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Vůně jahod a podzimu
Čerstvě posbírané a omyté jahody, dvě kávové lžičky cukru, smetana a deci plnotučného mléka. Vrrrrrííííííííííí. Ocelové břity rozsekají
a spojí lahodné ingredience v chutný, narůžovělý koktejl. Je-li ještě navíc chlazený –
nemá chybu. Ještě jako dítěti mi tento nápoj
dělávala matka Kateřina. Čím je člověk starší,
tím větší má sklony k bilancování. Samozřejmě že nejvíc se vrací do své minulosti, do
svých příběhů a prožitých životů. Je to přirozený koloběh a na konci té poutě - zůstanou
vlastně už jenom ty vzpomínky a občas se
zadaří vybavit si vůni i chuť. Leze na mně asi
podzimní melancholie.

Moravy a romantické procházky po Českém
Krumlově – provoněné úhořem pečeným na
másle či vařenými brambory s kapřími ﬁlety. Také výšlap na vrchol mešity v zámeckém areálu Lednice zůstane v mé paměti tak
dlouho, dokud mi bude sloužit. V mobilu zůstane pár fotograﬁí, pohledů. Možná za těmi
snímky bude i nepatrný kousek tajemství.
Dobrodružství má přece mnoho podob. Rádi
bychom prodloužili ony letní prožitky o podzimní pokocháníčko. Proto Pohledy přináší
provoněnou směsku příležitostí a tipů, jak si
ještě naplnit duši i útroby – aby bylo v zimě
u krbů nač vzpomínat.

Překotné léto neléto se vítá s podzimem.
Předá žezlo vládnutí čtvera ročního období.
Jahody seženete už jen ze skleníku či z dovozu. Mixer zůstane nějaký ten čas v polici.
Minulostí bude i pěší túra do Mokrůvek na jihu

Jako vyslovenou lahůdku, doporučuji návštěvu Žatce, kde bude na pouhý den vystaven unikátní stříbrný poklad. Budu tam také!
Předkrm lze dochutit hledáním tajemného
Wogastisburgu. Hlavních chodů je hned ně-

kolik. Od Třebívlic, Mostu až po Benátky se
čtenář prolistuje k dalším zajímavostem z regionů. Má-li člověk labužnický grunt s ekologickým myšlením, ocení projekty Ústeckého
kraje, které podporují farmáře a zemědělce.
A na závěr si můžeme dochutit vjemové pohárky příběhem o stavbě první české maríny,
která dokazuje, že vůle, nadhled, vytrvalost
a nadšení jsou kořením života.
Podzim budiž pochválen – je plný nadějí.
Přivítejme ten magický čas, vychutnávejme
den za dnem čarokrásnou přeměnu přírody – protože to stojí za to. Běh času si jde
navzdory válkám, krizím, volbám a konﬂiktům
svojí cestou. Naštěstí pro lidstvo. Díky za toto
léto. Adieu a na viděnou s vámi všemi zase
v zimě.
Lubomír Šlapka, ředitel Pohledy AMB
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Přístav
na uhelném
břehu
ČESKO MÁ PRVNÍ NÁMOŘNÍ PŘÍSTAV. MOŘE SICE JEŠTĚ CHYBÍ, ALE TO
JE DETAIL, KTERÝ STAVBAŘE MARÍNY NEODRADIL. BĚHEM DVOU
SRPNOVÝCH DNŮ VYROSTLY LODNÍ STOŽÁRY A IMPROVIZOVANÉ MOLO
NA OKRAJI LOMU BÍLINA U DUCHCOVA. INICIATIVA MOŘE KLIDU TAK
PŘIDALA PO MAJÁKU VE STRUPČICÍCH DRUHOU STAVBU NA BŘEHU
BUDOUCÍHO MOŘE.
TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Lákavá vize
Dáme Čechům moře! zněl titulek článku v našem letním čísle. Soudě podle ohlasů zaujala
myšlenka zatopení vytěžených uhelných dolů
slanou vodou řadu Severočechů a po přečte-

ní už třeba v Kadani začali plánovat stavbu
ponorky. Se stejným nadšením se členové
sdružení Moře klidu setkali také v Duchcově,
kde na jaře představili svůj nápad vybudovat
poblíž Liptické vyhlídky u hnědouhelného

dolu marínu. Do léta se podařilo vyřídit veškerá potřebná povolení, popasovat se s úředním šimlem a v polovině srpna se na okraji
Duchcova sešla parta nadšenců, která stavbu
podle návrhu architekta Martina Klody sku-

tečně realizovala. Už kvůli ohlasům čtenářů
jsme nemohli při stavbě chybět.

Stěžně na obzoru
„Přišli samí skvělí lidé, takže to jde od ruky,“
pochvaloval si práci v sobotu odpoledne Jan
Plíšek, jedna z vůdčích osobností Moře klidu.
Na návrší nad Duchcovem nakonec dorazili
asi dvě desítky dobrovolníků, většinou místních. Právě to podle Jana Plíška odlišuje marínu od předchozí stavby majáku nad Strupčicemi. Ta vznikla jako projekt Prázdninové
školy Lipnice a také jako součást vznikajícího
filmu Martina Ryšavého Na vodě. Do vesnice
u vršanského lomu se sjeli lidé z celé republiky, aby „pátrali v krajině kolem i uvnitř sebe“.
Tentokrát stavbu financovala z větší části nadace Via, pomohlo město Duchcov a pozemkem i Severočeské doly. Stejně jako v případě
dřevěné rozhledny u Strupčic je autorem návrhu iluzorního přístavu architekt Martin Kloda z Archwerku. Také u Duchcova se stavělo
ze dřeva a k tomu přibyla ocelová lana, která
ukotvují sedm různě vysokých stěžňů. „Vyjdete na vršek za městem a najednou spatříte
vrcholky stěžňů... zkrátka téměř na vlastní oči
uvidíte moře,“ řekl ke svému návrhu Martin
Kloda. K iluzi Duchcova jako přímořského letoviska přispívá nakonec i dřevěné opalovací
molo a písečná pláž.

Změnit Duchcov
„Má to smysl. I kdyby to zatím mělo fungovat
jen jako recese, můžeme ukázat, že kdo chce,
dokáže dělat něco pro své okolí,“ řekl nám
během stavby Michael Šlajchtr z Duchcova.
„Město je hodně zdevastované, nejen těžbou
a průmyslem, ale i uvnitř. Pro mne je marína
takový první bod, jak vytáhnout Duchcov ven
z bahna, ukázat celé republice, že i ve zničeném území se dá udělat hezká věc,“ dodává
místní aktivista, který stál u zrodu nového
sdružení Duchcov - město rovnosti. Marína
by mohla do města přitáhnout další turisty,
brzy by k ní totiž měla přibýt také přímořská
promenáda, která propojí město s artefaktem
a která představí myšlenku budoucí přímořské krajiny. „Říkáme proto, že to nejsou stezky turistické, ale futuristické,“ říká s úsměvem
Martin Kloda. „Zatím řešíme technologie.
Původně jsme uvažovali o vlnolamech, ale ty
se u nás zatím nevyrábí, protože to moře ještě
nemáme a vozit je odněkud z Itálie by bylo asi
náročné. Napadly nás také bóje – na pružině,
podobně jako jsou na dětských hřištích, takže
se turista cestou může ještě pohoupat jako na
moři..,“ přidává nápady architekt. Pokud se
vám myšlenka přímořské promenády líbí, na
webu Moře klidu je možné investici podpořit.

Políček rekultivacím
„Jestli mě baví zasáhnout do krajiny? Takhle
bych to teda neformulovala,“ odpovídá se
smíchem architektka Hana Procházková z Archwerku. „Myslím, že tady už někdo jiný před
námi dost výrazně zasáhl do krajiny. Chceme
ale poukázat na to, jak dnešní severočeská
uhelná pánev vypadá, jak se s krajinou zachází
a jak nekoncepční jsou rekultivace,“ doplňuje.
Moře klidu a jeho stavby - to totiž není jen
recesistická zábava intelektuálů. Jen trefně
a zábavně poukazuje na to, že rekultivace by
měly probíhat mnohem důkladněji a hlavně
promyšleně. „Nekritizujeme rekultivace jako
špatné, ale jako nedotažené,“ řekl v minulém
rozhovoru pro časopis Pohledy AMB spisovatel, filmař a člen hnutí Moře klidu Martin Ryšavý. Upozorňuje například na to, že mnohdy
rekultivátoři končí napuštěním vody do bývalého dolu a vysazením stromů. To je třeba
příklad jezera Milada u Chabařovic nebo jezera Most pod Hněvínem. Oběma chybí jak
infrastruktura, tak promyšlené další využití.
A tak přišlo Moře klidu s geniálním nápadem
– vytěžené jámy zatopit slanou vodou z Baltu
a krajinu uhelnou změnit v krajinu přímořskou. Aby všem ukázali, jak moc vážně tuto
myšlenku berou, začali stavět přímořskou infrastrukturu už nyní.

