelé regionu 
ho vlastně ani jako zámek či památku ne-

Josef Kabát
kastelán



vnímali. Jak je těžké vrátit mu znovu punc 
historického a turistického objektu? Byl 
zámek hodně zdevastovaný?
Činností JZD byl zámek zdevastovaný oprav-
du hodně, ale nebylo to rozhodně poprvé 
v jeho dlouhé historii. Zámek byl vlastně 
periodicky devastován a opět opravován 
a zvelebován. V dřívějších dobách to měla na 
svědomí hlavně vojska táhnoucí krajem, nebo 
vzbouření poddaní. Velké škody utrpěl zá-
mek v době, kdy sloužil jako vojenský lazaret 
a kasárna císařské jízdy. Svůj díl přidali také 
družstevníci. Teď se zase naštěstí nacházíme 
ve stádiu obnovy. Rekonstrukce pokročila do 
té míry, že dnes už bezpochyby poznáte, že 
stojíte na zámeckém nádvoří a ne na skládce 
hnoje družstevního kravína.    

Jak tedy teď pokračují opravy zámku? Ote-
vře se pro návštěvníky nějaká nová část?
V letošním roce nás čeká jedna velká rekon-
strukční akce, a to výměna podlah a rozvodů 
v sálech jižního křídla. Chceme s ní začít až 
po skončení návštěvnické sezony, aby sta-
vební práce nerušily provoz. Také budeme 
připravovat projekt rekonstrukce interiérů se-
verního křídla. Na samotné provedení ovšem 
dojde nejdřív v příštím roce. Rádi bychom 
v letošním roce zpřístupnili některé místnosti 
východního křídla, které zatím byly pro ve-
řejnost nepřístupné, a nebo se otevíraly jen 
výjimečně.

PRAKTICKÉ RADY

Jak se tam dostat?
Ze silnice č. 255 Louny – Žatec 
odbočte v obci Zeměchy na Jimlín, 
zde za železničním přejezdem vlevo. 
V Jimlíně je železniční zastávka, kam 
zajíždí vlaky na trati z Mostu a Loun 
do Rakovníka.

Kdy je otevřeno?
duben a říjen – 
víkendy 9.00 – 16.00, 
všední dny 10.00 – 15.00 hodin
květen a září – 
úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin
červen až srpen – 
úterý – neděle 9.00 – 17.00 hodin
v pondělí vždy zavřeno s výjimkou 
Velikonočního pondělí 9. 4. 2012

Za kolik?
Vstupné pro dospělé 60 Kč, snížené 
40 Kč.
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Dnešní turista je trochu zhýčkaný a chce 
kompletní servis. Nestačí mu přijít pěšky 
na zámek a po prohlídce si koupit pohled. 
Má mu zámek Nový Hrad co nabídnout?
Myslím, že v tomhle ohledu vyjdeme nároč-
nému turistovi naprosto vstříc. Turista se po 
prohlídce zámku a koupi pohledu může ob-
čerstvit v Zámeckém šenku. Pokud to s ob-
čerstvováním přežene, může přenocovat 
v Zámeckém penzionu, a pokud se probudí 
v dobré náladě, může se třeba oženit v zá-
mecké kapli. Bude-li mít navíc štěstí, tak se 
ještě stihne zúčastnit některé z mnoha akcí 
plánovaných na letošní rok. 

Buďte tedy konkrétní - kdy a čím odstartu-
jete letošní turistickou sezónu? A na jaké 
akce se mohou návštěvníci těšit?
Start letošní sezony spojíme s oslavou Veliko-
noc. První návštěvníky přivítáme v neděli 8. 
dubna. Kromě prohlídek zámku pro ně bude 
připraven kulturní program, ukázky tradič-
ních řemesel, velikonoční výzdoba a jarmark. 
V květnu nás čeká tradiční Novohradská pouť 
a jeden z koncertů Beethovenova festivalu, 
v červnu třeba Dětský den. O hlavních prázd-
ninách budeme pořádat různá divadelní před-
stavení a koncerty v rámci Kulturního léta na 
Novém Hradě. Další akce budou následovat 
i na podzim a o Vánocích. Seznam ještě není 
úplný a je možné, že se ještě rozšíří.

Vloni při akcích, jako byl dětský den, zá-
mecká nádvoří doslova praskala ve švech 
pod náporem návštěvníků. Mají ale lidé zá-
jem i o „obyčejné“ prohlídky? Jste spokoje-
ni s návštěvností?
Samozřejmě že nejsme. Jinou odpověď ani 
nemůžete čekat. Není divu, vždyť loňská se-
zona byla vlastně takovou první zkušební po 
rekonstrukci zámku. Nyní nás čeká první „os-
trá“ sezona pod novou příspěvkovou organi-
zací. Pracujeme na tom, aby pro návštěvníka 
nebyl nejsilnějším zážitkem z návštěvy párek 
v Zámeckém šenku. Právě v těchto dnech do-
laďujeme poslední detaily smlouvy o umístění 
jedné velice atraktivní výstavy, kterou bude-
me v letních měsících hostit. Nechte se pře-
kvapit...

Od letošního roku je zámek samostatnou 
organizací kraje. Jde jen o kosmetickou 
úpravu statutu nebo to má pro správu 
a také jeho budoucnost nějaký význam?
Podle mne to není kosmetická změna. Do 
konce minulého roku spadal zámek pod Ob-
lastní muzeum v Lounech a mezi provozem 
muzejním a zámeckým je podstatný rozdíl. 
Doplácely na to oba subjekty. Jako samostat-
ná organizace se může zámek dynamičtěji 
rozvíjet a může se plně soustředit na rozvoj 
svých aktivit, ať už je to průvodcovství, zajiš-
ťování kulturních akcí, konání svatebních ob-
řadů nebo provoz Zámeckého penzionu.

HISTORIE ZÁMKU NOVÝ HRAD
První zprávy o tvrzi rytíře Záviše v Jimlíně pochází ze 14. století. Do podoby honosného hradu ho ve druhé půlce 15. století nechal přestavět 
Albrecht Bezdružický z Kolovrat, později řečený Novohradský. Po třicetileté válce a povstání se vypleněný hrad dostal do držení řádu premon-
strátů ze strahovského kláštera, kteří započali s jeho obnovou v barokním stylu, z níž se dodnes dochovaly nádherné dřevěné stropy a kaple 
svatého Josefa. Další přestavbu, tentokrát na pohodlný barokní zámek a zároveň hospodářství, vedl Gustav Adolf z Varrensbachu. Další pohro-
ma přišla v roce 1757 v podobě drancování pruských vojsk. Do následné obnovy se poté pustili Schwarzenbergové, kteří ho ale využívali spíš 
hospodářsky. To se vlastně nezměnilo až do 80. let minulého století. Zámek se v průběhu let měnil také na vojenský špitál, císařskou posádku 
a nakonec statek JZD – netřeba dodávat, že to vše přispělo k jeho devastaci. Se systematickou obnovou se začalo po roce 1994 za správy 
Okresního úřadu v Lounech, nyní je zámek v majetku Ústeckého kraje.

KULTURNÍ AKCE NA NOVÉM HRADĚ
8. dubna - Zámecké Velikonoce 
– zahájení turistické sezóny
19.-20. května – Tradiční Novohradská 
pouť
26. května – Beethovenův festival
3. června – Pohádkový zámek – 
dětský den
17. června – Hry Mikroregionu Lounské 
Podlesí
24. června – Rytířské turnaje a dobová 
módní přehlídka
5. července – 26. srpna – 
Zámecké kulturní léto
8. září – Den záchranářů
29. září – Setkání s Regimentem 
Wied 1762
8. prosince – Adventní setkání 
na Novém Hradě
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Na Písečné už 
vaří v novém
STRAVOVACÍ PROVOZ V DOMOVĚ PRO SENIORY PÍSEČNÁ V CHOMUTOVĚ MÁ JIŽ ÚCTYHODNÉ 

STÁŘÍ, PRO POTŘEBY ORGANIZACE JE VYUŽÍVÁN OD ROKU 1993. DANÍ ZA TÉMĚŘ 20 LET SLUŽBY 

BYLA NUTNOST KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE, A TO NEJEN Z HLEDISKA HYGIENICKÝCH NOREM, 

NOVÉ TECHNOLOGIE, ALE I S OHLEDEM NA ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE ZAMĚSTNANCŮ, 

KTEŘÍ SE V TAKOVÉM PROVOZU DENNĚ POHYBUJÍ. ZAJIŠTĚNÍ STRAVY PRO ROZMANITOU 

STRUKTURU STRÁVNÍKŮ - DĚTI V JESLÍCH, KLIENTI V DENNÍCH STACIONÁŘÍCH, SENIOŘI 

I ZAMĚSTNANCI - KLADE VYSOKÉ NÁROKY NA VYBAVENOST STRAVOVACÍHO PROVOZU.

TEXT: SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHOMUTOV 

Nutnost provedení celkové rekonstrukce se poprvé výrazně proje-

vila před třemi lety. Od této doby vedení organizace neustále ape-

lovalo na zřizovatele, aby byly zajištěny finanční prostředky, neboť 

náklady, včetně vnitřního vybavení, byly odhadovány až na 

15 milionů Kč. Takový objem financí není 

snadné získat. Vedení 

Sociálních služeb 

Chomutov, které má 

Domov pro seniory 

Písečná ve své ges-

ci, hledalo ve všech 

možných zdrojích 

- Evropské sociální 

fondy, Fond hejtmanky 

Ústeckého kraje, volné 

prostředky zřizovatele 

apod. Pomocnou ruku 

nakonec podal sám zři-

zovatel, Statutární město 

Chomutov, a uvolnil pro-

středky ze svých rezerv-

ních zdrojů. 

Koncem října 2011 začala 

vlastní rekonstrukce stra-

vovacího provozu, která za-

sáhla i do období vánočních 

svátků. Obavy, abychom za-

jistili jedny z nejdůležitějších 

svátků v roce tak, jak jsme byli 

zvyklí, se nakonec ukázaly li- chými. Vše 

se nám podařilo zabezpečit, Vánoce voněly jako obvykle smaženým 

kaprem, rybí polévkou a sladkostmi. Spokojenost obyvatel, pohoda 

a klid byly jasným důkazem.

Co nás nejvíce tížilo během celé 

rekonstrukce? Největším problé-

mem se pro všechny stala eta-

pa, kdy probíhaly bourací práce 

a budování nové vzduchotechni-

ky. Obyvatelé statečně odolávali 

nadměrnému hluku z bourání, 

vrtání a řezání a všudypřítom-

nému prachu. I přes tyto nedo-

statky jsme se snažili zajistit 

pro obyvatele volnočasové 

aktivity, které alespoň trochu 

umožnily zapomenout na 

vzniklé nepříjemnosti. 

A odměnou za všechno zlé 

čeká na obyvatele i za-

městnance nový a moder-

ní stravovací provoz, kte-

rý bude vybaven novou 

technologií. Celou akci 

by nebylo možné reali-

zovat bez přispění zři-

zovatele – Statutárního 

města Chomutova, který 

zajistil finanční prostředky na stavební práce 

ve výši cca 7 milionů Kč a Ústeckého kraje, jenž přispěl z Fon-

du hejtmanky částkou 1,5 milionu Kč, která byla využita na pořízení 

nové technologie.                     (PI)
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Občanský zákoník: 
nově v soukromí i práci
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK JE NORMA, KTERÁ REKODIFIKUJE ČESKÉ SOUKROMÉ 
PRÁVO. NAHRADÍ NEJEN DOSAVADNÍ OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ALE I MNOHO 
DALŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, JAKO JE NAPŘÍKLAD ZÁKON O RODINĚ NEBO 
ZÁKON O VLASTNICTVÍ BYTŮ. ÚČINNOSTI NABUDE 1. LEDNA 2014.
TEXT: PALUBA
FOTO: ARCHIV AMB



V minulém vydání Pohledy AMB jsme uved-
li pár příkladů norem, které novela upravuje. 
Změna dědického práva – za života budeme 
moci rozhodovat o tom, kdo co dostane po 
naší smrti a za jakých podmínek, změna v po-
hledu na zvířata – zvíře není věc, změny ma-
jetkové – můj dům, můj pozemek. Občanský 
zákoník se promítá i do pracovně právních 
vztahů a proto uvádíme pár dalších příkladů:

Zaměstnavatel vs. zaměstnanec

Dovolená
Zaměstnavatel má nově, oproti minulým 
právním normám, povinnost určit zaměstnan-
ci dovolenou tak, aby jí zaměstnanec vyčer-
pal v kalendářním roce, ve kterém mu právo 
na dovolenou vzniklo. Výjimkou jsou pouze 
některé situace, např. provozní důvody či 
překážky v práci na straně zaměstnance. Za-
městnavatel tudíž může čerpání „nevybrané“ 
dovolené u zaměstnance určit – nejpozději 
do 30. 6. následujícího kalendářního roku. 
Neučiní-li tak zaměstnavatel, může si dovo-
lenou určit zaměstnanec. Čerpání nevybrané 
dovolené je zaměstnanec povinen ohlásit 
zaměstnavateli nejméně 14 dní předem, a to 
písemnou formou.

Dohoda o provedení práce
Průlomová je i norma, která rozšiřuje počet 
hodin na tzv. dohodu o provedení práce. 
V minulosti bylo možné na tuto dohodu od-
pracovat u jednoho zaměstnavatele maximál-
ně 150 hodin ročně, nyní se tato doba prodlu-
žuje na 300 hodin za kalendářní rok. Každá 
věc má však i svůj rub. Například při příjmu 
nad 10 000 korun měsíčně na DPP se bude 
nově platit sociální a zdravotní pojištění. Na-
víc všechny typy dohod – počínaje dohodou 
o pracovní činnosti a konče dohodou o pro-
vedení práce, musí povinně obsahovat dobu, 
na jakou se uzavírají a nezbytné je popsat 
i rozvrh pracovní doby – tato povinnost slouží 
k tomu, aby bylo možné vypočíst náhrady při 
dočasné pracovní neschopnosti.