Snění v písku
Marína nad Duchcovem je hotová. Z města
se k ní dostanete po žluté turistické značce
směrem na Liptickou vyhlídku. Nabízí poměrně ojedinělý výhled na krajinu Českého Středohoří, Krušných hor a... díru přímo pod vámi.
S nohama v písku a hučením větru v lanoví se
můžete zasnít, jaké by to bylo mít moře.
Slavnostního křtu se stavba dočká 5. října.
„Zvolili jsme toto datum, protože v celé republice probíhají Dny architektury, které zahrnují
procházky městy a povídání o architektuře.
Chceme proto křest spojit s procházkou Duchcovem, který nás hodně oslovuje svou pohnutou historií i současností. Cestu zakončíme
tady na maríně slavnostním otevřením,“ zve
architekt Martin Kloda.
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Kajakem
po Benátkách

V POSLEDNÍCH LETECH DOŠLO V ČESKU K MASIVNÍMU ROZVOJI VODÁCTVÍ A NEJOBLÍBENĚJŠÍ VLTAVA SE KAŽDÉ PRÁZDNINY MĚNÍ V DÁLNICI. SKALNÍ VODÁCI SE SVÝMI
PRASTARÝMI LAMINÁTOVÝMI ZÁPLATOVANÝMI VYDRAMI, VERTEXKÁMI A KAJAKY PROTO ČASTO HLEDAJÍ JINÉ MOŽNOSTI, JAK NAPLNIT SVÉ TOUHY PO ŠPLOUCHÁNÍ VODY
POD KÝLEM. VELMI ORIGINÁLNÍ VARIANTU VODÁCTVÍ OBJEVIL NEDÁVNO MŮJ VODÁCKÝ
KAMARÁD ZDENĚK MRÁZEK. VYTOUŽENÝ KLID NA VODĚ I V KEMPU SICE V BENÁTKÁCH
NENAŠEL, PŘESTO VYPRÁVÍ O NETRADIČNÍM ZÁVODU MÍSTNÍMI KANÁLY S NADŠENÍM.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ZDENĚK SPĚVÁČEK

Zdeňku, jak jsi se vůbec na tak neobvyklou výpravu, jako je splouvání benátských kanálů, dostal?
Existuje taková jablonecká ‚divoká‘ cestovka
Václava Šatavy VA-SKI SPORT, která pořádá
zajímavé akce všeho druhu, od běžek, kola
až přes vodní sporty. Už jsme s nimi pár akcí
absolvovali, a tak jsme s nimi vyrazili i do Benátek na tradiční místní závod jménem Vogalonga…

Co to je za závod a kudy vede?
Celková délka je okolo třiceti kilometrů, vede
zčásti po moři mezi ostrovy. Hlavní a divácky
atraktivní je však cesta místním „Canal Grande“ vedoucím přímo centrem města, okolo
těch nejznámějších historických památek. Je
to úžasné!

Na Canal Grande je člověk zvyklý potkávat gondoly. Předpokládám ale, že
vy jste žádné takové typicky benátské
plavidlo neměli... Na čem se takové závody jezdí?
Druhy, stáří, provedení a barevnost plavidel
– to je úplně neskutečná a nejrozmanitější
věc, jakou si dovedeš představit! Jezdí tam
profesionální veslice až o osmnácti veslech,
staré i moderní gondoly stavěné od nepaměti

speciálně pro rychlostní závody, dračí lodě,
seekajaky a různá recesní plavidla všech možných velikostí a provedení. K tomu si představ
profesionální týmové oblečení na jedné straně, lidi oblečené vcelku normálně i recesisty
v dobových a komických kostýmech, spoustu
obyvatel města a turistů okolo kanálu a vyjde
ti úžasný rej, který stojí za to vidět!

A na čem jste se tedy na benátské kanály vydali vy?
Vsadili jsme na osvědčené a vyzkoušené seekajaky. Jsou velice stabilní, ale zároveň dobře
‚řežou‘ vodu, takže nemáš problém s udržováním směru a rychlosti. To vše je velice důležité
jak na mořské části trati, tak i v kanálech. Těmi
neustále projíždí vodní autobusy a taxíky, policejní čluny, dopravní gondoly s nákladem
zboží i s turisty. Rychlá a velká plavidla vytváří
až dvoumetrové vlny, které se rozbíjí o stěny
kanálu a z tvojí prastaré laminátové Vydry by
zbyly jen třísky. V neděli sice plují jen soutěžní
lodě, ale vhodný výběr lodě je důležitý i pro
nedělní klidnější kanál.

Snaží se všichni závodit nebo si atmosféru jen tak užívají a nechávají se obdivovat přihlížejícími turisty?
Veliká část účastníků bere závod jako velkou

recesi a možnost k nevšední prohlídce města,
jaká se ti normálně nepodaří. Tento závod se
jezdí již třicet let a vychází z dlouholeté tradice - první závody se konaly již ve 13. století.
Organizace závodu je velice náročná a zajišťuje ji skupina několika desítek dobrovolných
a velice vážených patriotů. Takže závod samý
je i vyjádřením úcty k tradicím a vztahu k tomuto nádhernému městu. My jsme určitě nezávodili…

Pro představu – kolik lodí a lidí se na
tento neobvyklý závod každoročně
vydá?
Podle statistik pořadatelů bylo letos v Benátkách více jak 8000 veslařů na přibližně 2100
lodích. Přičti k tomu davy na břehu a máš aspoň hrubou představu, co se zde při tomto
závodě odehrává.

Platí pro jízdu v benátských kanálech
nějaká dopravní pravidla?
No, při závodě, kdy jedou všichni v podstatě
stejným směrem, se vždycky nějak vyhneš.
Nepsaná pravidla prý praví, že motorové lodě
jezdí po jedné straně, ostatní po straně druhé,
velké mají přednost před malými, a tak. Ale
my jsme neviděli žádné ortodoxní dodržování
nějakých pravidel, ale také žádné problémy,

Historie závodu Vogalonga
a gondol
Podle pořadatelů je mottem závodu láska
a úcta k historickému prostředí a kultuře
města a okolních ostrovů, k jejich obyvatelům, moři a - lodím. Postupem času docházelo k nahrazování původních klasických lodí
motorovými plavidly a gondoly se stávaly jen
atrakcí a dopravním prostředkem pro turisty.
Před třiceti lety přišla skupina nadšenců s nápadem obnovit tradici závodů lodí v okolí
Benátek. Od té doby se stala Vogalonga tradiční přehlídkou lodí a závodníků.
Gondoly původně sloužily k dopravě veškerých nákladů a lidí mezi ostrovy i v Benátkách samých. Byly neodmyslitelnou součástí
každodenního života, obchodu a dopravy již
před více jak tisíci lety. Jejich konstrukce vyhovovala vždy účelu využívání, gondoly byly
stavěny, zdobeny, zbarvovány a pojmenovávány podle toho, k čemu měly sloužit. Výjimkou nebyly ani speciální zmiňované lodě, určené pro závodění, neboť závody spojované
se slavnostmi mají historii starou osm století.
spory ani hádky. Každý si prostě jen užíval.
Benátky jsou úžasné svoji původní architekturou, čilým životem, prostředím i samotnou
atmosférou závodu. A lidé? Žádné problémy,
společný zážitek. Kamarádily tam všechny
národnosti při společném posezení v kempu
třeba při pivu a kytaře.

Sjíždět řeky u nás i v jiných částech
Evropy a světa je dnes poměrně módní záležitostí. Vše je jaksi jednodušší
- stačí si v nejbližší půjčovně vypůjčit
prakticky nerozbitné plastové plavidlo
nebo raft, pádlo, plovací vestu a barel

na osobní věci a hurá na vodu. Mnoho
ortodoxních, starých vodáků jen smutně vzpomíná na staré časy...
Z vodáctví se stal velký byznys pro půjčovny,
kterých je okolo řek jako máku a výsledkem
jsou v letních měsících přecpané řeky, jezy,
kempy i restaurace ‚plasťáky‘ i novodobými
vodáky. Poznají se snadno. Sedí, popíjejí pivo
a halekají z jasně žlutých, červených nebo zelených ‚banánů‘ a občas drží pádlo uprostřed,
tzv. holandským stylem… Nezbývá než tedy
vyrážet na české řeky brzy na jaře nebo podzim, kdy se tito vodní turisté hřejí u kamen.

Dodnes se vyrábí z několika druhů dřeva, od
běžných dřevin až po mahagon, a stavění
se dědí z generace na generaci, stejně jako
povolání gondoliérů. Gondoly se dodnes
používají i v luxusním provedení při slavnostech, svatbách a společenských událostech.
Nejznámější je loď „Bucintoro“, symbol benátské republiky, vyrobená v 16. století.
Typů gondol je celá řada. V současné době
jsou pro závodění používány lodě typu Gondolino, který byl vyvinut jako lehká a rychlá
závodní loď pro muže, Mascarete používají
k závodění ženy a typ Pupparini je určen pro
mladé závodníky, lodě Caorlina jsou tradičními gondolami. Počet veslařů je variabilní
a způsob veslování nenapodobitelně specifický. Gondoly jsou stavěny podle přísných
kritérií dle poměru délky a hmotnosti. Jsou
podélně zakřiveny „do luku“, což přináší
výhodu při ovládání lodě, neboť odpadá
typické odlamování po každém záběru pro
udržení přímého směru.
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Část žateckého pokladu
z výstavy v roce 2004

Žatec vystaví na jediný
den svůj poklad
UNIKÁTNÍ ZÁŽITEK NABÍDNE LETOŠNÍ PROGRAM DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
V ŽATCI. V RÁMCI VYVRCHOLENÍ OSLAV 1010. VÝROČÍ PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O MĚSTĚ BUDE NA JEDINÝ DEN V SOBOTU 13. ZÁŘÍ PŘEDSTAVEN NÁVŠTĚVNÍKŮM TZV. ŽATECKÝ POKLAD – NEJBOHATŠÍ STŘÍBRNÝ DEPOT Z OBDOBÍ RANÉHO STŘEDOVĚKU NA ÚZEMÍ ČECH. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ
Z KATASTRU MĚSTA JE VYSTAVOVÁN JEN PŘI VÝJIMEČNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH.
NAPOSLEDY JEJ MĚLI MOŽNOST SPATŘIT ZÁJEMCI V ŽATECKÉM REGIONÁLNÍM
MUZEU PŘED DESETI LETY. LETOS POPRVÉ OD ROKU 1945 BUDE POKLAD VYSTAVEN ZCELA KOMPLETNÍ.
TEXT: PETR HOLODŇÁK
FOTO: REGIONÁLNÍ MUZEUM K. A. POLÁNKA V ŽATCI

K objevení pokladu přispěla rozsáhlá stavební
činnost v prostoru zbořené usedlosti „Stará
pošta“ na dnešním Chmelařském náměstí.
V letech 1928 – 1932 zde vyrostl sklad německé chmelařské společnosti, nová známkovna chmele se správní budovou a nárožní
bytový dům s restaurací. Na poslední volné
parcele pak byla zahájena v roce 1937 výstavba balírny chmele. A právě zde při odkopávání hlíny narazil dělník Josef Weigert v úterý 27.
dubna na okraj hliněné nádoby doslova napěchované stříbrem i několika zlatými předměty. Na místo se záhy dostavil tehdejší ředitel
Městského muzea Max Wurdinger, který zajistil převzetí nálezu do muzejních sbírek.
Nádoba obsahovala stovky předmětů o celkové váze bezmála 2,7 kg. Podstatnou součástí bylo celkem 19 tyčinkovitých stříbrných
hřiven, dále desítky soudobých šperků - svazky esovitých záušnic a košíčkovitých náušnic,
toaletní souprava, plechové křížky, ozdobné

závěsné relikviáře – tzv. kaptorgy, duté stříbrné perly a téměř 340 mincí českých a německých ražeb. Nález doplňuje i několik zlatých předmětů – dva honosné prsteny (jeden
s vloženým almandinem a drobnými perlami)
a několik článků zlatého řetízku. Poklad, který
představoval na tehdejší dobu skutečně pohádkové bohatství, ukryl do země na počátku
11. století specializovaný řemeslník-šperkař.
Dokládají to např. i smotky stříbrného drátu,
které sloužily jako polotovar k výrobě exkluzivních šperků. Okruh odběratelů se rekrutoval z movitých obyvatel přilehlého přemyslovského hradiště.
Na svůj „velký den“ se poklad připravoval
pod rukama zkušených restaurátorů a konzervátorů už od letošního března. Křehké
šperky i mince byly nově přečištěny, některé
fragmentární části se podařilo zrekonstruovat
a doplnit. Doslova mravenčí práce náročná na čas a trpělivost probíhala z větší části

pod mikroskopem. Nakonec byly předměty
pokryty akrylátovým lakem. Ten má za úkol
nálezy nejen zpevnit, ale především ochránit
je před nepříznivými vlivy okolního prostředí.
Stříbro je totiž materiál velmi choulostivý zejména na prudké výkyvy teploty a vlhkosti. To
Aranžovaná fotografie
je také důvodem, proč je poklad vystavován
pokladu z května 1937
pouze výjimečně.

Prezentace žateckého pokladu
začíná v sobotu 13. září od 13.00
hodin.
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Z EXTRÉMU DO EXTRÉMU
ANEB MTB QWERT
MARATON 2014 POHYBU
„DĚLÁME JEDEN Z NEJTĚŽŠÍCH MARATONŮ V REPUBLICE,“ ŘÍKÁ ORGANIZÁTOR QWERT MARATONU, JEDNOHO Z PODNIKŮ CZECH MTB – ČESKÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL. ZŘEJMĚ SVĚTOVOU RARITOU JE FAKT,
ŽE TRAŤ PROCHÁZÍ EXTRÉMNÍMI NADMOŘSKÝMI VÝŠKAMI V NAPROSTO
ODLIŠNÉM PROSTŘEDÍ. NA JEDNÉ STRANĚ VEDE FUNKČNÍM POVRCHOVÝM HNĚDOUHELNÝM DOLEM SPOLEČNOSTI SEVERNÍ ENERGETICKÁ
A.S., NA STRANĚ DRUHÉ PAK ZÁVODNÍCI ŠPLHAJÍ NA VRCHOLY KRUŠNÝCH HOR A SJEZDOVKOU VE SPORT AREÁLU NA KLÍNECH. VÝSLEDKEM
JE DEVADESÁTIPĚTI KILOMETROVÁ TRAŤ S VRAŽEDNÝM PŘEVÝŠENÍM
2800 METRŮ PRO NEJSILNĚJŠÍ POHÁROVOU KATEGORII I PODOBNĚ
LADĚNÉ, I KDYŽ KRATŠÍ TRATĚ PRO AMATÉRY, SENIORY A JUNIORY.
O NÁROČNOSTI PŘÍPRAVY ZÁVODU A O ZÁVODĚ SAMÉM JSEM SI POVÍDAL S HLAVNÍM POŘADATELEM ZÁVODU, ING. VÁCLAVEM PELCEM.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: JAN ZOUZALÍK

Václave, 15 ročníků příprav, starostí,
zařizování – baví tě to ještě?
Letošní ročník už byl docela „vypiplaný“.
Baví mě to, ale je to spousta nekonečné
práce, která začíná v listopadu a končí v listopadu.

Loni tropická vedra a dobrá účast,
jak to bylo letos?
Byli jsme připraveni po loňské kritice na
větší možnosti občerstvení, přibyly tři pitné
občerstvovačky, nikdo si nestěžoval. Je pravda, že při loňském tropickém ročníku bylo
pět občerstvovacích míst plus jedno cílové
málo a někteří závodníci měli problémy. Mrzí
mne účast, kterou jsem letos předpokládal
okolo 450 závodníků a přijelo „jen“ 260. Ale
uvědomuji si, že děláme jeden z nejtěžších
maratonů v České republice a lidi to možná
odradí.

Já každému tvrdím, že se mi líbí víc naše hory
než třeba Šumava…

Závod s tímto převýšením je vlastně
stále „dolu-nahoru“. Je čas se okolo
sebe při jízdě rozhlížet?
Jak kdo. Profesionálové moc ne a ti ostatní se
můžou svobodně rozhodnout. Když to přeženeš s tím rozhlížením, můžeš se také dívat
na krásnou přírodu po pádu ze země, některé
úseky vyžadují soustředění.

Tento maraton to jsou hlavně náročné výstupy a prudké sjezdy. Jsou
časté pády a zranění?
Jaké jsou reakce závodníků na extrémní podmínky závodu?
Reakce jsou různé. Ti, co mají najeto, to zvládají, ale slyšel jsem v cíli i reakci „ Ty vrahu!“…

Líbí se bikerům průjezd povrchovým
dolem nebo spíš vítězí příroda?
Ohlasy jsou různé a jsou i na stránkách www.
qwertmaraton.cz v části „diskuze“. Lidé místní preferují přírodu a kopce, ale jsou účastníci, kteří přijeli jen kvůli průjezdu dolem. Je to
přece jen jedna z věcí, kterou nikde jinde neuvidí a právě to dělá z QWERT MARATONU
nevšední závod.

Mostecko i Krušné hory jsou pořád leckdy a leckde vnímány jako
měsíční krajina. Nejsou ti vzdálenější překvapeni krásou současných
Krušných hor?
Ti, co přijedou poprvé a zdáli a neznají to tu,
jsou přírodou překvapeni a mnozí se vracejí.

Letos bylo hodně úrazů. Souvisí to s náročností tratě, přibyly singltreky… ale to patří
k mtb. Mrzí mne nejvážnější úraz, zlomenina
klíční kosti a zápěstí, který se stal mému sousedovi. Jinak bylo dost odřenin.

Tradiční a extrémně náročný je
výjezd klínské sjezdovky – využil
někdo k cestě nahoru sedačkové
lanovky?
Myslím, že asi tak čtyři závodníci. Musím poděkovat za vstříctný postoj sportareálu, který
upravil i provozní dobu. Byl jsem domluvený
i s kluky vozíčkáři, že pojedou, ale celkem rozumně to vzdali, protože i 25 km s lanovkou
je u nás dost těžkých. Příští rok připravíme
něco, kde se budou moci svézt.

Jak vlastně probíhá celá příprava
takového podniku?
Rozhodnutí, plán, vyřízení povolení a vyjádření, příprava tratě, značky, cedule, občerstvení,
projednání s pořadateli, propagace, internet,

timing, ČP, PČR, MP MÚ.… Asi nemá smysl tady všechno vyjmenovávat, to by čtenáře
nebavilo.

Z jakých prostředků je hrazeno zabezpečení a ceny závodu?
Doposud uspořádání hradila hlavně společnost QWERT, ale letos musím poděkovat za
spolupráci Severočeské energetické, která se
významnou sponzorskou částkou podílela
na profinancování závodu. A samozřejmě
spolupracují i organizačně. Část prostředků
poskytl také Ústecký kraj a pořadatel Českého poháru. Pak jsou tam sponzoři, kteří
poskytují věcné ceny. Jsou všichni na našich
stránkách.

Překvapilo tě něco, pokud jde o pořadí v cíli?
Ano, na střední trati náskok Filipa Eberleho.
Na dlouhé trati pak defekt vedoucího Jobra
(Jobánek) 5 kilometrů před cílem, kterým se
dostal na čtvrté místo. Byl hodně smutný a já
taky.