Zkušební doba
Pro organizace a podniky je další novinkou 
i možnost sjednávání zkušební doby u vedou-
cích zaměstnanců až na 6 měsíců. Předchozí 
právní úprava povolovala zkušební dobu ma-
ximálně na 3 měsíce. Nyní mají zaměstnavatel 
i zaměstnanec možnost dobře si rozmyslet, 
zda na sjednaném pracovním poměru trvají. 
U zaměstnanců v nevedoucích funkcích je 
zkušební doba zachována v délce 3 měsíců. 
I tento paragraf má své ale. Například se do 
zkušební doby nezapočítává dovolená v pra-
covní dny anebo celodenní překážky v práci.

Výpověď
Často diskutovaná problematika, kdy zejmé-
na zaměstnavatelé poukazovali na zneužívání 
nemocenské. Výpovědním důvodem je i ten 
případ, kdy zaměstnanec hrubým způsobem 
poruší povinnost dodržovat režim dočasně 
práce neschopného pojištěnce – například 
povinnost zdržovat se v době pracovní ne-
schopnosti v místě bydliště a dodržovat dobu 
i rozsah povolených vycházek dle zákona 
o nemocenském pojištění.

Podoba a soukromí

§ 84
Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člově-
ka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit 
jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 85
(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen 
s jeho svolením.

Výklad redakce: Tato část zákona bude využí-
vána zejména u osob, které nyní prakticky bez-
trestně používají identitu někoho jiného. Čas-
to vídáme nechutné komentáře v diskusích na 
internetu a nad nimi je rozesmátá tvář, která už 
z podstaty nemůže patřit autorovi urážek. Po-
kud se na takové fotografii někdo pozná, bude 
se jednat o porušení tohoto zákoníku a šiřitel 
falešné identity se může dostat před soud.

(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za 
okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, 
platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a roz-
šiřování obvyklým způsobem, jak je mohl 
vzhledem k okolnostem rozumně předpoklá-
dat.

Výklad redakce: Tento paragraf legitimizuje 
fotografování osob na veřejných akcích, osob 
politicky či umělecky činných a dalších osob, 
které se pohybují ve veřejném sektoru. Už ne-
bude možné podávat žaloby za to, že se člově-
ku nelíbí, když byl uveřejněn na titulní stránce 
deníku v čele průvodu neonacistů v Janově.

§ 86
Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, 
nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména ne-
lze bez svolení člověka narušit jeho soukromé 
prostory, sledovat jeho soukromý život nebo 
pořizovat o tom zvukový nebo obrazový zá-
znam, využívat takové či jiné záznamy poříze-
né o soukromém životě člověka třetí osobou, 
nebo takové záznamy o jeho soukromém ži-
votě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny 
i soukromé písemnosti osobní povahy.

Výklad redakce: Docela nedávno se stalo, že 
starostka jednoho města zveřejnila jasně sou-
kromý e-mail, který omylem přišel na podatel-
nu. Přesto, že e-mail nebyl evidentně určen ani 
jí, ani jiným orgánům města, vytiskla jej a dala 
číst dalším zastupitelům. Podle § 86 by se již 
mohla dopustit nezákonného jednání.

§ 87
(1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní 
povahy, podobizny nebo zvukového či obra-
zového záznamu týkajícího se člověka nebo 
jeho projevů osobní povahy, může svolení 
odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu.
(2) Bylo-li svolení udělené na určitou dobu 
odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná 
změna okolností nebo jiný rozumný důvod, 
nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou 
osobě, které svolení udělil.

§ 88
(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna 
nebo zvukový či obrazový záznam pořídí 
nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných 
práv nebo právem chráněných zájmů jiných 
osob.

(2) Svolení není třeba ani v případě, když se 
podobizna, písemnost osobní povahy nebo 
zvukový či obrazový záznam pořídí nebo 
použijí na základě zákona k úřednímu účelu 
nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí 
v záležitosti veřejného zájmu.

§ 89
Podobizna nebo zvukový či obrazový zá-
znam se mohou bez svolení člověka také po-
řídit nebo použít přiměřeným způsobem též 
k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro 
tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné 
zpravodajství.

§ 90
Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného 
nebo k použití jeho podobizny, písemnosti 
osobní povahy nebo zvukového či obrazové-
ho záznamu nesmí být využit nepřiměřeným 
způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy 
člověka.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři – napříště se 
podíváme na konkrétní aplikace zákonů a tře-
ba se vám i nám podaří upozornit na absurditu 
starých i nových zákonů, vyhlášek a pravidel. 
Uvítáme, budete-li nám k tomu nápomoc-
ni a pošlete vaše zkušenosti na naší adresu 
ambpress@seznam.cz.
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Přichází jaro a v Mostě 
mají bruslaři ráj
S PRVNÍMI JARNÍMI PAPRSKY UKLÁDÁ VĚTŠINA AMATÉRSKÝCH SPORTOVCŮ 
LYŽE, SÁNĚ A SNOWBOARDY A NAOPAK VYRÁŽÍ NA KOLA ČI BRUSLE. KOLEČKOVÉ 
BRUSLENÍ JAKO MASOVÝ SPORT JE SICE ZÁLEŽITOSTÍ TEPRVE POSLEDNÍCH 
NĚKOLIKA LET, MĚSTO MOST UŽ ALE PRO PŘÍZNIVCE TOHOTO SPORTU 
DOKÁZALO NABÍDNOUT HOTOVÝ RÁJ. NA DOSAH MĚSTU LEŽÍ HNED TŘI 
BRUSLAŘSKÉ AREÁLY, KTERÉ USPOKOJÍ KAŽDÉHO. VYBÍRAT MŮŽETE Z DRÁHY 
VEDOUCÍ KOLEM JEZERA MATYLDA U SOUŠE, Z TRADIČNÍHO REKREAČNÍHO 
AREÁLU MOSTEČANŮ - BENEDIKTU  NEBO OKRUHU, KTERÝ KOPÍRUJE 
ZÁVODNÍ DRÁHU MOSTECKÉHO HIPODROMU. PRVNÍ DVĚ TRATĚ JSOU NAVÍC 
VHODNÉ I PRO CYKLISTY ČI BĚŽCE.
TEXT: ALENA SEDLÁČKOVÁ
FOTO: MILOŠ ŽIHLA, ARCHIV AMB

Matylda
Rekreační areál u jezera Matylda se těší stále 
větší oblibě Mostečanů i lidí z okolních měst. 
Jezdí sem hlavně sportovat a relaxovat. Láká 
je především čtyřkilometrová dráha podél je-
zera, která je určena in-line bruslařům a cyk-
listům. Své věci včetně cenností si mohou od-
kládat do uzamykatelných boxů umístěných 
u vstupu na dráhu. Okruh lemují lavičky slou-
žící k odpočinku nebo pohodlnému přezutí 
do sportovní obuvi.

Další atrakcí jsou venkovní posilovací fitness 
stroje na louce nedaleko břehu jezera. Spor-

tovci je mohou zdarma využívat po celý rok. 
V létě pak přibudou nafukovací atrakce pro 
milovníky vodních radovánek. 

Hipodrom 
Neméně zajímavá a lákavá je stezka vedou-
cí podél koňské dráhy v těsném sousedství 
golfového hřiště. Tato stezka je určena pou-
ze bruslařům. V době, kdy se na hipodromu 
nekonají závody, mohou sportovci brouzdat 
po dráze dlouhé přes 3 kilometry a užívat si 
nádherného prostředí v zeleni.  

Benedikt
Nejkratší a také nejdostupnější je stezka ve 
volnočasovém areálu Benedikt, protože se 
nachází prakticky přímo ve městě. Kolem 
vodní plochy Benedikt a řady hřišť vede asfal-
tová cesta rozdělená na dvě části. Jednu z ní 
využívají sportovci na bruslích, na kole, na ko-
loběžce či běžci…, druhou potom pěší. 

www.mesto-most.cz
www.imostecko.cz
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FARMÁŘSKÉ
TRHY: BOOM 
POKRAČUJE
NEBÝVALÝ BOOM ZAŽILY V LOŇSKÉM ROCE FARMÁŘSKÉ TRHY. Z PRAHY SE 

ROZEBĚHLY DO KRAJSKÝCH METROPOLÍ A NAKONEC I MALÝCH MĚST. PODLE STUDIE 

PROVÁDĚNÉ AGENTUROU STEM/MARK V ROCE 2011 NA NICH NAKUPUJE UŽ SKORO 

TŘETINA ČECHŮ. VŠE PŘITOM ZAČALO TEPRVE NEDÁVNO ZNÁMÝMI „BEDÝNKAMI“ OD 

FARMÁŘŮ. JE ALE SOBOTNÍ STÁNKOVÝ PRODEJ ZELENINY OD PĚSTITELŮ TAKOVOU 

NOVINKOU? JSOU POTRAVINY NA NICH PRODÁVANÉ OPRAVDU KVALITNĚJŠÍ? A NEJDE 

JEN O MÓDNÍ VLNU, PO NÍŽ SE ZASE BRZY VRÁTÍME DO SUPERMARKETŮ?

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV ČESKÝ UM-ARTIFICIUM BOHEMICUM, O.S.

ZÁJEM PŘEDČIL OČEKÁVÁNÍ
Vlna farmářských trhů se nevyhnula ani 

severu Čech. Od loňska je v několika měs-

tech, za podpory Ústeckého kraje a s řád-

nou reklamou, pořádá občanské sdružení 

Český um – Artifi cium Bohemicum. Setkaly 

se s úspěchem přímo nevídaným. „Loňská 

sezóna předčila naše očekávání. Přistupo-

vali jsme k tomu zpočátku docela rezer-

vovaně, obzvlášť, když jsme se zavázali, 

že budeme preferovat místní zemědělce 

a výrobce. Nakonec se ukázalo, že zájem 

jak ze strany prodejců tak hlavně zákazní-

ku je veliký a že rozhodně má trhy smysl 

pořádat,“ říká organizátor Severočeských 

farmářských trhů Adam Weber.

„Za největší přínos považuji to, že lidé mají 

možnost nakupovat místní potraviny a ne 

okurky ze Španělska, brambory z Polska 

a jablka z Ameriky,“ chválí trhy propagátor 

zdravé výživy Jan Macho z Mostu. S po-

chvalou se přidávají i zemědělští odborní-

ci: „Byla jsem párkrát v Mostě a nakoupila 

třeba plno jahod a výborné pečivo. Zboží 

je tam určitě kvalitní,“ tvrdí předsedkyně 

Agrární komory Most-Teplice Ludmila Ho-

ladová.

Jak zdůrazňuje Adam Weber, mají trhy hned 

tři klady – zákazníci mají šanci nakoupit 

dobré tuzemské potraviny, pěstitelé a po-

travináři zas prodat svou produkci a přežít 

v souboji s hyper a super markety, a trhy 

navíc oživují jinak pustá náměstí. Mnohde 

se totiž přidává kulturní program, třeba na 

hipodrom v Mostě láká i doprava zdarma. 

Podle včelaře Ludvíka Schenka z Března 

u Chomutova jde ale hlavně o nakupování: 

„Jezdil jsem na trhy i do Německa, takže 

mám srovnání. Němci si přichází hlavně 

popovídat, pojíst, popít a setkávat se, Češi 

spíš proběhnou stánky, nakoupí a odejdou.“

Letos bude Český um – Artifi cium Bohemi-

cum trhy pořádat už na osmi místech Ús-

teckého kraje, nově také v kraji Libereckém 

a přes léto i v Doksech. „Trhy budou čas-

těji, například v Chomutově každých čtrnáct 

dní, v Kadani každý měsíc a v Ústí budou 

trhy kromě soboty i ve čtvrtek a pátek. Na 

letošek plánujeme dvakrát tolik prodejních 

dnů než vloni,“ doplňuje Weber. Rozšiřovat 

se má i sortiment, třeba o hovězí a jehněčí 

maso a ryby. Organizátorů na severu Čech 

je ale víc, některá města jako Osek pořádají 

trhy ve vlastní režii.

HLEDÁ SE FARMÁŘ
Zákazníci zatím trhům rozhodně nechybí 

a kdo si nepřivstane, může odejít s prázd-

nou. Jak je to ale s prodejci? Zatímco po-

čty trhů prudce stoupají, farmářů, zvlášť na 

severu, zas tolik není. Trhy by tak mohl če-

kat podobný osud jako v belgickém Gentu 

– po obrovském boomu v 80. letech dnes 

ty zbývající skomírají a lidé o nich nevědí. 

„Ačkoli rodinná farma je tam na rozdíl od 

Česka typickým zemědělským podnikem, 

většina farmářů se zaměřuje na velkoob-

jemovou specializovanou produkci pro vý-

kup. Pro farmářský trh je ale nutné pěstovat 

malá množství různých druhů zeleniny, což 

znesnadňuje mechanizaci. Jinými slovy, 

produkce pro farmářský trh je dřina a vět-

šina farmářů zásobujících trhy v Gen-

tu jsou starší lidé bez následovníků,“ říká 

Mgr. Lenka Fendrychová z katedry sociální 

geografi e a regionálního rozvoje Přírodo-

vědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Naši 

členové - zemědělci do trhů moc zapojeni 

nejsou - pěstují spíš obilí, a to se ve stánku 

neprodává,“ potvrzuje Ludmila Holadová 

z Agrární komory. „Kvalitní čerstvá zelenina 

nebo třeba čerstvá vejce jsou stále na na-

šem trhu obecně nedostatkovým zbožím,“ 

doplňuje Holadová.

„Když chcete, aby se na trhu prodáva-

ly opravdu místní produkty a potraviny, je 

to složité. Začínali jsme třeba jen s dva-

cítkou prodejců, ale opravdu prověřených. 

Postupně si  prodejci zvykali a na podzim 

už jich bylo na trhu dvakrát tolik,“ říká We-

ber. „Když první trhy začínaly, bylo oka-

mžitě vyprodáno a lidé nám skoro rvali sýry 

z rukou. Dneska už to tak není, nabídka je 

větší. Stále jsou ale trhy pro nás stěžejní 



způsob prodeje,“ potvrzuje rostoucí zájem 

výrobců a producentů prodávat na trzích 

Jana Laušmanová z kozí farmy Držovice.

„Naší ideou je, aby zákazník na trhu udělal 

téměř kompletní nákup jako v kamenném 

obchodu,“ doplnil Weber. I na českých tr-

zích tak skutečné farmáře, tedy pěstitele 

a chovatele, doplňují výrobci – od těstovin, 

přes koření po pečivo. „Letos začínáme už 

v březnu – tlačí nás k tomu prodejci i zá-

kazníci,“ tvrdí Weber. „Nabídka bude pes-

trá, protože pořád je co prodávat – teď to 

budou uzeniny, pečivo, mléčné výrobky či 

ovoce a zelenina, co se dá uchovat přes 

zimu. Před Velikonocemi chceme nabíd-

nout vejce od malých chovatelů či jehněčí 

z farmy, postupně bude přibývat sadba, 

jarní zelenina...,“ láká zákazníky Weber.

CESTA ZA KVALITOU
„Chodíme tam proto, že se tam dají kou-

pit kvalitnější a často i levnější potraviny. 

Navíc je to příjemná procházka a člověk si 

může promluvit s prodejcem a nechat si 

poradit,“ shrnuje nejčastější důvody k ná-

vštěvě trhů Dagmar Slámová z Prahy. Podle 

už zmíněné studie prováděné STEM/MARK 

se více než 70 procent lidí domnívá, že na 

trzích dostane pouze české výrobky a na-

víc kvalitnější než v běžných obchodech. 

Dvě třetiny populace navíc tyto potraviny 

považují za zdravější. „Lidé si ale trochu 

pletou biopotraviny s prodejem na farmář-

ských trzích. Je potřeba si s prodejcem 

vždy popovídat a dozvědět se, zda používá 

hnojiva, jak sklízí a podobně. Skutečných 

bioproduktů na trzích moc není,“ upozor-

ňuje Jan Macho. Právě zmiňované vytvá-

ření vazeb mezi prodejci a nakupujícími je 

podle Adama Webera jedním z hlavních 

důvodů, proč trhy pořádá. A jaké zboží se 

prodává nejlépe? „Největší fronty se tvořily 

u zelinářů a řezníků. Hit byla i domácí vej-

ce a čerstvé mléko a další mléčné výrobky, 

jako třeba sýry,“ vypočítává Weber.

Úspěch farmářský trhů souvisí i s velkou 

důvěrou, které se v poslední době těší 

české potraviny. Věříme jim mnohem více 

než zahraničním. Podle loňského výzkumu 

Ministerstva zemědělství téměř tři čtvrtiny 

obyvatel považují zdravotní nezávadnost 

českých potravin za dobrou, u dovozových 

si totéž myslíme jen ze 43 %. Zhruba 71 % 

obyvatel je přesvědčeno, že české potravi-

ny jsou kvalitní, zatímco u zahraničních po-

travin převládá negativní hodnocení (53 %). 

Za posledních šest let klesla důvěryhodnost 

zahraničních potravin o víc než čtvrtinu.

Otázkou je přiměřená cena potravin na tr-

zích – dle průzkumu agentury STEM/MARK 

ji totiž dvě třetiny respondentů považují za 



zbytečně předražené. Trhy tak mohou zís-

kat punc jisté sociální exkluzivity. „Některé 

výzkumy provedené v západní Evropě či 

severní Americe došly k závěru, že far-

mářské trhy slouží jako nákupní alternativa 

městské střední třídě, zatímco nižší sociál-

ní vrstvy jsou z nakupování na farmářských 

trzích z různých důvodů jako cena nebo 

lokalita vyloučeny. Tento stav je kritizován 

ve vztahu k ideální představě, podle níž 

by farmářské trhy mohly zlepšovat přístup 

ke zdravému a cenově dostupnému  jíd-

lu zejména pro zranitelnou sociálně slabší 

část městské populace,“ upozorňuje Lenka 

Fendrychová z Univerzity Karlovy.

MÓDNÍ VÝSTŘELEK?
Jsou ale potraviny na trzích skutečně kvalit-

ní a domácího původu nebo jsou farmářské 

trhy jen šikovným marketingovým tahem, 

jak lépe prodat stejné zboží? O zvěsti, kte-

rak šikovní prodejci nakoupili to nejlevnější 

v diskontu a prodávali pak na farmářských 

trzích, není nouze. „Taky jsme z počátku 

zaznamenali různé pokusy o „rozšíření“ 

nabídky. Takové jsme pak rovnou posílali 

domů,“ přiznává Adam Weber s tím, že to 

ale nenechávají náhodě: „Prodejce osobně 

prověřujeme, jezdíme se podívat k nim do 

výroby nebo na pole, abychom si byli jistí, 

že je všechno v pořádku.“

S pobaveným úsměvem se na „farmářské“ 

trhy koukají také ti, kteří jsou na ně zvyk-

lí chodit už léta. V mnoha městech, třeba 

v Mostě, nejsou totiž sobotní ranní prodeje 

zemědělců a zahrádkářů žádnou novinkou. 

„Dřív to nebyla taková móda a všichni ti, 

kteří dnes chodí po trzích s proutěným ko-

šíkem a diskutují o počasí, sklizni a brou-

cích, v té době ještě vyspávali,“ podotýká 

Martin Semerád, který na mosteckou tržni-

ci u Rozkvětu chodí nakupovat pravidelně 

už řadu let. „Na jaře se tu prodává sadba, 

v létě a na podzim zelenina, ovoce, kytky, 

mošty, dokonce tam zajíždí i řezník z Kruš-

ných hor se stánkem,“ doplňuje.

Nejednotný pohled na tento trend ostat-

ně naznačoval i název konference, kte-

rou uspořádalo vloni Národní zemědělské 

muzeum: Farmářské trhy – módní výstřelek 

nebo vzkříšená tradice? Dlužno dodat, že 

jasnou odpověď konference nepřinesla. 

Jejich osud je závislý jak na schopnostech 

organizátorů, tak na tom, zda dokážou 

i v budoucnu nabídnout domácí výrobky 

s jasný původem a historií. „Trhy už plní 

jinou roli, než za časů našich babiček, ale 

módní výstřelek to, doufám, není. Jen stará 

praxe v nové době a navázání na tradici, 

ale adekvátně současné situaci,“ shrnuje 

Lenka Fendrychová.

KAM NA FARMÁŘSKÉ TRHY?

Ústí nad Labem
OC Forum – od 22. března, ve čtvrtek, od 13.00 do 18.00 hodin, každých čtrnáct dní
OC Všebořice - od 18. května, v pátek 13.00 - 18.00 hodin, každých čtrnáct dní
Severní Terasa – od 21. dubna, v sobotu od 12.00 do 18.00 hodin, jednou měsíčně
Kramoly (naproti krajskému soudu, Střekov) – od 31. března v sobotu, každých 14 dnů

Most
Hipodrom – od 31. března, 1x měsíčně vždy v sobotu, od 8.00 do 12.00 hodin

Chomutov
náměstí 1. máje – od 24. března, 1x za 14 dní vždy v sobotu, od 8.00 do 12.00 hodin

Teplice
před OC Olympia – od 16. března, 1x za 14 dní, vždy v pátek, od 13.00 do 18.00 hodin

Kadaň
Mírové náměstí – od 29. března, 1x měsíčně vždy ve čtvrtek, od 12.00 do 17.00 hodin

Jirkov
nám. E.Beneše – 9. června, 8. září a 6. října od 8.00 do 12.00 hodin

Osek
Na Lukách, Tyršova ulice – od 17. března, každých 14 dní v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin

Ředhošť
od 2. dubna každou sobotu od 7.30 do 12.00 hodin

Děčín
Masarykovo náměstí – od 29. února, každou středu 8.00 – 17.00 hodin

Česká Kamenice
u polikliniky – od 9. března, každý pátek od 8.00 do 17.00 hodin
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VŠFS startuje svůj 
největší projekt
NEJVĚTŠÍ PROJEKT V HISTORII VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ (VŠFS) BYL ZAHÁJEN

1. BŘEZNA 2012. NA PROJEKTU POD NÁZVEM ROZVOJ WEST BOHEMIA – ROZVOJ 

PARTNERSTVÍ V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI ÚSTECKÉHO, PLZEŇSKÉHO A KARLOVARSKÉHO 

KRAJE  A S ROZPOČTEM 24,4 MILIONU KORUN SE SPOLU S VŠFS PODÍLÍ DALŠÍCH 

ŠEST PARTNERŮ. JEDNÍM Z HLAVNÍCH PŘÍNOSŮ BUDE ZAPOJENÍ 175 STUDENTŮ 

VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL DO PRACOVNÍCH A ODBORNÝCH STÁŽÍ.

PŘIPRAVILA: Mgr. JANA ŠTOLLOVÁ
FOTO: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ (VŠFS)

Cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících institucí v Ústec-

kém, Karlovarském a Plzeňském kraji, která by měla vést k pro-

pojení podnikatelů jako zástupců zaměstnavatelů se vzdělávacími, 

výzkumnými a vývojovými organizacemi schopnými vytvářet a po-

sléze implementovat nástroje a aktivity vedoucí ke zvýšení uplatni-

telnosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol na daných 

regionálních trzích práce. Klíčovými obory uplatnění jsou zejmé-

na služby či výrobky s vyšší přidanou hodnotou. V návaznosti na 

hlavní cíl projektu pak vzniknou i analýzy klastrového potenciálu 

v příslušných regionech, které umožní další prohloubení spoluprá-

ce podnikatelských subjektů a dalších institucí.

Přínosem projektu pro cílovou skupinu studentů VŠ a VOŠ bude 

především možnost získat pracovní praxi již v průběhu studia, což 

povede k jejich snadnějšímu zapojení do pracovního procesu po 

ukončení studia. Zapojení akademické komunity rozšíří možnos-

ti vzniklé sítě spolupracujících institucí z hlediska spolupráce na 

dalších společných projektech.

Partnery projektu jsou Evropský institut pro rozvoj lidských zdrojů, 

SOFO Group a.s., Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, 

a.s., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Karlovarská agentura 

rozvoje podnikání, p.o., a Technologický park Chomutov, o.p.s. 

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, který je spolufi nancován z Evropského so-

ciálního fondu a státního rozpočtu České republiky.             (PI)
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SKUTEČNÁ 
HISTORIE ČECHŮ II.

Všichni Slávové (Slované, Vendové, Veneti, 
někdejší Borejci a Antové a patrně i někdejší 
Skýtové) hovořili stejným, či velmi podobným 
jazykem, z něhož povstala staroslovjěnština. 
Ta byla, přispěním věrozvěstů Cyrila a Meto-
děje, vedle latiny, řečtiny a hebrejštiny, čtvr-
tým liturgickým jazykem. 

Specifikou nově příchozích slovanských ro-
din, rodů a kmenů do střední Evropy, respekti-
ve Čech, bylo nenásilné propojení s původní-
mi obyvateli této krásné země. Nově příchozí 
Slávové si brali ženy z devíti kmenů Gomé-
ra. Zejména z kmene Bojů a Kotýnů (keltské 
kmeny sídlící na území nazývané později 
„Velké Charvatsko“, území, jehož nedílnou 
součástí byly i české země). 

Jedinečným důkazem tohoto fenoménu jsou 
dodnes námi používaná keltská slova, i po-
hádkový svět, keltské názvy místních lokalit, 
hor, pohoří, řek, potoků, jezer i jezírek. Le-
gendy, pohádky, lidové zvyky, některé svátky, 
používání charakteristických hudebních ná-

strojů i způsob hudebního cítění jsou dodnes 
z tohoto spojení zcela jasně patrné. Povstal 
zde národ, jenž je navíc obohacen nejen 
imigračním proudem ze staré Indie, ale i ne-
tknutelnostmi staroegyptské a mezopotam-
ské provenience. A navíc i nejstarším jazykem 
světa – jazykem bohů – sanskrtem (Sanskrt 
bhaša Nagara), tedy seškrtaným jazykem 
z města bohů, kterým byly napsány prastaré 
védy (vědy), šástry (nauky, např viz. Vimanika 
šastra – nauka o létání), ale i prastaré eposy. 
Právě čeština a slovenština jsou ze všech ja-
zyků světa nejblíže sanskrtu. Fenoménu, sta-
rému několik tisíc let. Staršímu, než nejstarší 
dochované památky čínské kultury.

Kosmas ve svém vyprávění o pohanských 
dobách kmene Čechů píše, že kněžna Libuše 
vyslala poselstvo vedené bílým koněm, které 
dorazilo ke Stadicům, kde oral Přemysl Oráč 
s párem volů. Když vyslechl vzkaz od kněžny, 
jenž jej vyzýval k usednutí na knížecí stolec, 
zavřel voly i s rádlem do skály a vydal se na 
Vyšehrad. Někteří historikové se snaží z této 

zprávy vyvodit, že šlo o franckého kupce 
Sáma z kraje Sonnenonge v dnešní Francii, 
u nějž nelze vyloučit částečný galský původ. 
Jiní tvrdí, že událost se stala ještě před vy-
stoupením Sáma, jiní zase odkazují na kroni-
ku tzv. Kristiána z 10. století, kde se píše, že 
v Čechách vládla čarodějnice s knížetem Pře-
myslem. Vezmeme-li v potaz mýtické spojení 
funkce kněžky s funkcí vladařskou, není v této 
poloze Kristián daleko vzdálen pohledu kroni-
káře Kosmy. Ať byl Přemysl knížetem malého 
kmene Lemuzů, či ať byl oním knížetem všech 
západních Slovanů, jak píše Fredegarova kro-
nika o Sámovi, všimněme si doposud opomí-
jené části onoho mýtu - vyslání bílého koně 
kněžnou Libuší. 