Záznam ze závodu již tradičně
natáčí Česká televize? Kde se na něj
můžeme podívat?
Poutavý sestřih je na internetu. Stačí na webu
České televize najít odkaz na Česky pohár
2014 Meziboří. Informace a fotografie jsou
i na našich stránkách www.qwertmaraton.cz

Tradiční otázky: Slíbíte závodníkům
pořádání dalšího ročníku? Baví vás
to po všech těch dlouhých letech?
ANOOOO!!!!
(PI)
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PAMÁTKY
NA PRODEJ

Obec Vitín

NEKOUPÍTE MAJÁK NA POBŘEŽÍ CHORVATSKA, OPUŠTĚNÝ OSTROV
V TICHÉM OCEÁNU...? NENÍ ALE TŘEBA CESTOVAT PO SVĚTĚ, KDYŽ
PŘEMÝŠLÍTE O KOUPI NĚJAKÉ ZVLÁŠTNÍ NEMOVITOSTI. TAKÉ NA SEVERU ČECH JSOU V NABÍDKÁCH ZÁMKY, KOSTELY NEBO ZANIKLÉ VESNICE. CO VŠECHNO SE DÁ KOUPIT? JAK OBTÍŽNĚ SE HLEDAJÍ BOHATÍ
KUPCI SE SMYSLEM PRO HISTORICKÉ REÁLIE?
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, SDRUŽENÍ FIAT VOLUNTAS TUA,
FACEBOOKOVÝ PROFIL KOSTELA SVATÉHO VÁCLAVA ROUDNÍKY, REDAKCE POHLEDY AMB

Fillův zámek Angličané
nevzkřísili
Jednou z nejznámějších historických památek, kterou lze najít na vývěsce realitní kanceláře v Ústeckém kraji, je zámek Peruc na
Lounsku. Visí tam už rok, zájemci se ale nehrnou. V březnu ho odmítl koupit Ústecký kraj
a jediný zájemce nabídl tak nízkou cenu, že
byla pro majitele nepřijatelná. Zámek Peruc
je typickým příkladem zpackané privatizace.
Rokokové sídlo spadlo do klína malé obci
Peruc, která si s ním nevěděla rady. Proto
ho v roce 2007 prodala investorům z Velké
Británie, kteří naslibovali horentní investice

do vybudování hotelu a prohlídkových tras
pro turisty. Nikdy se ale do žádných investic
nepustili a teď se snaží zámek prodat za 15
milionů korun. Vážným zájemcem byl Ústecký kraj. Zatímco radní s koupí souhlasili,
zastupitelé to odmítli. Vyděsila je odhadnutá
investice téměř 130 milionů korun, kterou prý
zámek potřebuje. Otázkou je, kdo takovou
sumu odhadl a zda nejde jen o číslo ‚vycucané z prstu‘, neboť zejména na úřadech je
v poslední době zvykem pohazovat se stamiliony poněkud lehkomyslně a zakázky velmi
nadhodnocovat. Zámek přitom není v žádném dezolátním stavu a ještě před třemi lety
byl otevřen pro veřejnost. A využití už rada
vymyšlené měla - kromě kulturně společenských účelů se počítalo se zámkem také jako
s depozitářem lounského muzea a severočeské vědecké knihovny. „Roční náklady na

provoz jsou předpokládané ve výši 2,6 milionu
korun,“ sdělila k záměrům kraje tisková mluvčí
krajského úřadu Magdalena Hanáčková.

Nespokojení dědicové
Kraj by přitom měl mít o zámek zájem i proto,
že v něm sídlí jeho Galerie Emila Filly, která
je však od roku 2011 zavřená. Tehdy se do
ní vloupali zloději a odnesli obrazy za více
než 22 milionů korun. Zloději byli poměrně
rychle vypátráni, stejně jako obrazy, ovšem
do galerie se už nevrátily. Pamětní síň totiž
nemá dostatečné zabezpečení ani technické
zázemí pro umístění tak vzácných obrazů a angličtí vlastníci zámku na žádné výzvy nereagují.
A kraj odmítá do špatně zabezpečeného zám-

onů a o ostatní už se nezajímají,“ řekl médiím
po hlasování perucký starosta Antonín Lanc.
Obec totiž zavřením zámku s galerií přišla
o jedno ze svých významných turistických lákadel. Na druhou stranu byla to právě obec,
která si svou nejvýznamnější atrakci sama
prodala.

Místo vysídlených Němců
krávy
Letos se státu podařilo prodat jiný – z historického hlediska atraktivní – majetek. Za půl
milionu korun prodal Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových osm a půl tisíce metrů čtverečných pozemků ve Vitíně na
Ústecku. Zajímavé na těchto pozemcích je,
že jde o zaniklou vesnici, v níž se dodnes dají
najít pozůstatky po usedlostech vysídlených
Němců. Díky své tajuplné atmosféře se stala
tato lokalita hojně navštěvovanou. O tom, že
jde ale o hodnotu opravdu jen symbolickou,
svědčí nejen nízká cena, ale i záměr nového
kupce – chovat tam dobytek.
Kostel Roudníky
Alespoň tak se po prodeji vyjádřil Petr Horčík,
nový majitel a místní zemědělec. Moc jiných

ku obrazy znovu umístit. Dostává se tak ale do
přímého rozporu se záměrem i závětí slavného
kubistického malíře Emila Filly. Ten žil a tvořil
na zámku od roku 1947 do své smrti a vytvořil
zde například cyklus Krajina Českého středohoří. Právě přáním jeho a jeho ženy bylo umístit
obrazy v prostorách zámku a státu je přenechal
pod touto podmínkou. Od roku 1958 skutečně v zámku, s jednou přestávkou v 90. letech,
fungovala Pamětní síň Emila Filly. Fakt, že už je
čtvrtým rokem zavřená, se nelíbí ani potomkům
známého malíře. Slibovaného otevření pamětní
síně se zřejmě letos opět nedočkají.
Peručtí jsou rozhodnutím kraje zklamaní. „Velmi nás toto rozhodnutí krajských zastupitelů
mrzí. Někteří z nich hájí zájmy jen svých regi-

možností na využití pozemků, na nichž dodnes stojí ruiny domů, nemá. Pozemky totiž
leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a případné obnovení bývalé osady není
možné.
V historických análech byste Vitín našli spíš
pod německým Wittine. Právě proto obec po
válce zůstala téměř bez obyvatel. Pokus o její
vzkříšení nevyšel. Nastěhovali se do ní váleční
veteráni, vojáci ze zahraničních jednotek, ale
podle historiků se jim příliš nevedlo. „Z důvodu nezdařené výstavby silnice byl Vitín po roce
1950 kvůli špatné dostupnosti opuštěn a ke
znovuosídlení již nedošlo,“ vysvětlila Marie
Ševelové, ředitelka Územního pracoviště Ústí
nad Labem ÚZSVM, který pozemky prodal.
„V minulosti byly pozemky zapsány na listu
vlastnictví pro bývalý státní podnik Statek Malečov. Po prošetření vlastnických práv byly nemovitosti převedeny v červenci 2013 do příslušnosti
hospodaření našemu úřadu,“ doplňuje Ševelová.
Poslední obyvatel vesnici opustil v roce 1965.
Dnes stojí na pozemcích už jen ruiny bývalé
osady. Nejdéle odolává bývalý hostinec Frohe
Aussicht, jehož vývěsní štít je dodnes patrný.

Zachráněný boží stánek
V nabídce realitních kanceláří se před dvěma
lety ocitnul také 300 let starý kostel v Trmicích. Pro duchovní účely se ho nakonec podařilo zachránit jen díky masivní sbírce – vybralo
se téměř sedm milionů korun, za něž kostel
Narození Panny Marie vykoupilo od konkurzního správce občanské sdružení Fiat Voluntas
Tua nebo-li Buď vůle tvá. Město Trmice, jehož
dominantu tvoří právě tento kostel, ani církev,
jejíž představitelé mají krach na svědomí, ale
nepomohly. „Je naší snahou se o kostel starat s péčí řádného hospodáře a zachovat ho
k liturgickým, a také příležitostným kulturním
účelům,“ vysvětluje místopředseda sdružení
Zdeněk Krůta.
Příklad této farnosti přitom velmi často sloužil
odpůrcům navracení církevního majetku jako
odstrašující příklad ekonomické neschopnosti
duchovních. Neobratným podnikáním totiž farnost sebe, věřící a dokonce i dávno mrtvé připravila o ‚střechu nad hlavou‘. Insolvenční správce
rozprodával dva kostely, hřbitov, faru, varhany
a další inventář. Jak se farnosti podařilo ‚nasekat‘
dluhy za 35 milionů? Kvůli vlastnictví lesů si totiž duchovní správa půjčila peníze a koupila pilu.
Místo výnosného podnikání ale zůstaly dluhy
a přihlásili se věřitelé. Insolvenční správce tak
začal rozprodávat historické vybavení kostela.
Něco zmizelo v soukromých sbírkách, něco nakoupili – třeba jako faru nebo varhany – příznivci trmické farnosti a ponechali na místě. V říjnu
loňského roku se nakonec zmíněnému sdružení
podařilo koupit kostel v Trmicích včetně zbylého
vybavení za 6,9 milionu korun. „Některé předměty - i kulturní povahy - byly prodány v aukcích, podobně byly rozprodány další nemovitosti včetně
pozemků. Ty už nebylo v silách farnosti ani sdružení zachránit, a tak byly prodány třetím osobám
a subjektům,“ doplňuje k osudu mnoha historicky cenných předmětů Zdeněk Krůta.

Kostel: mše nebo diskotéka?
Více štěstí než tyto předměty měl kostel svatého Václava v Roudníkách, který byl součástí
insolvenčního řízení. Památku z druhé poloviny 14. století včetně hřbitova koupili manželé
Karáskovi z Prahy a také oni ho chtějí zachovat pro účely, pro něž byl postaven. Zatím je
pro veřejnost běžně nepřístupný, ale čas od
času se v něm konají bohoslužby a kulturní
programy.
Opačně dopadl kostel svatého Bartoloměje v Teplicích, svého času značně originální
diskotéka v srdci lázeňského města. Nepatří
sice k nejstarším památkám – dostavěn byl
až v roce 1884 v pseudorománském slohu,

Zámek Peruc

ka a podnikatele Ernsta Solvaye, na Žatecku
můžete mít za 39 milionů zámek z 18. století
včetně stájí a mlékárny. Opravdu netradiční
chalupu si můžete za necelé dva miliony pořídit v Zákupech v Libereckém kraji – na prodej
je barokní kaple s výhledem na Bezděz.

Vitín na dobové pohlednici

nicméně chráněnou památkou je. Po revoluci
připadl městu Teplice, které ho obratem ruky
prodalo. A majitel v něm otevřel restauraci
a diskotéku. I dnes patří soukromému majiteli,
je však zavřený a není nijak využíván.

Je libo zámek, kapli nebo zříceninu?
Abychom se tedy ale vrátili na začátek. Co
si – kromě peruckého zámku – můžet pořídit
za atraktivní nemovitost? V Ústí nad Labem je
za obdobnou cenu k mání třeba vila chemi-

V Teplicích je k mání slavný „škvárovník“,
originální dům, který vyrostl v 19. století na
Letné ze zbytků porcelánové strusky a odpadního materiálu z cihelen. Ještě v minulém
století patřila tato umělá zřícenina k oblíbeným výletním místům, navštívil ji také Goethe,
Wagner nebo pruský král. Současný stav se
blíží skutečné ruině, ovšem s podivnými novodobými dostavbami. Cena? Něco přes 40
milionů korun.
K mání jsou i jiné perly po celé republice
– tvrz v Novohradských horách, úchvatný
barokní zámeček v Morkovicích-Slížanech
u Kroměříže, měšťanský dům v Litomyšli nebo
mlýn s rybníkem u Hradce Králové.
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VIDEODĚJEPIS Č.2

PÁTRÁ PO HISTORICKÝCH
OSOBNOSTECH
PO ÚSPĚCHU PRVNÍHO DÍLU NATOČILO MOSTECKÉ STUDIO PONTE
RECORDS DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ VIDEODĚJEPISU, KTERÝ SEZNAMUJE
POUTAVOU FORMOU S HISTORIÍ MOSTU. ZATÍMCO PRVNÍ DÍL SE ZAMĚŘIL NA VÝZNAMNÉ MILNÍKY MOSTECKÝCH DĚJIN, VIDEODĚJEPIS Č. 2
PŘEDSTAVUJE ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI HISTORIE.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Edwarda Kelleyho, Alžběta Johana Vestonie.
„Málokdo ví, že určitý čas bydlela v Mostě
a že to byla nejvýznamější evropská básnířka
rudolfínské doby. K naší smůle se ve stejné
době objevil Shakespeare a jeho sláva ji v dalších staletích překryla,“ vysvětluje s úsměvem
Martin Studecký. Trojlístek osobností rudolfínské doby uzavírá mecenáš a zřejmě také
učitel a průvodce této básnířky, Jiří Barthold.
Tento církevní hodnostář, básník a vzdělanec
se ke svému rodnému městu hlásil natolik, že
ho známe spíš pod jménem Pontanus nebo-li
Mostecký, navíc z Breitenbergu čili Širokého
vrchu.
Videodějepis také představí českého kata
Karla Hussa a diváci se dozví, proč se dnes
mostecká umělecká škola jmenuje po Florianu Leopoldu Gassmannovi. „Na závěr jsme
přidali kapitolu věnovanou mosteckému městskému znaku. Asi mnoho lidi neví, proč je na
něm lev, proč věžičky nebo co znamená šesticípá hvězda a jak je možné, že tam vydržela
i za nacistů,“ vysvětluje Míra Kuželka.
DVD je primárně určeno pro školy, ale krátké
filmy zaujmou každého, koho zajímá historie
Mostecka. „Most je dnes ‚přistěhovalecké‘
město, velká část obyvatel tu žije teprve druhou, třetí generaci, o to důležitější je snažit se
oživit historii a připomenout, jak významným
městem Most vždy byl,“ zdůrazňuje Martin
Studecký. „Připomínka těchto osobností dokazuje, že kulturní zázemí Mostu bylo v minulosti
vždy velké a že máme být na co pyšní a na co
navazovat,“ dodává k tomu Míra Kuželka.

„Jak jsme začali do historie více pronikat, zjistili jsme, jak bohatá je a kolik zajímavých osobností tu žilo a působilo. Natáčení je taková
dobrodružná cesta do minulosti,“ říká k motivaci natočit další pokračování úspěšného
DVD Martin Studecký.
S mottem „Budoucnost patří tomu, kdo zná
historii“ tentokrát autoři pátrali po zajímavých
osobnostech, které z Mostu pocházely nebo
v něm žily. Tři filmy představují výjimečný troj-

úhelník – Kelley-Vestonie-Pontanus. Edwarda
Kelleyho, mága, astronoma a vězně mosteckého hradu zná dnes – i díky stejnojmenným
slavnostem na Hněvíně – téměř každý. Ale
jak se tento Angličan ocitl v Čechách? A proč
skončil v mosteckém vězení? Byl to podvodník nebo uměl vyrábět zlato? I to se diváci dozví z dílu o Edwardu Kelleym.
Už trochu méně známou osobností, kterou
videodějepis představuje, je nevlastní dcera

Na obsahu se podíleli hlavně pracovníci Státního okresního archivu v Mostě a Oblastního
muzea v Mostě. Finančně DVD podpořilo,
stejně jako u prvního dílu, město Most, dále
Hospodářská a sociální rada Mostecka a firma Mess Geo s.r.o. Jak oba autoři prozradili,
pokračování na sebe určitě nenechá dlouho
čekat. „Chceme se podívat i do okolí Mostu.
Zbývá ještě spousta zajímavých osobností –
třeba Ulrika von Lewetzon, Casanova, Goethe...,“ říká k dalším plánům Míra Kuželka.
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MOST

- EVROPSKÁ
JEDNIČKA!
VÝSTAVBA NOVÝCH SPORTOVIŠŤ
NA REKULTIVOVANÝCH PLOCHÁCH
DŮLNÍCH VÝSYPEK, DLOUHODOBÁ PŘÍKLADNÁ PODPORA MNOHA
SPORTOVCŮ I KAŽDOROČNÍ NEMALÉ INVESTICE PŘINESLY V LETOŠNÍM ROCE MĚSTU MOST SVÉ OVOCE. MOST JE EVROPSKÝM MĚSTEM
SPORTU 2015! OFICIÁLNÍ PŘEDÁNÍ
TITULU A PRAPORU SE USKUTEČNÍ
19. LISTOPADU 2014 V BRUSELU.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU

Jak vnímá toto ocenění, jsme se ptali JUDr.
Hany Jeníčkové, statutární zástupkyně
a náměstkyně primátora města Mostu.

„Vaše město je skutečně
dobrým příkladem sportu pro všechny, sportu
jako nástroje pro zdraví, integraci, výchovu
a respekt, což jsou hlavní cíle ACES Europe.
Vytvořili jste příkladnou sportovní strategii
s pěknými zařízeními,
programy a aktivitami,“
uvedl mimo jiné v dopise prezident ACES
Europe Gian Francesco
Lupattelli.

Jaký význam má pro Vás získání
titulu osobně?
Musím říci, že obrovský a přiznám se, že když
rozhodnutí přišlo, byla jsem velmi dojatá kromě toho, samozřejmě, že jsem měla velkou radost. Na druhou stranu musím uvést, že jsem
byla hluboce a zcela přesvědčená, že město
Most titul EMS získá. Proč? Protože město
Most se dlouhodobě stará o sport, sportovce
a sportoviště. Protože například Most dává ze
svého rozpočtu 2,5 krát víc do oblasti sportu
než srovnatelná evropská města, která o titul usilovala nebo jej už získala. O českých
městech nemluvě. Jen pro představu, ročně
to činí řádově 80 – 85 milionů Kč, a to není
malá částka. Co je ale velmi důležité, že u nás
v Mostě se pracuje v oblasti sportu již s malými dětmi. Jednak v oddílech samotných, ale
už několik let funguje provázanost a spolupráce dětí z mateřských škol se sportovními

oddíly. Ať je to házená a sportovní míčové
hry pro děti, plavání, bruslení nebo další. Ve
spolupráci s městem pořádá například bowlingový klub každoročně bowlingový turnaj
pro všechny základní školy v Mostě. A tak
bych mohla pokračovat. Hlavní myšlenka je
přitáhnout děti ke sportu, pohybu, zdravému
soutěžení i kolegiálnosti. Nakonec je to i propojení na naše seniory. Co naše každoroční
hry seniorů? Velkou devizou pro sportovce
je fakt, že město vytváří podmínky pro sport
nesrovnatelné s jinými městy a sportovcům se
hradí náklady na provoz a pronájem sportovišť. Česky řečeno sportoviště města jsou pro
sportovce zdarma. Zářným příkladem je mostecká sportovní hala.