Staří Indové pořádali občas obřad zvaný 
Ašvamédha (oběť koně), který konal jen 
nejstarší nebo nejbohatší a nejmocnější ze 
všech vladařů árijské Indie. Spočíval ve vybrá-
ní správného hřebce, jenž měl na svém těle 
108 božských znaků, neboť dle Brhadáran-
jaka upanišady je tento kůň podobou celého 
stvořeného světa. Sám o sobě byl tento kůň 
podobou putujícího boha Slunce - Súrji. Po 
skončení obřadů vyslal indický rádža druži-
nu nejlepších členů bojovnické kasty kšatrijů 
(aristokratů) a ti následovali obětního koně 
na jeho cestách, aniž by mu přikazovali směr. 
Pakliže se některý panovník cítil silnější než 
rádža, jenž ho vyslal, pak se koni s dary ne-
poklonil, ale se svou vojenskou mocí ho zadr-
žel. Takový čin často končil velkým válečným 
střetnutím. Pakliže se to nikdo neopovážil 
udělat, znamenalo to faktickou svrchovanost 
krále, jenž posvátného hřebce vypustil ze své 
říše. Získal titul Čakravartin (Pán kruhu celého 
světa). 

Co dělá kněžna Libuše? Vysílá družinu s bílým 
koněm, která se jím nechá vést k údajnému 

TAJEMSTVÍ ÚSVITU DĚJIN NAŠEHO NÁRODA ZAČAL V MINULÉM ČÍSLE POODHALOVAT 
HISTORIK RADEK STEIGER. PRVNÍ DÍL VĚNOVAL ZÁHADÁM PŘÍCHODU SLOVANŮ DO 
ČESKÉ KOTLINY A NASTÍNIL ČTENÁŘŮM NĚKTERÉ MÁLO ZNÁMÉ TEORIE O TOM, 
ODKUD POCHÁZELI NAŠI PŘEDCI A KDY VLASTNĚ PŘIŠLI. V DALŠÍM POKRAČOVÁNÍ 
SKUTEČNÉ HISTORIE ČECHŮ OBRÁTÍ SVOU POZORNOST NA VÝCHOD – DO INDIE.

TEXT: RADEK STEIGER
FOTO: ARCHIV AMB



novému knížeti. Pověst o tom, že kněžna za 
Přemyslem tajně dojížděla, bude pozdějším 
dokreslením, pocházejícím z nepochope-
ní tohoto rituálu. Představme si vykonaný 
rituál s obětním, zvlášť vybraným koněm. 
Doprovází jej početná družina, aby se jako 
vždy zopakoval rituál symbolické převahy 
českého knížectvíčka nad okolními kmeny 
usazenými v Čechách. Přemysl, kníže Le-
muzů, koně zastavuje, družinu poráží, a tím 
mu náleží jakožto vítězi místo na posvátném 
stolci, který ale patrně neležel v Praze, ale na 
hradišti Libušíně u Kladna. Území Prahy bylo 
spíše posvátným místem. Čechové pěstovali 
malé koně odedávna v okolí Prahy, kde pro 
to místní polostepi vytvářely dobré podmínky. 
Ostatně na Libušíně byla v opukovém kameni 
pocházejícím z jeho hradeb nalezena rytina 
postavy jezdce se štítem a kopím, pocházející 

Slunce. Nyní si připomeňme to, že astrologic-
ky leží Praha pod ochranou znamení Lva, ve 
Lvu vládne Slunce, Slunce je Svantovít. Na-
víc nechal Karel IV. vsadit do svatováclavské 
koruny dosud největší známý drahokamový 
opracovaný rubín, mající hmotnost 250 ka-
rátů, doplněný velkým počtem červených 
spinelú a safírů. Podle nejstarších indických 
tabulek o přiřazení drahokamů k jednotlivým 
znamením patří rubín Slunci a Lvu, jeho zá-
stupným kamenem je, mimo jiné, červený 
spinel, safír je kamenem Kozoroha, v němž 
začíná zimní slunovrat, čas, kdy je třeba ví-
tat znovuzrozené sluneční božstvo. Není to 
zvláštní soubor tzv. náhod? Chci předeslat, 
že evropské tabulky vztahů kamenů a zna-
mení jsou plné zmatků, jelikož v Evropě se 
celá řada drahých kamenů nenalézala, a tak 
je bylo zapotřebí nahradit něčím jiným. Mimo 

mená posvátné místo chráněné bohy, které 
je určeno k obětem. I slovanské jazyky zna-
jí pojmy jako baba Jaga (čarodějná kněžka 
chránící posvátný okrsek), o níž se ve starých 
legendách vypráví jako o zlé ženě vládnou-
cí kouzly, konající lidské oběti a znalé bylin 
a lékařství. Velmi často se místo takového 
posvátného území vyznačovalo kamenným 
sloupem. Dosud se vedou spory o to, jestli 
tyto kameny v oblasti Ukrajiny a střední Asie 
stavěli Turkotataři, nebo někdo jiný. 

Nejstarší zmínka o Praze je z díla židovského 
kupce z 10. století, který píše, že město Frága 
je vystavěno z kamene a vápna. Jelikož židé 
neznají čisté P, ale PH vyslovované jako F, vy-
loučil bych teorii, že Praha se jmenuje podle 
latinského Fragensis, neboť prý to bylo jediné 
místo, kde Vltava vytváří prostor pro obchod-

asi z konce 9. a počátku 10. století. Těžko říci, 
zdali se tento rituál vysílání koně udržel ještě 
delší dobu, protože o něčem podobném již 
Kosmas nepíše. Navíc víme o tom, že od kon-
ce 7. století pronikají do Čech a na Moravu 
irští křesťanští misionáři a od 9. století je tento 
tlak stále větší, hlavně ze strany francké říše. 
Tím se asi tento rituál přestal konat a ostatní 
knížata, ať již dobrovolně nebo nedobrovol-
ně, měla ve svém čele, zvláště v dobách války, 
Přemyslovce. 

To je první indicie vztahů Čechů a Indů v ob-
lasti rituálu. Ostatně chrám svatého Víta na 
Hradčanech byl předtím božištěm slunečního 
boha Svantovíta, kterému Čechové přináše-
li ještě v 17. století černé kohouty na hrad. 
Protože bylo jasné, že nelze hlavní božstvo 
země jen tak odstranit, vyřešili to staří Čecho-
vé vskutku geniálně. Zasvětili hlavní svatyni 
svatému Vítu, v jehož jméně zůstal Svantovít 
zachován, a tím byla zaručena spokojenost 
na obou stranách - pohanů i křesťanů. Znovu 
opakuji, že bílý kůň Indů byl zasvěcen bohu 

jiné pocházejí kameny na naší koruně z Bar-
my (rubín), Cejlonu a z Indie. 

Další vztahovou oblastí je jazyk. Jedině češ-
tina a to, z čeho vznikla slověnština, obsaho-
valy samohláskové r a l, které je jinak typické 
pouze pro védský jazyk a sanskrt. Kupř. slova 
jako sloveso zmrzati, podstatná jména krk, vlk 
apod., v Indii Krśna, Vrndávana, vrtti. Mimo to 
je obrovské množství slov s vysokým stupněm 
vzájemné lingvistické a významové podob-
nosti obsaženo v obou jazykových skupinách. 
V době okolo 4. - 7. století byl sanskrt v Indii 
nesmírně rozšířen.

Další indicií je název měst Praga a Prajága. 
Prajága znamená místo, které se prvotně vy-
nořilo z vod v povodí Gangy po potopě svě-
ta. Je to místo setkání tří řek - Gangy, Jamuny 
a podzemní Sarasvatí. V tántrické mystice je 
toto město ztotožněno s částí lotosu ádžňá ve 
středu hlavy, kde se stýkají tři nádí Idá, pinga-
lá a sušumná, zastoupené symbolicky těmito 
třemi posvátnými řekami. Jága bhúmi zna-

ní stanici. Mohlo opravdu dojít ke zkrácení 
názvu Prajága na Prájga a Prága. Stejně tak se 
Praha nebude jmenovat od přitesávání prahu, 
jak říká jedna ze starých pověstí, majících sil-
ně romantický nádech. 

Další indicie se skrývá v popisu Království 
českého od Bohuslava Balbína, který píše, že 
obyvatelé Zbraslavi si pamatují na to, že na 
opačné straně Vltavy stálo město Bójů (což 
vylučuje odchod všech Keltů z Čech), a nazý-
vá je Kašín, patrně po kněžně Kazi. Avšak ne-
daleko Prajágu leží Benáres (Varánasí), jehož 
prastarý název je Kasí. Zase jen další náhoda? 
Nebo jakési vytýčení bran východoárijského 
západu a východu? A jestliže Slované přinesli 
do Čech jakési mystérium podobné indickým 
kultům, kde je vzali? Nebo musíme dále do 
minulosti, ke Keltům? 

Pokračování příště.
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VaculíkVaculík
v obležení ženv obležení žen

VEČER PRO ŽENY JE V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA JIŽ TRADIČNĚ UDÁLOSTÍ, JEHOŽ REŽII MAJÍ 

V RUKOU ŽENY SAMOTNÉ. A CO KAŽDOU ŽENU ZAJÍMÁ? NO, URČITĚ MÓDA! PROTO NESMÍ 

ŽÁDNÝ ROK CHYBĚT MÓDNÍ PŘEHLÍDKA. MODELY PROPŮJČUJE MAJITELKA BUTIKU LUCIE PANÍ 

PAPAREGOVÁ A PŘEDVÁDĚJÍ JE MÍSTNÍ MODELKY. HEZKÝCH DĚVČAT I ZRALÝCH ŽEN, KTERÉ 

DOVEZENÉ MODELY PŘEDVÁDĚJÍ, JE V OBCI BŘEZNO DOSTATEK. NA POMYSLNÉM MOLU TO 

BYLA OPRAVDU PŘEHLÍDKA KRÁSY!

TEXT: ZDEŇKA BUZKOVÁ
FOTO: ZDENĚK VALENTA 



Letos chtěly březenské ženy strávit večer s Lukášem Vaculíkem a ne-

směli chybět i další hosté večera, zpěvák a muzikant Jaroslav Klein, zpě-

vačka z muzikálu Děti ráje Míša Seidlová a na klávesy večerem provázel 

Petr Berki.

      

A co Lukáš Vaculík? Idol dívčích srdcí z 80. let opravdu nezklamal, 

i když přesila přibližně 130 žen ho určitě trochu zaskočila. Úsměvné 

příhody z natáčení nebraly konce a anonymní dotazy psané na lístečky 

pobavily přítomné ženy a leckdy i Lukáše Vaculíka samotného. 

Kávu, vínečko, slaný i sladký zákusek roznášela obsluha, na přání žen 

pochopitelně pánská. Dobrá zábava se protáhla až do pozdních večer-

ních hodin. A s kým chtějí naše ženy prožít večer příští rok? To už vědí 

letos! 

Bude to… ale to se přece nechte překvapit!

Tak příští rok, opět na Večeru pro ženy! 

 

Na setkání s vámi se těší 

starosta obce, Zdeněk Valenta. 

(PI)
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KURAMA
– hora bohů
LIDÉ MNOHA KULTUR 
A NÁBOŽENSTVÍ VŠUDE NA 
SVĚTĚ VZHLÍŽEJÍ K POSVÁTNÝM 
HORÁM, POKLÁDAJÍ JE ZA 
SÍDLO BOHŮ A ZA KOSMICKOU 
OSU, KTERÁ SPOJUJE NEBESA 
A ZEMI.

TEXT: RADEK STEIGER
FOTO: ARCHIV AMB

TAJEMSTVÍ HOR

Od prvopočátků náboženského myšlení až 
po dnešní dny jsou s horami spjaty nesčetné 
duchovní a mytologické významy. A ne vždy 
jen světlé a vznešené, ale také odvrácené 
a démonské. Některé hory byly považová-
ny za místo, kde přebývají zemřelí, nebo za 
bránu do podsvětí. Není divu, vždyť hory 
byly nepřátelskou, životu nebezpečnou ob-
lastí, kde člověku hrozilo smrtelné nebezpečí. 
Hora je však zároveň symbolem klidu, stálos-
ti, věčnosti, pevnosti a její do nebes rostoucí 
vrchol představuje osvícení a probuzené uvě-
domění. Z toho důvodu byla horstva od věků 
spojována s lidskou touhou po dokonalosti, 
po zkušenosti, která překračuje hranice běž-
ného života a spojuje svět lidí se sférou bohů. 
V kulturním a náboženském životě východ-
ních civilizací hrály hory  už od nejranějších 
dob velmi důležitou úlohu. Na hoře Ararat 
přistála Noemova archa, Elbrus je v Persii po-
važován za první horu, Muhamadovi se zjevil 
archanděl Gabriel na hoře Hira, Mojžíš přijal 
tóru na hoře Sinaj. Bezpočet posvátných hor 
je rovněž v Asii, příkladně Kailás v Himálaji, 
Tchaj-šan v Číně. Jen v Japonsku je více než 
350 význačných vrcholů v čele se světově 
proslulou Fudži. Podstaty posvátné hory se 
nelze dopátrat tak, že na ni vystoupíme, ný-
brž jen tím, že se pokusíme pochopit jejího 
ducha a proniknout do myšlenek poutníků 
a věřících, kteří k ní přicházejí, do mýtů a le-
gend, kterými je opředena, jakož i do duchov-
ního kontextu, jehož je součástí. Moc takové 

hory je tak obrovská a zároveň subtilní, že 
lidé zblízka i zdaleka podstupují nevýslovnou 
námahu a strádání, vedeni nevysvětlitelným 
nutkáním přiblížit se středu této uzdravení sli-
bující moci a projevit jí úctu.

MYSTICKÁ KURAMA YAMA

V předvečer výstupu cítím velké rozrušení. 
Sleduji život v ulicích města a ptám se sám 
sebe, zda jsem připraven. Severozápadně od 
starobylého města Kjótó se do výšky 570 m.
n.m tyčí hora Kurama. Je domovem Sódžóba, 
krále Tenguů (mocných horských božstev). 
Kurama jama je význačným poutním místem. 
Každým rokem v říjnu se zde konají Kurama 
no Hi macuri (ohňové slavnosti), které slou-
ží k očištění od negativních sil. Legendární 
válečník Minatomo no Jošicune se zde učil 
šermířskému umění od Sódžóba. Také bu-
ddhistický mistr Usui zde dlouho praktikovat 
a získal tajemnou léčebnou sílu. Velcí mistři 
bojových umění, jako např. Morihei Uešiba 
(zakladatel Aikidó), nebo Gogen Jamaguči 
(velmistr Godžu rjú) doporučovali svým po-
kročilým studentům na této hoře cvičit a me-
ditovat. Kuramský chrám byl založen v roce 
770 n.l. jako severní ochrana hlavního města. 
Dlouho náležel buddhistické škole Tendai, ale 
od roku 1949 patří nově založené škole Ku-
rama kokjó.

VÝSTUP

Již při prvních krocích po příkré stezce jsem 
začal pociťovat mocnou sílu Sontenu, trojje-
diného boha, který zde v ranných dějinách 
země sestoupil a ochraňoval lidstvo a vše 
živé. Vzduch vibroval energií a okolní hvozdy 
dávaly pocit přítomnosti něčeho tajemného. 
Příkrá stezka se vinula strmě vzhůru a výstup 
se stával vysilujícím. Byla nezbytná absolutní 
koncentrace všech fyzických i duševních sil. 

U prvního chrámku jsem se zastavil, abych 
uctil podle japonského zvyku místní božstva. 
Ta pak na oplátku plní různé prosby ohledně 
zdraví, štěstí, úspěchu a vůbec všeho, oč lidé 
obyčejně žádají. Jestliže je poutník dostateč-
ně otevřený, dostává se mu rozličných vizí 
a duchovních vnuknutí. Sonten je nejvyšší 
božství a jako takové může emanovat v růz-
ných podobách. Historicky se zde, na hoře 
Kurama, zjevil tento bůh v podobě tří svatých: 
Mao-son, Bišamon-ten a Sendžu-kannon.

Traduje se, že před více jak 6 miliony let při-
cestoval bůh Mao-son (velký ničitel démonů 
a duch země) na horu Kurama z Venuše s vel-
kým úkolem – osvobodit všechny bytosti od 
veškerého zla. Kněz jménem Gantei obdržel 
mocné duchovní požehnání a milost.
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V prvním roce Hoki (770 n.l.) Gantei, který 
byl nejlepším žákem hlavního kněze Gandži-
na (zakladatele Tošodaidži v Naře) navštívil 
toto místo a byl duchovně osvícen mocným 
bohem Bišamon-tenem (strážcem Severní-
ho ráje a duchem Slunce). Následně založil 
chrám na hoře Kurma.

Později, v 15. roce Enrjaku (796 n.l.) měl 
vrchní stavitel chrámu Tódži vizi boha Sen-
džu-kannon (tisícirukého bódhisatvy soucitu 
a ducha měsíce) a postavil na hoře chrám 
a pagodu. 

Les byl stále hlubší. Spletené kořeny těchto 
starých stromů vyčnívaly nad zemí a tvořily 
podivnou spleť podobnou pavoučí síti. Tak 
toto bylo království Tengua, dlouhonosého 
bůžka, který nesčíslněkrát zasáhl do života 
zdejších poutníků. Objeví se i dnes? Přál jsem 
si to.  Taková setkání mohou mít i tragické 
následky, ale jestliže dokážeme takové síly 
zkrotit, mohou nám být v mnoha ohledech 
prospěšné a vytvářet kolem nás ochranná 
energetická pole.

Usedl jsem pod stromem k meditaci. Vzduch 
se ochladil a začalo pršet. Padající krůpěje 
vody nad zemí jemně zářily a les jakoby ožil. 
Když déšť zhoustl, vše kolem mne se slilo do 
nádherné záře. Prošla mnou silná vlna ener-

gie od vrcholku hlavy až ke konci páteře. 

Nevím, jak dlouho jsem seděl. Déšť ustal 
a slunce ozařovalo kamennou stezku. Plný sil 
a inspirace jsem vykročil k hlavnímu chrámu. 

Byl jsem u konce cesty. Stanul jsem v symbo-
lickém středu vesmíru a plný pokory pronášel 
modlitbu za štěstí všech bytostí, jako již tisíce 
poutníků přede mnou. Hora Kurama otevřela 
své srdce.

MODLITBA ZA ŠTĚSTÍ
Duch Měsíce – láska, duch Slunce – světlo, duch Země - síla
Ó Sontene, krásný jako Měsíc, teplý jako Slunce, mocný jako 
Země. Nechť vaše požehnání povznáší lidstvo a rozvíjí naše 
bohatství a slávu. Na tomto svatém místě uznáváme, že mír 
může přemoci rozbroje, nesobeckost může zdolat chamti-
vost, upřímná slova mohou překonat klam a že respekt může 
přemoci bezohlednost. Naplň naše srdce radostí, povznášejí-
cí naše duše, a naše těla slávou.

Sontene, velký vládce vesmíru, jasné světlo, velký hybateli. 
Bdi nad námi, kteří tě ctí, kteří se snaží dotknout tvého srdce, 
nové síly a nádherného světla.
Věříme v Sonten pro všechny.

MODLITBA ZA ŠTĚSTÍ
Duch Měsíce láska duch Slunce světlo duch Země síla
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Na procházku 
královským
městem

V KRAJINĚ OSÍDLENÉ JIŽ VELICE DÁVNO 
KMENEM LIUTOMERICŮ SE NACHÁZÍ 
POZORUHODNÉ HISTORICKÉ MĚSTO. NA 
SOUTOKU LABE A OHŘE, POD VRCHOLKY 
VYHASLÝCH SOPEK, LEŽÍ LITOMĚŘICE. 
JEJICH HISTORIE SAHÁ DO MLADŠÍ DOBY 
KAMENNÉ, TA PÍSEMNĚ DOLOŽENÁ PAK 
DO ROKU 1057, KDY KNÍŽE SPYTIHNĚV 
II. NECHAL ZALOŽIT NA VYVÝŠENINĚ NA 
PRAVÉM BŘEHU ŘEKY LABE KAPITULU 
S KOSTELEM SVATÉHO ŠTĚPÁNA. MÍSTO 
POČÁTKŮ LITOMĚŘIC SE NAZÝVÁ DÓMSKÝ 
VRCH A JE DODNES CÍRKEVNÍM OKRSKEM 
– SÍDLEM BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉHO. VE 
STŘEDOVĚKU PŘIŠEL ROZMACH A VZNIKLA 
VELKÁ SÍDELNÍ AGLOMERACE S ČILÝM 
OBCHODEM, PĚSTOVÁNÍM VÍNA A DOPRA-
VOU PO LABI. LITOMĚŘICKÉ NÁMĚSTÍ 
BYLO VELKÝM TRŽIŠTĚM S MASNÝMI 
KRÁMY. TOU DOBOU BYL ROZŠÍŘEN MÍST-
NÍ HRAD O PALÁC, KTERÝ LZE OBDIVOVAT 
DODNES. ROZKVĚT MĚSTA PŘINESLO TAKÉ 
OBDOBÍ RENESANCE, KDY VZNIKLY 
NEJKRÁSNĚJŠÍ DOMY VE MĚSTĚ. PO TŘICE-
TILETÉ VÁLCE SE MĚSTO ZOTAVOVALO, ALE 
VELIKOSTI, JAKOU MĚLO PŘED VÁLKOU, 
DOSÁHLO AŽ V 19. STOLETÍ. ROZMACHU 
POMOHLO NAPOJENÍ NA PAROPLAVEBNÍ 
TRASU A VYBUDOVÁNÍ ŽELEZNICE.
TEXT: MARTINA VONDRÁKOVÁ
FOTO: PETR SCHUSTER, ALEŠ VONDRÁK



A současnost?
Dnes můžete Litoměřice navštívit a obdivovat 
jejich zachovalou krásu. Napojení na želez-
nici i lodní dopravu zůstalo zachováno, a tak 
není třeba cestovat pouze autem. Ve městě 
je vše zajímavé vzdáleno tak akorát, takže se 
příjemně unavíte nenáročnou procházkou. 
Začnete-li svůj výlet na náměstí, budete mít 
možnost obdivovat Starou radnici, ve které 
dnes sídlí muzeum; dům Salva Guarda, aty-
pickou věž Kalich na budově radnice a dal-
ší skvosty městské památkové rezervace. 
Nabízí se pokračovat kolem kostela Všech 
svatých do Jezuitské ulice a zastavit se na 
dvorku domu U modrého hroznu, kde se na-
chází nejstarší zachovalý dům – gotické dvoj-
če. Odsud je to jen pár kroků na parkány, kde 
Vám výhled na Dómský vrch vezme dech. Za 
parkány již čeká další zajímavost – socha Kar-
la Hynka Máchy, vztyčená na počest básníka, 
který je s Litoměřicemi nerozlučně spjat. Zde 
totiž strávil poslední týdny svého života a zde 
také zemřel. Kde přesně? Od sochy tohoto 
literáta máte dům Na Vikárce s Máchovou 
světničkou na dohled. Dojít se k němu dá po 

schodech, po kterých Mácha za svého poby-
tu v Litoměřicích chodil do práce. Od domu 
Na Vikárce je jen pár kroků do strmého kop-
ce na Dómský vrch, který rozhodně stojí za to 
vidět. Je zde opravdu magická atmosféra, kte-
rou si lze vychutnat i z výšky návštěvou věže 
u katedrály sv. Štěpána. Po dostatečném na-
čerpání energie v klidu Dómského vrchu pak 
nezbývá než pokračovat v cestě. Procházkou 
kolem pravoslavného kostela sv. Václava až 
k místnímu hradu.

Tradice českého vinařství
Budova litoměřického hradu je vskutku uni-
kátní. Jedná se o palác bývalého královského 
hradu z poloviny 14. století. Z této stavby se 
však do dnešní doby zachovaly pouze obvo-
dové zdi paláce, proto musela projít náklad-
nou rekonstrukcí. Ovšem s finanční podpo-
rou z evropských fondů a uměním dnešních 
stavitelů se vše zdárně podařilo a dnes se Li-
toměřice mohou pochlubit unikátní stavbou, 
která citlivě spojuje gotické prvky s moderní 
architekturou. Jaké je poslání této stavby? Je 
centrem vinařství. V útrobách hradu lze na-
vštívit interaktivní expozici českého vinařství, 
ve které Vás přivítá osobně císař Karel IV. Ten 
tu ostatně celkem třikrát skutečně pobýval. 
Byl to právě on, kdo daroval Litoměřicím horu 
Radobýl k zakládání vinic. On je tedy tím, kdo 
se zasloužil o rozmach českého vinařství. 

Za poznáním i zábavou do 
středověkých zdí
Expozice českého vinařství se nachází na 
pátém podlaží hradu. Provádí návštěvníka 
historií a výrobou vína a prezentuje jednot-
livá vinařství Čech. Je interaktivní a zábavná 
i pro děti. V budově se také nachází kongre-
sové prostory. Kongresový sál o kapacitě 180 
osob je vybaven nejmodernější technikou pro 
pořádání jednání, koncertů, kongresů, svateb 
a dalších událostí. Menší reprezentační salo-
nek skrývá unikát – gotickou kapli. Ve sklep-
ních prostorách se pak skrývá stylová degus-
tační místnost, ve které se konají ochutnávky 
vína s výkladem vinaře. Vína je zde možno 
zakoupit, uložit a správně archivovat. Na hra-
dě se koná celá řada kulturních akcí, které je 
možno navštívit.

Kam dál?
Nabažíte-li se Litoměřic, není nic snazšího než 
si udělat výlet do blízkého okolí. Pouhé dva 
kilometry odtud se nachází pevnostní město 
Terezín, které netřeba blíže představovat. Po-
kud máte raději přírodní památky, stačí násle-
dovat žlutou turistickou značku z Litoměřic, 
která Vás dovede na kopec Radobýl. Pokud 
preferujete zámeckou architekturu, nabízí se 
zámek Ploskovice. 

Litoměřice nabízí mnoho, stačí se přesvědčit.

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o. 