Kdo vlastně na myšlenku zařazení
do této soutěže přišel?
Oddělení sportu města, které porovnávalo
naše podmínky pro sport, všechny kategorie a druhy sportu s tím, že v Mostě se daří
tolika sportovním odvětvím standardním či
netradičním a zcela novým, že nemáme kon-

kurenci. Poznatky, jak a co v usilování o titul
Evropské město sportu, sbíralo od města Náchod, nositele titulu v loňském roce, byť v jiné
kategorii (pro malá města). A když víme, že se
máme čím chlubit, je přece skoro povinnost
jít do toho!

Jak probíhala návštěva hodnotící
komise Evropské asociace měst
sportu?
Pro komisaře jsme měli připravený velmi bohatý program, bohužel jsme jim ani tak nedokázali ukázat všechno, co bychom chtěli,
a všechno, čím se Most může pyšnit. Ale stihli
jsme společně navštívit softbalové hřiště, tenisové kurty, fotbalový areál v Čepirozích, areál v Albrechtické ulici, autodrom, hipodrom,
sportovní halu, druhý den potom Benedikt,
kde se zrovna konal turnaj v plážové házené.
Komisaři ocenili nejen sportovní infrastrukturu jako takovou, ale také to, že všude viděli
sportující lidi, že mohli se sportovci pohovořit nebo si sport dokonce vyzkoušet. A bylo
na nich vidět nefalšované nadšení a radost
z toho, jak se Most o sport stará a jak mostecká veřejnost tyto široké sportovní možnosti
využívá.

Co komisaře v Mostě nejvíce překvapilo?
Hodně věcí. Hlavně skutečnost, že jsme nic
nepřikrašlovali, že skutečně TAKHLE se ve
městě Most sportuje. A že se tady rozvíjí
i nové druhy sportu, které také viděli (a zkusili si) prvně. Třeba fotbal-golf. Překvapilo
je – a velmi mile – město samotné. Veselé,
barevné a velmi čisté a upravené. Možná tu
skutečnost ani my někdy nevnímáme, ale
oni tu byli prvně a pozorovali jinýma očima
i srovnávali jiná evropská města. Co ocenili,
je veliká sportovní infrastruktura města. A co
je maximálně překvapilo, bylo množství malých dětí provázaně do sportu zapojených.
Jak už jsem zmínila – od dětí mateřských

nout, že sportoviště podléhají zubu času a je
potřeba jejich udržování a také generální rekonstrukce. Chceme nové kvalitní zázemí pro
softball, sport, kterému se v Mostě daří.
škol, základních škol po dospělé v oddílech.
Viděli zrovna probíhající 8. ročník dvoudenního turnaje v beach handballu neboli plážové
házené, který probíhal na Benediktu a tam
viděli propojení žáků a házenkářů na vlastní
oči a myslím, že je to česky řečeno „dostalo“.
A na Benediktu si zahráli miniturnaj v bowlingu s malými členy klubu... a nevyhráli. Co
se jim také líbilo, jsou sportoviště na rekultivovaných výsypkách, hipodrom, autodrom,
golfové hřiště.

Hodnotí komisaři jen výsledky profesionálních klubů a sportovců?
Ne, ne, jde hlavně o masovost a dostupnost
sportování pro děti a dospělé včetně seniorů
a lidí se zdravotními postiženími.

Kdo byl v boji o titul konkurentem
Mostu v kategorii City?
Na udělení titulu Evropské město sportu na
rok 2015 bylo přihlášeno 14 kandidátů. Jsou
mezi nimi Bordeaux ve Francii, Sunderland
v Anglii, Burgas v Bulharsku, dvě španělská
města a dále města v Řecku, Litvě a dalších
státech. V kategorii Mostu bylo 6 měst – Most
je podle poznatků šéfa komise a generálního
tajemníka ACES Huga Alonsa nejlepší.

Je tedy ještě vůbec co zlepšovat?
Chybí podle Vás v Mostě nějaké
sportoviště, nějaké zázemí pro určitý sport?
To je vždycky. Také nezapomeňte, že se rodí
nové a nové sportovní aktivity. Začínají se
třeba rodit workoutová hřiště v podstatě pro
neorganizované sportování. Takže možností a kreativit je mnoho. Nelze také zapome-

Jaký vliv má získání titulu pro
čerpání evropských finančních prostředků?
Je to bonus, lepší startovací místo pro získávání evropských peněz. A také máme myšlenku směrem k České republice – chceme, aby
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vypsalo granty pro města v České republice,
která titul EMS v různých kategoriích získala.

Vrátí se tyto investice do městské
kasy tak, jak je tomu zvykem ve
světě?
Vždycky se investice do sportu vrátí! Lepším
zdravím, kondicí, sportovní soudržností, chováním fair-play… A je to hlavně u mládeže tou
nejlepší prevencí proti vysedávání u počítačů,
lelkování a zabíjení času. Sportování funguje
i jako perfektní prevence proti sociopatologickým jevům a kriminalitě. A to za to stojí!

Setkala jste se s ohlasem občanů
a sportovců na tento úspěch?
Samozřejmě setkala, a s ohlasem velice kladným. Mnoho lidí i subjektů vyjádřilo našemu
snažení podporu. Myslím, že se to dá shrnout
tak, že jsme na město a sport v něm pyšní.
Chystám ještě setkání se sportovci a velké
poděkování jim za perfektní reprezentaci.
Mimochodem, jsem přesvědčena a všude to
říkám, že je to moc dobrá vizitka pro Most,
ale i pro region, Ústecký kraj a celou Českou
republiku. Vždyť kolik měst se může v Evropě
takovým zaslouženým titulem chlubit?

Budete nějak spolupracovat s Chomutovem, který o tento titul chce
usilovat následující rok? Dáte jim
rady, jak na vítězství?
Samozřejmě, určitě. Spolupracujeme s Chomutovem a bylo by krásné, aby tady, v Ústeckém kraji, se dvě sousední města zaslouženě
tímto titulem pyšnila.
(PI)
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Granáty,
víno
a Ulrika
ČESKÉ GRANÁTY, VINAŘSTVÍ A ULRIKA VON LEVETZOW – TO JSOU
SYMBOLY, KTERÉ PROSLAVILY
OBEC TŘEBÍVLICE NA LITOMĚŘICKU A KTERÉ TÁHNOUT TURISTY
STÁLE. ŠPERKY Z GRANÁTŮ NADÁLE PATŘÍ MEZI OBLÍBENÉ SUVENÝRY ZAHRANIČNÍCH TURISTŮ.
NA DRUHOU STALETOU TRADICI
NAVAZUJE V POSLEDNÍCH LETECH
OBNOVOU VINC ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ TŘEBÍVLICE. A K PŘIPOMÍNCE
NEJSLAVNĚJŠÍ OBYVATELKY TŘEBÍVLIC – BARONKY, KTERÁ SE STALA
POSLEDNÍ LÁSKOU JOHANNA
WOLFGANGA GOETHE, TEĎ PŘISPĚLA I OBEC. DÍKY SPOLEČNÉMU
PROJEKTU S NĚMECKÝM PARTNERSKÝM MĚSTEM GRÜNHAIN-BEIERFELD BYLA V ČERVNU V TŘEBÍVLICÍCH SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ EXPOZICE O BARONCE ULRICE VON LEVETZOW.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

„Scházelo nám důstojné informační centrum
a expozice baronky, která je s obcí nerozlučně spjata,“ říká k hlavním důvodům, proč se
Třebívlice pustily do tohoto projektu, starosta
obce Josef Seifert. Původní a již nevyhovující
expozice byla v Třebívlicích otevřena u příležitosti stého výročí barončiny smrti v roce
1999. Na výstavě návštěvníci najdou především předměty z třebívlického zámku, kde
Ulrika von Levetzow od roku 1824 až do své
smrti roku 1899 pobývala. „Lidé nám sami další upomínky nosili z pozůstalostí, nebo je třeba objevili ve svých domech při úklidu půdních
prostor. Některé jsme pak od majitelů i odkoupili,“ říká ke vzniku expozice Josef Seifert.

Součástí expozice jsou také šperky z českých
granátů, které se v okolí obce dodnes těží.
A jak to vlastně podle historiků bylo se vztahem Ulriky a básníka Goetha, který přitahuje zájem návštěvíků? Ulrika se v nedalekých
teplických lázních s německým spisovatelem
Johannem Wolfgangem von Goethem setkala už jako batole. Podruhé se setkali v jiných
lázních – Mariánských, roku 1821, když bylo
Ulrice sedmnáct let. 72letý muž se do mladé
dívky zamiloval, ta jej odmítla, ale sama se již
nikdy nevdala. Jako upomínku na tuto nenaplněnou lásku máme dodnes uchovánu báseň
Mariáskolázeňské elegie. Ulrika pak žila na

třebívlickém panství, kde založila školu pro
nezaopatřené dívky a věnovala se také – díky
svému otčímovi, který byl spoluzakladatelem
Národního muzea – filantropii a osvětě.

straně hranic. K dispozici bude i videotéka
s aktuální nabídkou, kam se můžou zájemci
podívat,“ říká ke vzájemné spolupráci české
a německé strany Josef Seifert.

Nový projekt Třebívlic, jehož výsledkem je
expozice a infocentrum, dostal název Po stopách cisterciáků z Krušnohoří a obnovených
vinicích v Českém středohoří a získat se na
něj podařilo podporu z tzv. velkých projektů
z programu Cíl3. „Původní projekt v hodnotě
okolo třiceti milionů korun předpokládal výstavbu víceúčelového infocentra v Třebívlicích
a výstavbu infocentra v německém partnerském městě Grünhain-Beierfeld. Na podzim
ale již na projektovém kontě Cíl3 nebyl dostatek financí. Domluvili jsme se tedy, že na české
straně za přibližně 3,5 milionů proběhne jen
rekonstrukce stávající budovy s expozicí věnované Ulrice von Levetzow. Jednalo se opravu
střechy, vysušení zdiva a další stavební práce
a úpravu interiéru pro potřeby infocentra a expozice,“ vysvětluje zmenšení původního projektu starosta. Díky vysoké dotaci přijde nové
infocentrum a expozice obec jen na 350 tisíc
korun.