Informační centrum
Mírové náměstí 16/8a 
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 732 440
info@litomerice-info.cz
www.litomerice-info.cz

Hrad Litoměřice
Tyršovo náměstí 68
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 536 155
recepce@litomerice-info.cz
www.gotickyhrad.cz           (PI)
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Chomutovské
krušení
NÁZVY NEJDELŠÍHO ČESKO-NĚMECKÉHO POHOŘÍ KRUŠNÉ HORY, 
NĚMECKY ERZGEBIRGE, NEBOLI RUDNÉ HORY MAJÍ JEDNO SPOLEČ-
NÉ – TĚŽBU RUD. MĚĎ, STŘÍBRO, CÍN SE TU TĚŽILY OD NEPAMĚTI 
A ČESKÝ NÁZEV NEZNAMENÁ KRUŠNÝ ŽIVOT V TVRDÝCH 
HORSKÝCH PODMÍNKÁCH, NÝBRŽ PŮVODNÍ TRADIČNÍ POSTUP 
TĚŽBY. VŠECHNY DOBÝVACÍ PRÁCE SE V DÁVNÝCH DOBÁCH 
VYKONÁVALY RUČNĚ POMOCÍ PRIMITIVNÍCH NÁSTROJŮ 
A HORNÍKŮM POMÁHALO NEJPRVE ZAHŘÁTÍ HORNINY OHNĚM 
A POTÉ JEJÍ OCHLAZENÍ. TO ZPŮSOBILO ROZPUKÁNÍ HORNINY 
A SLOUŽILO HAVÍŘŮM K SNADNĚJŠÍMU ROZPOJOVÁNÍ HRUD 
NEROSTŮ K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ. TAK VZNIKLO STAROČESKÉ 
SLOVO KRUŠENÍ.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, MĚSTO CHODOV

Po loňském setkání zástupců hornických a hutnických spolků, měst 
a obcí z celé republiky, konaném v Chodově pod názvem Chodovské 
dolování, převzalo v roce 2012 pomyslnou štafetu v pořádání tradiční 
akce horníků a hutníků město Chomutov. Pověření k uspořádání již 16. 
ročníku Setkání hornických a hutnických měst si z Chodova odvezl při 
závěrečném ceremoniálu náměstek města Chomutova Martin Klouda. 
Od loňských dubnových Chomutovských slavností má navíc primátor 

Chomutova Jan Mareš v opatrování posvěcené světlo svaté Barbory, 
která byla odpradávna ochránkyní horníků. Opatrovat ho bude až do 
20. dubna, kdy v Chomutově - na náměstí 1. máje a v chomutovském 
městském parku – začne 16. ročník Setkání hornických a hutnických 
měst pod názvem Chomutovské krušení. Slavnosti potrvají do neděle 
22. dubna a jejich pořadatelem je statutární město Chomutov. 



Program:

20. dubna   16.00 - 18.00 Registrace účastníků v městském divadle
                  18.00 Slavnostní zahájení v kostele sv. Ignáce
  21.30 Světelná show na náměstí 1. máje
21. dubna     9.00  - 18.00  Zábavné centrum pro rodiny s dětmi v měst-

ském parku,bohatý stánkový prodej, doprovod-
ný program, kolotoče

 10.00 - 11.00   Seřadiště průvodu 
- parkoviště SD a.s. Chomutov

 11.00 - 12.30  Hornický průvod městem směr náměstí 1. máje
  12.30 Slavnostní zahájení
 13.30 - 19.00  Kulturní program na náměstí 1. máje, v atriu  SKKS, 

Husově náměstí a v altánu v městském parku
 20.00 - 21.00  Večerní lampionový průvod (seřadiště parkoviš-

tě SD a.s. Chomutov směr náměstí 1. máje)
 21.00 - 21.15 Závěrečné slovo primátora města
 21.15 - 21.30 Ohnivá show
  21.30 Ohňostroj

Záštitu nad Chomutovským krušením 2012 převzali Milan Štěch, předseda 
Senátu Parlamentu ČR, a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

K aktivní účasti na 16. Setkání hornických a hutnických měst a obcí se 
můžete přihlásit a další informace o této akci získat na webové adrese 
www.chomutovske-kruseni.cz.
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Dvacet let přátelství 
v Krušnohoří
OD SVÉHO ZALOŽENÍ SE STAL SYNONYMEM PŘÍHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUB-
LIKY A SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO. SPOLEČNÉ PROJEKTY, SPOLEČNÉ FONDY, CÍLE 
I ODHODLÁNÍ SPOJOVAT OBA NÁRODY - TO JE EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ. JEHO DUŠÍ 
I HYBNOU SILOU JE OD SAMÉHO ZAČÁTKU MGR. FRANTIŠEK BÍNA, JEDNATEL SDRUŽENÍ, 
S NÍMŽ JSME SI O DVACETI LETECH ŽIVOTA S EUROREGIONEM KRUŠNOHOŘÍ POVÍDALI.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL A KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ

Chystáte nějaké speciální akce k letošnímu 
dvacetiletému výročí Euroregionu Krušno-
hoří? Dáte o sobě vědět i veřejnosti?
Připravujeme velkou akci s hudebními vy-
stoupeními a setkáním členů euroregio-
nu. Tentokrát to bude na německé straně, 
v Deutschkatharinenbergu, téměř na česko-
-německé hranici, v prostorách areálu Besu-
cherbergwerk Fortuna Stolln. I ten patří mezi 
úspěšně realizované projekty z programu In-
terreg III A, na nichž se podílíme. Chceme při 
této příležitosti vytvořit internetovou prezen-
taci euroregionu a vydat kroniku 20 let. 

O Euroregionu Krušnohoří se v poslední 
době hovoří stále častěji jako o rozhodu-
jícím subjektu přeshraniční spolupráce 
a jeho autorita se výrazně zvýšila. Čím to je?
Euroregion Krušnohoří vznikl v roce 1992 
jako výraz našeho odhodlání nepřipustit, aby 
se opakovaly temné stránky našich dějin, se 
snahou o dobré sousedství, o společný re-
gionální rozvoj. Jeho autorita vzrostla po 
rozpačitých začátcích počátkem devadesá-
tých let především zásluhou nového vedení 
euroregionu. Noví představitelé sdružení se 
chopili vedení euroregionu jako zodpověd-
ní hospodáři a díky moudrým strategickým 
rozhodnutím předešli problémům, které eu-
roregion kdysi v minulosti míval, především 
finančním. Dnes každoročně rozhodujeme 
o rozdělení 300 000 EUR ve Fondu malých 
projektů a současně se podílíme i na rozho-
dování o velkých projektech nad 40 000 EUR. 
Náš euroregion se stal i význačným parterem 
v mezinárodních vztazích, je partnerem Mi-
nisterstva pro místní rozvoj České republiky 
i Ministerstva zahraničí.     



Euroregion Krušnohoří je symbolem spolu-
práce Čechů a Němců. Proto mě překvapila 
vaše návštěva v Rusku? Co si od této vzdá-
lené spolupráce slibujete? 
V Rusku se uskutečnila výroční konference 
Asociace evropských euroregionů, byli jsme 
hosty. Vznikají tam první euroregiony, tře-
ba bychom mohli být nápomocni při jejich 
rozvoji. V loňském roce jsme měli v našem 
euroregionu ruskou praktikantku, napsala 
o něm diplomovou práci. Zajímavě nastínila 
roli budoucích euroregionů nejen na vnějších 
hranicích Ruska, ale i na vnitřních.  V Rusku je 
obrovský potenciál pro podnikání; překvapila 
mě aktivita podnikatelů ze západní Evropy. 
Škoda... naši podnikatelé by mohli mít větší 
předpoklady než oni. 

Kolik má euroregion členů a jak je financo-
ván?
V současné době má euroregion na české 
straně 79 obcí a 42 organizací. Každoročně 
počet členů vzrůstá. Financován je především 
z členských příspěvků, náklady na administra-
ci hradí Saská rozvojová banka. Tady ale vzni-
kají problémy, protože se tyto náklady musejí 
předfinancovat, a trvá vždycky velmi dlouho, 
než jsou proplaceny. Také až osm měsíců. Bez 
manažerských dovedností nového vedení eu-
roregionu bychom to velmi těžko zvládali.

Navenek působí sdružení dojmem klidného 
a spokojeného kolosu. Je tomu tak?
Samozřejmě při tak velkém počtu členů, při 
rozdělování peněz, v publicitě, ale i v dalších 
oblastech se občas objeví nějaké neshody, 
jiné názory, střety. Obrovskou devizou byla 
volba předsedkyně JUDr. Hany Jeníčkové 

před osmi lety. Dokázala euroregion vést ne-
jen jako schopná manažerka, ale i hluboce 
lidsky. Díky její osobnosti se nikdy žádné ne-
shody ani střety neprojevují, vždy se předem 
urovnají, vždy se dojde ke shodě a kompro-
misu. Vidíte, teď si teprve plně uvědomuji, co 
pro rozvoj euroregionu právě ona znamená.

Za dvacet let jste dotáhli do úspěšného 
konce stovky projektů, přesto - zůstaly vám 
nějaké v paměti? Jsou některé projekty, na 
které jste obzvlášť pyšný? Nějaké památní-
ky v tom dobrém slova smyslu?
Tak to je tedy otázka! Koho neurazit, když 
vyzdvihnu jen některé? Osobně se mi líbí 
především projekty pro děti a mládež. Vzpo-
mínám rád na zapálené ochránce životního 
prostředí a přírody v četných ekokempech, 
setkávání mladých cyklistů, které organizuje 
škola v Hrobu, soustředění mladých umělců 
v kreativních dílnách, vzdělávací kurzy pro 
děti na Lesné, tradiční soutěže mladých hasi-
čů, zajímavé literární večery, výstavy, jako tře-
ba ta „Od uhlí k ropě“, umělecká sympózia, 
lyžařské soutěže, adventní koncerty, nastudo-
vaná dětská divadelní představení, sportovní 
hry.  Ale byly to také zemědělské workshopy 
a dny otevřených dveří na statku, společný 
výzkum vhodnosti pěstování lnu. Úžasný je 
divadelní festival, nyní s názvem Divadelní 
podzim. Úspěšný byl praktický kurz hasičů 
pro společný zásah, vydání záchranářského 
slovníku, turistické publikace. Také společná 
koncepce vodního hospodářství má praktický 
dopad. Já osobně si ale asi nejvíce cením pro-
jektů partnerských obcí a měst. To je právě ta 
pevná základna euroregionu. 

Nepochybuji, že máte Sasko projeté křížem 
krážem. Máte nějaké oblíbené místo, kam 
jezdíte i ve volném čase? Kam byste pozval 
čtenáře?
Samozřejmě jsou pro nás všechny nejpřitažli-
vější Drážďany.  Ale i v našem blízkém saském 
příhraničí je spousta nádherných míst.  Velmi 
oblíbený je pro nás aquapark Aquamarien 
v Marienbergu, stojí za to navštívit kromě 
něho (a místního Kauflandu) ještě bývalou 
sýpku Bergmagazin s muzeem a poutavou 
výstavou o česko – saských vztazích s pří-
jemnou kavárnou, či koňský žentour na konci 
Marienbergu. Obě tyto atrakce jsou navíc na-
šimi společnými úspěšnými velkými projekty. 
V Olbernhau stojí za návštěvu historický areál 
Saigerhütte, v místním hamru Vás provedou 
i v češtině. Úžasný je Freiberg se svým nád-
herným historickým jádrem a Annaberg s vý-
stavou lidového umění Manufaktura snů, kte-
rá je také naším společným projektem.  Nově 
vystavěný turistický areál hornického skan-
zenu v obci Deutschkatharinenberg  je pro 
zájemce o hornictví pravou lahůdkou, i když 
se tu zatím nepodařilo objevit ztracenou jan-
tarovou komnatu. Podobná hornická atrakce 
je i v Pobershau, kde je také stálá výstava 
významného místního řezbáře. Za návštěvu 
stojí také četné termální lázně, kterých je tam 
celá řada. Ale až já budu mít někdy volný čas, 
vezmu děťátka úzkokolejkou Preßnitztalbahn 
ze Steinbachu do Jöhstadtu a dám si tam 
s nimi pravý brátwurst.    

Děkujeme za rozhovor a slibujeme, že se 
v tomto i dalších číslech Pohledů necháme 
vašimi tipy inspirovat.
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Projekt MULTI 
ze dvou pohledů…

PROJEKT  MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY POSTGRADUÁLNÍHO CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ V REGIONÁLNÍCH PODMÍNKÁCH, 
KRÁTCE NAZÝVANÝ MULTI, KTERÝ REALIZUJE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ 
A SPRÁVNÍ, SE BLÍŽÍ KE SVÉMU ZÁVĚRU. PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA ZVYŠOVÁNÍ 
ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ PROBÍHAL FORMOU 
VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ NA ŘADĚ VYSOKOŠKOLSKÝCH NEBO VĚDECKÝCH 
INSTITUCÍ. TĚSNĚ PŘED ZÁVĚREČNOU KONFERENCÍ JSME POŽÁDALI 
O ROZHOVOR MGR. JAROSLAVU BARBARU SPORKOVOU, ODBORNOU 
GARANTKU PROJEKTU „MULTI“ A REGIONÁLNÍHO MANAŽERA PROJEKTU 
ING. VÁCLAVA KOHOUTA, CSC., MBA.
TEXT A FOTO: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ (VŠFS)

V poslední době se Vysoké škole finanč-
ní a správní, která má také svoji pobočku 
v Mostě, podařilo získat finance na reali-
zaci dalších vzdělávacích projektů.  Zna-
mená to, že  projekt  Multiplikační efekty 
postgraduálního celoživotního vzdělávání 
vědeckých pracovníků v regionálních pod-
mínkách, se kterým jsme  se v Ústeckém 
kraji setkávali v uplynulých několika letech, 
již skončil?
Sporková: Neskončil, ale jeho konec se rychle 
přiblížil. Pro zainteresovanou veřejnost bude 
oficiálně ukončen na březnové konferenci, 
která proběhne 29. března  v Praze v hotelu 
Olšanka. Formální konec projektu je stano-
ven na polovinu května. Předpokládáme, že 
se konference zúčastní jak mnozí absolventi 
vzdělávacího programu projektu, tak výzkum-
né a akademické instituce, které do vzděláva-
cích akcí projektu vyslali své zaměstnance či 
studenty. Jedná se například o Výzkumný ja-
derný ústav v Řeži,a.s., Výzkumný ústav hně-
dého uhlí,a.s., Univerzitu J.E.Purkyně či členy 
AKTOP, o.s.. Jedná se totiž o projekt, který byl 
přímo zaměřen na zvyšování znalostí a do-
vedností osob působících v oblasti výzkumu 
a vývoje.

Chcete říct, že VŠFS se pustila do odborné-
ho vzdělávání jaderných fyziků či geologů?
Sporková: Ano, ale nejedná se o fyziku či ge-
ologii. Našim cílem bylo poskytnout poslu-
chačům vzdělání, které jim umožní snadnější 
zapojení se do práce v týmu, lepší prezenta-
ci sebe a výsledků své práce či práce svého 
výzkumného týmu, schopnost komunikace 
napříč generacemi a jistotu v práci s lidskými 
zdroji.