Jak už bylo v úvodu zmíněno, region se opět
vrací ke svému titulu vinařská obec. V okolí
obnovuje Zámecké vinařství Třebívlice vinice,
které z map na Třebívlicku zmizely okolo roku
1900. Prezentace tohoto gastronomicko-vinařského podniku, ale i dalších vinařů z okolí
Litoměřic je nedílnou součástí infocentra. Návštěvníci se v něm také dozví zajímavé tipy na
výlety po okolí, vyberou si cyklotrasy, získají
propagační materiály. „Oblíbená je malovaná
podlahová mapa Litoměřicka s hrady, zámky
a turistickými zajímavostmi,“ dodává pracovnice infocentra v Třebívlicích.

A protože šlo o přeshraniční spolupráci, na
otevření čeká také infocentrum v saském
městě Grünhain-Beierfeld. Vybudováno bude
ve zdejší vyhlídkové věži a jeho slavnostní
otevření je naplánováno na 12. 12. 2014. Místo v něm najde také propagace české strany
– konkrétně expozice Ulriky von Levetzow,
Českého středohoří a vinařství. „Vzniká společná česko-německá brožura o zajímavých
místech regionů obou partnerů. Pracuje se i na
realizaci „internetového mostu“, který umožní
zájemcům on-line poznávat místa na druhé

Podle starosty se Třebívlicko a Litoměřicko
obecně snaží dohnat v minulosti zanedbanou turistickou infrastrukturu. „Vznikají malé
penziony a restaurace, nabídka se rozšiřuje.
Napomáhá tomu i oblíbená Švestková dráha,
která zjednodušuje možnost návštěvy Třebívlicka i Litoměřicka například pro lidi z Mostu
a jiných míst. My jsme vsadili právě na propagaci jména baronky Ulriky von Levetzow, což
se ukázalo jako dobrý tah. Vzniklo dnes již oblíbené pivo Baronka, které začal litoměřický pivovar v roce 1999 vyrábět a úspěšně prodávat.
Zajímavá je myšlenka místní restaurace Zámeckého vinařství Třebívlice vyrábět jídlo z přírodních
produktů dodávaných místními zemědělci, což je
zárukou přípravy jídel z čerstvých a zdravých surovin i přijatelných cen. To vše u nás podporuje rozvoj
turistiky pro tuzemské i zahraniční návštěvníky, kteří
navštěvují okolní města, včetně lázeňských Teplic,“
uzavřel starosta Třebívlic.
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Pátrání po
Wogastisburgu:
Turismu stačí mýtus

„KDYŽ VŠAK AUSTRASIOVÉ OBLEHLI PEVNOST WOGASTISBURG, KDE ZŮSTAL VELMI ČETNÝ VOJ STATEČNÝCH
VENEDŮ, PO TŘI DNY SPOLU BOJOVALI; TU JSOU ČETNĚJŠÍ Z VOJSKA DAGOBERTOVA MEČEM POBITI A POTOM
ÚPRKEM, VŠECHNY STANY A VĚCI, KTERÉ MĚLI, ZANECHÁVAJÍCE, SE VRACEJÍ DO SVÝCH SÍDEL.“ TATO JEDINÁ
VĚTA Z FREDEGAROVY KRONIKY O UDÁLOSTECH Z ROKU 632 UŽ NĚKOLIK STALETÍ JITŘÍ FANTAZII HISTORIKŮ.
KDE JE SLAVNÝ WOGASTISBURG, U NĚHOŽ SLOVANSKÉ KMENY VEDENÉ SÁMEM PORAZILY FRANCKÉ VOJÁKY?
FRANTIŠEK PALACKÝ HO HLEDAL U DOMAŽLIC, AUGUSTIN SEDLÁČEK NA ÚHOŠTI U KADANĚ, SLOVENŠTÍ
HISTORICI HO SAMOZŘEJMĚ VIDÍ NA DĚVÍNĚ, NĚKTERÉ TEORIE HO UMÍSŤUJÍ AŽ K VÍDNI, POSLEDNÍ DOBOU SE
HOVOŘÍ O ARCHEOLOGICKÉ LOKALITĚ NA PODBOŘANSKU. ALE - NENÍ TO VLASTNĚ JEDNO? O TOM, JAKÉHO
„GENIA LOCI“ SKRÝVÁ NEZNÁMÉ MÍSTO A ŽE TURISTICKÉMU RUCHU STAČÍ I MÝTUS, JSEM SI POVÍDALA S JANEM
LOSENICKÝM. UŽ PÁR LET OBJÍŽDÍ NEJRŮZNĚJŠÍ KONFERENCE A SETKÁNÍ A ZASÉVÁ DO HLAV KAPITÁNŮ
TURISTICKÉHO PRŮMYSLU MYŠLENKU NA VYUŽITÍ SLAVNÉ BITVY.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV

Víme, že nic nevíme – dalo by se
zvolat o bitvě u Wogastisburgu...
Tedy nevíme toho o této události
hodně. Je vůbec něco, čím si můžeme být jisti?

Popravdě, my si vlastně nejsme jisti ani tou
jednou věcí, co o bitvě víme – názvem. Bitva se hledá proto, že o ní existuje jeden zápis
a ani ten nemusí být správně: Mohl se splést
sám autor, mohl se splést ten, kdo text opisoval, protože originál ze 7. století se nezachoval.

A je tedy vůbec jisté, že se odehrála?
To je velice pravděpodobné, protože letopisec, který ji zaznamenal, byl Frank a sepisoval
dějiny svého ‚národa‘. Franckou říši popisuje
jako velmoc a prohranou bitvu velkého vůdce

Dagoberta s jakýmsi malým slovanským národem by těžko zaznamenal, kdyby se skutečně
neodehrála. Tedy bitva zřejmě byla, název je
trochu nejistý a po místě se stále pátrá.

tí. Jsem z Kadaně a od dětství jsem slýchal, že
právě Úhošť je tím místem. Druhým impulsem
bylo mé průvodcování po Anglii, kde jsem
zjistil, jak mají Angličané perfektně zvládnutý
turistický ruch. Když vezete autobus turistů
už na několikáté místo spojené s Artušovskou
legendou a přitom víte, že to nemá žádný reálný historický podklad, přijde vám to jako geniální tah, jak přilákat turisty téměř kamkoliv.
My ve střední Evropě hodně lpíme na historických souvislostech a třeba takový bájný Oldřichův dub v Peruci obvykle turisty obležen
není. Přitom je to jen na vybuzení zvědavosti
lidí. Právě Wogastisburg by toho mohl být
příkladem. Můj plán je postaven na tom, že
jde o záhadu, která je záhadou již celá staletí
a snášejí se nejrůznější argumenty, proč by to
mohlo být tam nebo onde.

Je to krásné přírodní místo, zespoda ani netušíte, že nahoře se ocitnete na rozlehlé náhorní
plošině, na níž se dá postavit město. Také se
někdy mluví o stolové hoře, na níž opravdu
stála do 60. let 20. století vesnička. Dosavadní archeologický průzkum zatím žádné starší
osídlení neprokázal, ale to samozřejmě nebyly plošné průzkumy, takže můžeme stále věřit, že je před námi tajemství této majestátné
hory ukryté. Historika Augustina Sedláčka
k umístění Wogastisburgu na Úhošť vedl jak
název, tak velkolepost tohoto místa. V Úhošťanech, vesnici starší než Kadaň, je kaple svatého Havla, což byl současník Sáma i Dagoberta. To nemusí být náhoda. Navíc – pokud
Dagobert táhl s obřím vojskem z Německa
do Čech, jít podél Ohře je logická volba...
Nějaká souvislost se dá zkrátka vždy najít...

Takže vy vlastně říkáte – rozhodněme se pro jedno ze zvažovaných
umístění a tady to prostě turisticky
využijme, ať už to bylo ve skutečnosti kdekoliv.

V severních Čechách ale existuje ještě jedna lokalita, která by si mohla
na muzeum bitvy u Wogastisburgu
dělat nárok...

To je přesně moje myšlenka. Těch lokalit ve
výsledku může být několik, ale nějaké větší připomenutí formou expozice asi jen na
jednom místě. A protože jsem ze severních
Čech, tak bych si přál, aby bylo muzeum bitvy
u Wogastisburgu zde. Ale nebudu proti, ať
už bude kdekoliv. Je důležité v tom muzeum
přiznat vše – ukázat všechny další možné lokality, vynést argumenty - byť třeba pro kritickou historickou vědu chabé. Dnes už to není
jen historie té bitvy, ale i historie samotného
hledání. Stejně jako se dnes v dějepise učíme
nejen o ‚Rukopisech‘, ale také o možná mnohem významnějším ‚boji o Rukopisy‘.

… a pátrá se už několik set let, že?
Přibližně dvě a půl staletí. Zkoumá se ale
událost, která se stala před 1300 lety, kdy
neexistovala kartografie, neznali rovnoběžky a poledníky. Jedna z teorií proto říká, že
pokud autor píše o Wogastisburgu pouze na
jednom místě bez bližšího určení, pro jeho
tehdejší čtenáře muselo jít o notoricky známé místo. Podle této hypotézy došlo nejspíše
k přehmatu či šlo novotvar z pera opisovače textu a mohlo tak jít např. o Augustianis/
burg/, pevnost na Dunaji poblíž Vídně, což
bylo v té době významné sídlo.