Takže se jednalo jen o tzv. měkké doved-
nosti?
Sporková: (s úsměvem) Ohrazuji se proti slův-
ku jen. Bez těchto dovedností není úspěšný 
sebelepší vědec či ten, kdo práci vědeckého 
týmu řídí. Do vzdělávacího programu MULTI 
jsme ale zařadili i profesně odborná témata 
věnovaná zejména transferu znalostí a po-
znatků a projektovému řízení.

Máte dojem, že projekt byl úspěšný? Vím, 
že v každém vzdělávacím projektu je sta-
noven počet osob, které budou proškoleny. 
Podařilo se Vám ho splnit?
Sporková: Co se týká tak zvaných monitoro-
vacích indikátorů, tak nelze než konstatovat, 

Regionální manažer 
Václav Kohout v akci.



že jsme je splnili na 200 %. A splnili jsme i dal-
ší kritéria. Zavázali jsme se například k tomu, 
že v rámci MULTI vytvoříme meziregionální 
partnerskou síť institucí sdílející zájem o další 
vzdělávání vědeckých pracovníků. Dohody 
o zapojení institucí do sítě jsou před podpi-
sem.

Už podruhé jste použila slovo MULTI. Proč?
Sporková: Když podáváte žádost o poskyt-
nutí finančních prostředků na realizaci něja-
kého projektu, tak musíte dobře zvolit název 
projektu, který na první pohled poskytne  
informaci, o čem projekt je. Ale to většinou 
znamená, že je název hodně dlouhý. A tak se 
stane, že dřív nebo později dostane projekt 
přezdívku. A náš projekt dlouhý název měl.

Za několik týdnů bude zahájen Vysokou 
školou finanční a správní další projekt fi-
nancovaný Evropským sociálním fondem 
nazvaný„Rozvoj WEST Bohemia – rozvoj 
partnerství v území Ústeckého, Plzeňského 
a Karlovarského kraje“. Už dnes se mu říká 
„WEST Bohemia“. V dubnu potom zahajuje-
me projekt nazvaný „Fiktivní firmy 50+“.  Je 
to poprvé, co VŠFS bude realizovat projekt, 

který řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Kdybych si měla tipnout, tak jeho přezdívka 
bude  „Dvě F“.

Krácení názvů má podle mě dva důvody. Ten 
první je jasný. Ušetří se čas. Ten druhý je mi 
ale milejší. Má-li projekt dopadnout dobře, 
tak ho musíte mít rád. Když máte doma hol-
čičku Anastázii Slavomilu, tak ji nakonec stej-
ně říkáte Slávinko. A s projektem je to stejné.

S projektem jste doslovali cestovali. Kde 
všude se realizoval?
Kohout: Mimo studijní střediska Vysoké školy 
finanční a správní v Mostě a Kladně se realizo-
val také ve Výzkumném ústavu hnědého uhlí 
v Mostě, Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, 
Zemědělské Univerzitě, Technické univerzitě 
Liberec a Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad 
Labem.

Pro celkem 27 obsahově odlišných seminářů 
byla, vzhledem k charakteru skupin zájemců 
o jednotlivé semináře, volena nejvhodnější 
místa  pro jejich  realizaci. A tak se postup-
ně zajišťoval průběh projektu také v Liberci, 
na účelovém zařízení Zemědělské Univerzity 
v Lánech, zámku Červený Hrádek, v pensio-
nu na Bořni, ve vzdělávacím středisku Vltava 
v Řeži a Výzkumném ústavu konkurence-
schopného rozvoje regionů v  Ústí nad La-
bem.

Co bylo na organizaci tolika lidí na tolika 
místech nejtěžší?
Kohout: Sladění zájmů a časových možností 
cílové skupiny studentů, akademických pra-
covníků a pracovníků ve vědě a výzkumu 
s možnostmi lektorů a pronajímaným záze-
mím bylo často podobné řešení rébusu. Ale 
snad jsme vždy našli to nejméně špatné řeše-
ní. A tak si dovolím na závěr poděkovat, jak 
kolegům z manažerského týmu VŠFS za spo-
lupráci, tak i všem účastníkům za tolerancii.
          (PI)
Děkujeme za rozhovor.
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Sociální
reforma nám 

znepříjemnila 
život

MATKA DVOU DĚTÍ STARAJÍCÍ SE O MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ A AUTISTICKÉ 
DÍTĚ, NEMŮŽE NAJÍT PRÁCI A NAVÍC NEMÁ NÁROK NA RODIČOVSKÝ 
PŘÍSPĚVEK. O TEN PŘIŠLA KVŮLI AKTUÁLNÍ SOCIÁLNÍ REFORMĚ. 
KONKRÉTNĚ TO ZNAMENÁ, ŽE SE MUSÍ USKROMNIT O 8 600 KČ 
MĚSÍČNĚ. DO PRÁCE BY CHTĚLA, ALE NEMŮŽE, PROTOŽE SE MUSÍ 
NEPŘETRŽITĚ STARAT O SVOU HENDIKEPOVANOU DCERU, KTEROU 
NEPŘIJALI DO ŽÁDNÉ SPECIÁLNÍ ŠKOLKY.
TEXT: PAVEL PECH
FOTO: ARCHIV AMB

Zkusila se obrátit na všelijaké instituce a do-
konce i na radní Libereckého kraje. Bezúspěš-
ně. Jediným příjmem je pro ni příspěvek na 
péči pro postižené dítě ve výši 3.000 korun 
a příspěvek na děti ve výši 1.250 Kč.

„Jenom logopedická školka ve Frýdlantě stojí 
1.700 Kč. Tam musím navíc dojíždět z Habar-
tic. Také musíme dojíždět za specialistou do 
Turnova a do Liberce a vzhledem k tomu, že 
dcera kvůli své diagnóze není schopná ces-
tovat autobusem, musíme jezdit autem, kte-
ré už dosluhuje. Na opravu samozřejmě ne-
mám,“ říká Pavla Kropáčová.

Ta navíc musí živit ještě jedno dítě. Podle ta-
bulek má nárok na podstatně víc peněz ze 
sociálního systému, alespoň co se týče dávek 
hmotné nouze. Jenže její nárok je posuzován 
podle příjmu za poslední čtvrtletí roku 2011, 
kdy ještě pobírala rodičovský příspěvek, 
o který kvůli sociální reformě přišla. Kropáčo-
vá nyní neví, na koho se obrátit, protože pra-
covníci úřadů si ji podle jejích slov přehazují 
jako horký brambor. Právě z tohoto důvodu 
kontaktovala s prosbou o pomoc terénní pra-
covníky sociální prevence Mostu k naději.

„Paní je opravdu v nezáviděníhodné situa-
ci. Většina zmatků na úřadech přímo souvisí 
s aktuální sociální reformou, jelikož samotní 
úředníci podle svých slov nedostávají potřeb-
né informace k vykonávání své práce a jsou 
zavalení přemírou úkolů, přičemž se musí 
vypořádat s celou řadou komplikací,“ komen-
tuje terénní pracovnice Mostu k naději Šárka 
Jirošová.

Příjem této ženy bude v následujících měsí-
cích pravděpodobně tak mizivý, že z něj ne-
bude schopna platit bydlení a služby a ještě 
základní potřeby pro sebe a své děti. Dovo-



lání na úřadech není podle jejích slov mož-
né. „Jsme v bezvýchodné situaci. Úřady nyní 
nefungují. Například odvolání vůči zamítnutí 
navýšení příspěvku na péči, které jsem podala 
na začátku října do Ústí nad Labem, ještě ne-
měl čas nikdo řešit. Pouze mě v zákonné lhů-
tě informovali, že z důvodu velkého množství 
práce se k mému odvolání zatím nedostali,“ 
říká Kropáčová a dodává: „Dokonce mi jed-
na úřednice navrhla, abych své dítě svěřila do 
ústavní péče. To už snad překračuje všechny 
meze.“

Zakopaný pes leží v tom, že paní Kropáčová 
neuvedla ze závažných osobních důvodů do 
rodného listu jméno otce postižené dcery. Kli-
entka tak od něj nedostává alimenty a nemá 
nárok na jejich kompenzaci. Na úřadech jí na-
vrhli, aby podala žádost k soudu o stanovení 
výživného pro její rodiče, což odmítá z etic-
kých důvodů udělat.

„I přes problémy na úřadech nám na sociál-
ním odboru v Liberci poradili, že rodiče posti-
žených dětí mají nárok požádat o mimořád-
ný okamžitý příspěvek, aby překlenuli náhlý 
propad příjmů. To se nám nakonec podařilo 
zařídit,“ říká terénní pracovnice Jirošová.

Problém má mnohem více lidí, kteří se starají 
o postižené děti. Kvůli sociální reformě přišli 
rodiče těchto dětí od ledna 2012 o rodičov-
ský příspěvek, což činí až 7.600 korun. Mnozí 
by rádi chodili do práce, ale jejich děti vyža-
dují nepřetržitou péči. V Liberci a okolí jsou 
pouze dvě speciální školky, kam by je mohli 
poslat. Na mnohé postižené děti se tak nedo-

stane a rodiče s nimi musí zůstat doma. Od 
ledna 2012 pak úplně zadarmo s výjimkou 
příspěvků na péči. 

To je případ i Kamily Mertové, která se stará 
o šestiletého chlapce s kombinovaným posti-
žením. „Přestěhovali jsme se před dvěma lety 
do Liberce, protože zde je nejvíce možností. 
Koupili jsme byt nedaleko Jedličkova ústavu, 
kde je také speciální školka a my doufali, že 
zde našeho syna přijmou. To se však nestalo,“ 
říká Mertová s tím, že museli byt zrekonstruo-
vat na zcela bezbariérový, což pro její rodinu 
znamená finanční zátěž i do budoucna.

Mertová už přes dva roky marně usiluje o ře-
šení této situace a nyní ani nedoufá, že se 
něco zlepší.  „Syn by měl jít na podzim do 
školy. Letos bude mít pravděpodobně odklad, 
ale i v dalších letech to naší situaci zcela ne-
vyřeší, protože škola pro takto postižené děti 
trvá zpravidla čtyři až šest hodin denně. Ne-
vím tedy, jestli to půjde zkombinovat s něja-
kým zaměstnáním,“ obává se Mertová s tím, 
že nyní živí rodinu její manžel ze svého platu, 
což není dlouhodobě únosné. Navíc bude její 
syn do budoucna potřebovat další pomůcky, 
jako třeba zvedák, což stojí řádově několik 
desetitisíců korun. „Všechny kompenzační 
pomůcky jsou velice drahé. Na ty se od letoš-
ního roku také nepřispívá v takové míře jako 
dřív. Navíc jsou zdravotní pojišťovny neochot-
né hradit kvalitní pomůcky. Jsem tedy ráda, že 
máme spoustu věcí z předchozích období, 
kdy se ještě příspěvky poskytovali. Lidé, kteří 
takové štěstí neměli, na tom musí být hodně 
špatně,“ uvádí Mertová.

Kamila Mertová má tu výhodu, že před ma-
teřskou dovolenou pracovala právě ve speci-
ální škole pro tělesně postižené při Jedličkově 
ústavu a v problematice péče o postižené 
děti a jejich vzdělávání se velmi dobře orien-
tuje. Takové štěstí mnozí rodiče nemají a musí 
se orientovat v tom, nač mají a nemají nárok 
sami. Mertová za svého syna bojuje například 
i tím, že posílá dopisy příslušným poslancům 
a obrátila se o pomoc na ombudsmana Pav-
la Varvařovského, který se jí snaží pomoci. 
I Kropáčová bojuje o blaho svého dítěte ze 
všech sil. I ona komunikuje s politiky, avšak 
zatím zcela bezúspěšně.

Problémů, s nimiž se setkávají rodiče těžce 
postižených dětí, je celá řada. Například i ve 
zdravotnictví. Při pobytu v nemocnici či ji-
ných zdravotnických zařízeních musí být stále 
se svým potomkem a musí tak platit regulační 
poplatky i sami za sebe. To je další problém 
zejména pro ty, kteří na tom nejsou příjmově 
zrovna nejlépe. „Úsilí těchto rodičů velice ob-
divuji. Jen málokdo si totiž jejich situaci a pro-
blémy umí vůbec představit. Možností, jak 
jim pomoci, je opravdu málo a ještě je o ně 
třeba tvrdě bojovat,“ uvedla Jirošová s tím, že 
největší pomocí, kterou mohou pracovníci 
Mostu k naději rodičům nabídnout je, že je 
vyslechnou, jelikož si pečující rodiče nemají 
zpravidla s kým popovídat. Pracovníci nyní 
mimo jiné působí jako mediátoři, jelikož usilu-
jí o zprostředkování kontaktů mezi rodiči tak-
to postižených dětí, aby mohli společnými si-
lami bojovat o lepší životní podmínky pro své 
děti a nebyli v takto těžké situaci úplně sami.
          (PI)

Projekt IP 1 „Služby sociální prevence v Libereckém kraji“ CZ. 1.04/3.1.00/05.00023 dle rozhodnutí č. OLP 1652/2010. realizovaný v letech 2010 - 2012
je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.
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Města =  potenciální 
zdroj rozvoje
 
KOMISAŘ PRO REGIONÁLNÍ POLITIKU JOHANNES HAHN ZAHÁJIL PŘÍMÝ 
DIALOG S EVROPSKÝMI MĚSTY. JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NÁSTROJŮ, 
KTERÉ ČLENSKÉ STÁTY MOHOU V SOUČASNOSTI POUŽÍT NA PODPORU 
RŮSTU, JSOU STRUKTURÁLNÍ FONDY EU. JEJICH VYUŽITÍ BY MĚLO BÝT 
ZAMĚŘENO PŘEDEVŠÍM NA MĚSTA, NEBOŤ TA MAJÍ VÝZNAMNOU ÚLOHU 
V EVROPSKÝCH EKONOMIKÁCH.
TEXT: PAVEL PECH
FOTO: VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ (VŠFS)



Účinné investice do našich měst, v nichž žije 
téměř 70 % populace EU, mají v době, kdy 
hospodářská krize způsobila nepřijatelně 
vysokou 22% nezaměstnanost mezi mladý-
mi lidmi, zásadní význam. Na prvním Fóru 
měst v Bruselu poskytne Komise 16. března 
městům možnost, aby se vyjádřila k novým 
návrhům představeným v říjnu 2011, která se 
týkají jim určených politik. Tyto návrhy obsa-
hují ambiciózní plány na vyčlenění finančních 
prostředků pro města a na vytváření nových 
a soudržnějších přístupů, které budou spo-
jovat opatření v oblastech jako doprava a ži-
votní prostředí a podnítí inovaci ze strany 
měst. Starostové, primátoři a zástupci měst 
a orgánů EU budou diskutovat o tom, jak lze 
dynamičtějším přístupem k rozvíjejícím se 
městským oblastem dosáhnout cílů strategie 
Evropa 2020.     
 
„Naše města, která jsou hospodářskými a po-
litickými centry a domovem pro téměř 70 % 
populace EU, představují důležitý motor růstu 
v Evropě,“ prohlásil komisař Hahn při zaháje-
ní fóra. „Pokud jde o rozvoj potenciálu, regi-
onální politika pomáhá všem regionům bez 
rozdílu; nyní je však třeba zaměřit se přede-
vším na úplné využití kapacit měst. Díky pří-
ležitostem jako tato mají města možnost stát 
se plnohodnotnými partnery při hospodářské 
obnově Evropy.“  

Cílem návrhů Komise v politice soudržnosti 
na období 2014–2020 je podpora strategické 
koordinace městských politik za účelem posí-
lení udržitelného rozvoje měst a jejich úlohy 
v hlavní investiční politice EU. Vznik „platfor-
my pro rozvoj měst“ podpoří budování kapa-
cit a výměnu zkušeností mezi městy na úrovni 
EU. 

Jaké návrhy obsahuje budoucí politika pro 
rozvoj měst?

 •  Účelové financování na podporu in-
tegrovaného udržitelného rozvoje 
měst: nejméně 5 % zdrojů z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
(EFRR) v každém členském státě bude 
investováno do koordinovaných akcí, 
které v dlouhodobém horizontu po-
vedou k energeticky účinnému a ino-
vativnímu rozvoji měst. Řízení a pro-
vádění opatření bude ponecháno 
v různé míře v pravomoci měst, a to 

v závislosti na institucionálních před-
pisech členských států. 

 •  Jednotná investiční strategie: struk-
turální fondy EU by měly podporovat 
rozvoj měst prostřednictvím strategií, 
které budou zaměřeny na hospodář-
ské a současně na environmentální, 
klimatické a sociální výzvy městských 
oblastí. Pokud jde o opatření týkající 
se podpory zaměstnanosti, vzdělává-
ní, sociálního začleňování a zlepšo-
vání institucionální kapacity, měly by 
členské státy kombinovat investice 

mohou být zaměřeny na kteroukoliv 
oblast politik pod podmínkou, že se 
zaměří na jeden z cílů strategie Evro-
pa 2020. 

 •  Platforma pro rozvoj měst: na zákla-
dě seznamu měst navržených člen-
skými státy Komise zřídí platformu 
na podporu přímého dialogu mezi 
městy samotnými a městy a Komisí. 
Platforma není nástrojem pro financo-
vání, umožní však městům sdílet své 
poznatky ohledně využívání nových 
přístupů.           (PI)

z různých zdrojů. Opatření budou na-
vržena a prováděna v souladu s jed-
notnou investiční strategií.

 •  Inovativní akce v městských oblas-
tech: Komise navrhuje vyčlenit část 
prostředků z rozpočtu (0,2 % zdrojů 
EFRR) na financování inovativních 
akcí v městských oblastech. Inovativ-
ními akcemi v městských oblastech se 
rozumí pilotní projekty určené měs-
tům, ukázkové projekty a související 
studie v evropském zájmu. Projekty 

Zdroj: Evropská komise (2012).

NOVINKY Z EVROPSKÉ UNIE PŘINESLO
Informační centrum Europe Direct Most sídlí-
cí v budově studijního střediska Vysoké školy 
finanční a správní, o.p.s. v ulici Pionýrů 2806 
v Mostě.

Kontakty: 
(+420) 476 700 299, 
ed-most@vsfs.cz,  
www.europe-direct.cz
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V srdci 
země 
hraček

JEZDEC, LOUSKÁČEK A PERNÍKÁŘKA – TO 
JSOU TYPICKÉ SYMBOLY SASKÉHO MĚSTA 
OLBERNHAU. KRUŠNOHORSKÉ LIDOVÉ 
ŘEZBÁŘSTVÍ JE TAM STÁLE ŽIVÝM 
ŘEMESLEM A UPRAVENÉ STARÉ DOMY, 
MĚDĚNÝ SKANZEN, MUZEA I HRAČKÁŘSKÉ 
OBCHŮDKY Z NĚJ DĚLAJÍ LÁKAVÝ 
TURISTICKÝ CÍL. LEŽÍ PŘITOM DOSLOVA 
NA DOHLED OD ČESKÉ HRANICE 
A NEJLÉPE SE TAM DOSTANETE PĚŠKY 
Z BRANDOVA NA MOSTECKU.
TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Olbernhau, zvané též „město sedmi údolí“ nebo „srdce země hraček“, 
leží v údolí řeky Flöhy na česko-německé hranici. Stačí přejít hraniční 
přechod pro pěší v Brandově a po pár krocích už se dostanete do 
areálu nazvaného Saigerhütte. Tento památkový komplex obehna-
ný pozůstatky opevněných hradeb je připomínkou hutnické historie 
Krušných hor. Od roku 1537 tu byla významná evropská huť, kde se 
zpracovávaly barevné kovy, například se vycezovací metodou získáva-
lo stříbro nebo se vyráběly typické měděné pláty na střechy.

O hutnické tradici se nejvíc dozvíte hned v první budově za hranice-
mi – Muzeu Saigerhütte s měděným hamrem. Dům se střechou až 
k zemi skrývá funkční vodní hamr na zpracování mědi a na vlastní uši 
se budete moci předsvědčit, co umí nejtěžší kladivo Krušných hor. Na 
místě dostanete tištěného průvodce v češtině.

Představu o zpracování kovů si pak můžete doplnit uvnitř areálu skan-
zenu ve volně přístupném muzeu pod širým nebem, v tzv. Dlouhé 
huti. V bývalém měděném skladu je možné navštívit výstavu, která 
taktéž dokumentuje historii hutnictví v Olbernhau.

V dalších budovách areálu můžete narazit na lidová řemesla Kruš-
nohoří – třeba tkalcovství, hrčířskou výrobu, řezbářství, ražbu mincí. 
Ukázky řemesel jsou připraveny v Hüttenschule, kde se dozvíte více 
o způsobu života zdejších rodin kolem roku 1900.

Ani v Saigerhütte nechybí obchůdky se suvenýry, kde můžete naku-
povat a nebo se prostě jen pokochat. Jeden nabízí klasické dřevěné 
hračky, pyramidy či kouřící mužíčky, další nepřeberné množství svíček 
a v Siebental Gallery najdete sklo.

Dvě hrázděné budovy v centru Saigerhütte obsadil hotel a restaurace 
Hüttenschänke, takže pokud se chcete občerstvit, nemusíte ani areál 
opustit. Kromě toho tam najdete také bowlingovou hernu.

K nejúžasnějším místům celého Saigerhütte patří tzv. Stockhausen, 
nebo-li Živá země hraček. Tři patra budovy s více než tisícem metrů 
čtverečných nabízí prostor pro hry všem od batolat po hravé dospělé. 
Dominantou herny je desetimetrová skluzavka v obřím hradu. Téma-
tem číslo jedna je tu dřevo, a tak si děti mohou pohrát s hromada-
mi kostek, vyzkoušet dřevěné hlavolamy, vláčkodráhy, nebo si zkusit 
obsluhovat v krámku. Další patro je určeno pohybovým hrám, takže 
nechybí prolézačky a skluzavky. V přízemí najdete malé občerstvení 
a také tvořivou dílnu.

Město Olbernhau má ale ještě jedno muzum, které sídlí v centru na 
hlavním náměstí. Výstavní sály jsou tam umístěny v bývalém rytířském 
statku a seznámí vás s historií řemeslné výroby, s životem zdejších lidí 
kolem roku 1800. Nechybí připomínka zdejší puškařské manufaktury. 
Návštěvníci nejvíc obdivují obří pyramidu, která měří přes tři metry 
a pohyblivé modely zdejších vrchů, se všemi turistickými atrakcemi.

PRAKTICKÉ RADY

Na cestu:
Saigerhütte leží ve čtvrti Grünthal, kam se nejlépe dostanete pěšky 
z Brandova, kde je přímo na hranicích parkoviště. Autem je třeba vyu-
žít hraniční přechod Hora Svaté Kateřiny.
Otevírací doby a vstupné:
Muzeum Saigerhütte – březen-prosinec denně mimo pondělí 
9.30 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin, vstup dospělí 3 EUR, děti 6-16 let 
1,50 EUR, rodinná 6,75 EUR
Hüttenschule (ukázky řemesel) – úterý-pátek 10.00 – 17.00 hodin, 
sobota, neděle 13.00 – 17.00 hodin
Stockhausen – ve všední dny 12.00 – 18.00 hodin, víkendy, svátky 
a saské prázdniny 10.00 – 18.00 hodin, vstup dospělí 5,95 EUR, děti 
5,15 EUR, děti do 100 cm 1 EUR, dále různé rodinné karty
Muzeum Olbernhau – úterý-sobota 10.30 – 16.30 hodin, neděle 
a svátky 12.00 – 16.30 hodin, vstup 3 EUR, děti 6-16 let 2 EUR
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Co?  Kdy?  Kde?
VÝSTAVA STAVEBNIC MERKUR
3. 3.–27. 3. Zámek Červený hrádek – otevře-
no denně od 10.00 do 16.00 hodin

ZPÁTKY DO POHÁDKY
4. 3.–29. 4. Zámek Klášterec nad Ohří – vý-
stava kostýmů a rekvizit z patnácti nejzná-
mějších českých televizních pohádek, březen 
úterý – sobota 9.00 – 15.00 hodin, duben 
denně do 17.00 hodin

VELIKONOČNÍ TRADICE
31. 3., 1. 4., 7. a 8. 4. Informační centrum 
Osek – vstup do kláštera, výstava na téma 
Velikonoce 30. let minulého století v Krušno-
hoří, otevřeno 10.00 – 17.00 hodin

DEJTE VEJCE MALOVANÉ
15. 3.–15. 4. Regionální muzeum K. A. 
Polánka Žatec – velikonoční výstava kraslic, 
předváděcí akce zdobení kraslic a pletení 
pomlázek v týdnu 26. 3.–30. 3.

VELIKONOCE VE SKANZENU
31. 3.–1. 4. Skanzen Zubrnice – lidové zvyky, 
trhy, folklorní vystoupení

VELIKONOČNÍ JARMARK
4.–8. 4. První náměstí Most 

VELIKONOČNÍ PROHLÍDKA
4. 4. hrad a zámek Horní Hrad – Hauenštejn, 
od 19.00 hodin, noční prohlídka, ohnivá 
show, šermířské vystoupení, lampiony přání

ÚŠTĚCKÉ VELIKONOCE
7. 4. Mírové náměstí Úštěk – velký dobový 
jarmark, vystoupení a průvod folklorních 
souborů a divadel, malování kraslic, pletení 
pomlázek, pohádky  

DŮM A ZAHRADA
12.–15. 4. výstaviště Louny výstava zaměře-
ná na úpravu a zařízení interiéru, exteriéru 
obydlí a potřeby pro zahrádkáře

DEN ZEMĚ
14. 4. Podkrušnohorský zoopark Chomutov 
– pestrý program, tematické soutěže, křtiny 
mláďat 

ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY
14. 4. Zámek Červený hrádek od 13.00 
hodin, vystoupí Spirituál Kvintet

PRAVĚKÝ ŠPERK VERSUS ŠPERK SOUČASNÝ
26. 4.–17. 6. Regionální muzeum v Teplicích 
– výstava na zámku

JARNÍ VÝSTAVA BONSAJÍ
27.–29. 4. Zámek Libochovice

MČR TANEČNÍCH FORMACÍ 2012
28.–29. 4. Městská sportovní hala Chomutov 

CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP
1. 5. Čtvrtý ročník závodu dračích lodí na 
Kamencovém jezeře O pohár primátora 
města Chomutova

VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI LITVÍNOV
1. 5. Celodenní program vzámeckém parku, 
tržiště, koncerty, divadlo, dobová představe-
ní, příjezd Valdštejnů 

POHÁDKOVÝ ZÁMEK
8. 5. Klášterec nad Ohří – zahájení turistické 
sezóny na zámku s kulturním programem 
pro děti i dospělé

HIPODROM MOST
12. 5. Zahájení dostihové sezóny – Cena 
první dámy České republiky a Jarní cena 
města Mostu

MYSLIVECKÝ DEN
12. 5. zámek Červený hrádek – od 10.00 ho-
din, výstava loveckých psů plemen, přehlídka 
trubačů, soutěže pro děti, výstava trofejí

PRVNÍ PARNÍ VÍKEND V ŽELEZNIČNÍM 
MUZEU
12.–13. 5. Muzeum ČD Lužná u Rakovníka 
– setkání lokomotiv, jízdy parními vlaky po 
okolí