Proč vy jste se pustil do hledání?
Já jsem se nepustil do pátrání po Wogastisburgu, ale do hledání jeho turistického využi-

Ve své přednášce máte pro tento
„marketingový“ přístup jeden skvělý
příklad – muzeum v Kalkriese v Německu...
Tam stojí muzeum bitvy u Teutoburského
lesa, která se odehrála před 2 tisíci lety mezi
Římany a germánskými kmeny. Nikdy nebylo skutečně dokázáno, že se odehrála právě
zde, stejně jako v případě naší bitvy existuje
hned několik kandidátů, ale stačilo pár nálezů, aby tu vzniklo muzeum s celým turistickým byznysem.

Úhošť je obecně místo opředené
nějakou mystikou. Proto se vám zdá
ideální?

Lokalita Rubín na Podbořansku. Přiklání se
k ní i dnešní archeologové a mnozí historici.
Našly se tam valy, obranný systém a několik
artefaktů datovaných do období slovansko-avarské kultury. Tedy – něco tam určitě bylo
a proč ne zrovna hrad Wogastisburg.

Co tedy podnikáte proto, abychom
tu v budoucnu měli muzeum této
tajemstvím obestřené bitvy?
Teď jezdím po konferencích a zasévám
semínka tohoto nápadu. Ideální by bylo,
kdybych ho zasel do ucha někoho, kdo má
finanční potenciál a dokázal by se tou myšlenkou nadchnout. Na německém příkladu ukazuji, jak se spojil soukromý kapitál pojišťoven
se zemským okresem - o něco menší obdoba
našich krajů - a nyní už to funguje a financuje
se samo.

Je to ale možné v českých podmínkách?
Nemusí jít přece nutně o obří projekt. Navíc
by se mi líbilo, kdybychom dokázali využít již
existující projekty energeticky soběstačných
domů. Proč nespojit historii národa s jeho
energetickou budoucností. I z projektů, které na první pohled vypadají bláznivě – třeba
žateckých chrám chmele a piva nebo nábřeží
Maxipsa Fíka v Kadani – už jsou dnes reálné výstupy. Silná myšlenka, která z počátku
může vypadat snílkovsky, může dojít svého
naplnění.
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TŘI LIDÉ, KAŽDÝ Z ÚPLNĚ JINÉHO „TĚSTA“ TENTOKRÁT ODPOVÍDAJÍ V NAŠÍ PRAVIDELNÉ ANKETĚ
OSOBNOSTÍ REGIONU. KAŽDÝ Z NICH PŘEDSTAVUJE JINOU GENERACI, MÁ ZCELA JINÉ PROFESNÍ
ZAMĚŘENÍ A TAKÉ ROZDÍLNÉ OSOBNÍ PRIORITY A ZÁJMY. O TO ZAJÍMAVĚJŠÍ BUDE PŘEČÍST SI
JEJICH RADOSTI I STAROSTI. SPOJUJE JE VŠAK JEDNO: TO, CO DĚLAJÍ, DĚLAJÍ NAPLNO A VÁŠNIVĚ.
TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV RESPONDENTŮ

vrcholí přípravy na naši další výpravu do Číny,
kde hodlám strávit jeden měsíc. Budeme
v legendárním klášteře Šaolin studovat nejen kungfu, ale také zen-buddhismus. Kromě
toho se zde vypravíme i na další známá poutní místa buddhismu a taoismu.
Co mě potěšilo
Těší mě především to, jaké mám v poslední
době kolem sebe milé a dobré lidi. Jakýkoliv
projekt nyní začínám, ať již jde o duchovní
nebo čistě pracovní záležitosti, vždy se ke
mně přidají tací, kteří mi svou přítomností velmi pomáhají. Je to pro mne důkazem, že jdu
správným směrem. Mám také velkou radost,
že konečně začneme točit videokurz taiči,
bude to jistě pracná a naprosto nová zkušenost, přesto věřím, že nás to posune. Také
doufám, že se mi brzy podaří dokončit naši
tištěnou taiči příručku, tím bych potěšil nejen
sebe, ale především všechny taičisty, kteří na
ni čekají.
ROMAN STEIGER
37 let, Teplice
prezident České asociace taijiquan
Studoval obor podnikání, dlouhá léta se
věnuje taiči a čchi-kungu, které také vyučuje. Rád cestuje za poznáním, věnuje
se seberozvoji, baví ho čínština a čínská
kaligrafie.

Co právě dělám
Ještě ve mně doznívají všechny dojmy a zážitky ze soustředění a „aktivních dovolených“
s taiči u nás, ale příliš se nezastavím a pochopitelně nyní zároveň absolvuji přípravy kurzů
taiči na nový školní rok. Zároveň právě teď

Co mě trápí
Ve skutečnosti mě nic příliš netrápí. Jen je mi
smutno, když vidím lidi, jak spěchají a honí
se, ani ne vždy za penězi či za úspěchem,
ale spíše za zábavou a za pohodlím, a přitom
ztrácejí smysl pro krásu. Opravdu krásné věci,
myšlenky, slova a zážitky nejsou nikdy laciné,
vyžadují jistou námahu, ale zdá se mi, že pro
někoho to nestojí za to. To není otázka nedostatku peněz, ale vlastní lhostejnosti, otupělosti a lenosti. Tak se ptám i sám sebe: kolikrát
jsem byl například poslední měsíc v lese!? …
No, a není to škoda?

EVA WEISSOVÁ
60 let, Most
mediátorka, terapeutka, poradkyně
Původně učitelka se od roku 1981 věnuje sociální práci, z toho posledních 10 let
jako vedoucí oddělení sociálně-právní
ochrany dětí na Magistrátu města Mostu. Nyní provozuje soukromou poradnu
STROM, která se věnuje tzv. rodinné
mediaci, rodinné a párové terapii a výchovnému a partnerskému poradenství,
věnuje se pěstounským rodinám. Má tři
děti.

Co právě dělám
Naplno a ráda dělám svou práci. Snažím se
být „svým“ pěstounům a jejich dětem kdykoli dispozici, nehledě na pracovní dobu nebo
dny. Běžně mi volají i na dovolenou. Organizuji pro ně přednášky o výchově, psychologii, ale i dalších tématech. Setkání zpravidla
končí spontánní diskusí o jejich zkušenostech
a o tom, co je zrovna trápí. Pěstounským dětem se, je-li to třeba, věnujeme individuálně,
např. při osobních problémech, doučování,
běžně pak při výběru a financování prázdninových táborů, léčebných pobytů apod.
V této oblasti úzce spolupracuji s Krajským
úřadem a Úřadem práce ČR, které jsou pro
tuto činnost zároveň kontrolními orgány, a pochopitelně se zdejším Magistrátem. Zcela privátně
se věnuji svým ostatním činnostem, především
rodinným mediacím, které čím dál víc doporučují
soudy, ale hlavně vyhledávají samotní klienti, jako
nejrychlejší a často neúčinnější řešení rodinných
sporů, úpravy poměrů dětí po rozvodu rodičů
apod. V současné době mám těmito zakázkami
svůj pracovní diář naplněn na dva měsíce dopředu.
Co mě trápí
Trápení patří k životu a bez něj by asi nešlo
naplno vychutnat ani chvíle radosti. Takže
vyhnout se nelze, jde jen o to, moc se mu
nepoddávat. Pokud jde o věci kolem, tak
mě velmi trápí situace dětí, které žijí v nouzi,
jsou zanedbávány, případně přímo týrány.
Mnohé se proti tomu udělalo, ale myslím, že
účinná prevence, či alespoň včasná detekce
pořád ještě není dostatečná. Je mi líto, když
se setkávám s rodiči, kteří nadřazují své malicherné a sobecké partnerské problémy nad
potřeby svých dětí a nejsou schopni vnímat
jejich smutek a trápení. Trápí mě ještě leccos,
ale těší daleko víc.
Co mě potěšilo
Těší mě a naplňuje má práce. Má jasný smysl a nechybí v ní ani pozitivní odezva. Těší
mě pracovní prostředí a zázemí, které jsem
s pomocí svých blízkých vybudovala, a které,
podle reakcí klientů, pomáhá navozovat atmosféru důvěry a intimity. Je příjemné moci
být svou paní a organizovat si svou práci a čas
i podle svých potřeb. To se mi zvlášť hodilo
o letošních letních prázdninách, kdy jsem si
mohla užít své tříleté vnučky a zároveň tak
pomoci své dceři po jejím nástupu do zaměstnání po mateřské dovolené. Velmi ráda
se účastním dalšího vzdělávání, setkávání,

seminářů, konferencí. Nejde jen o nové informace, ale hlavně o inspiraci, novou motivaci,
možnosti srovnání a také určité sebepotvrzení. Relaxací je pro mne dobrá četba a pěkné
filmy. Jsem vděčná za dobré přátele, se kterými mohu sdílet životní radosti i smutky. A jako
každou normální mámu mě těší úspěchy
mých dětí, trápí, když se jim nedaří, a děsí, co
všechno by se hrozného mohlo stát. Možná
to není v módě, ale musím se přiznat, že se mi
jako životní partner vydařil můj vlastní muž.
A nakonec bez komentáře: raduji se ze zdraví
a vývoje svých vnuček a z jejich roztomilosti!

LUKÁŠ HOMOLA
20 let, Horní Jiřetín
student, hráč bowlingu
Studuje Vysokou školu ekonomickou
v Praze. Od 12 let hraje bowling a letos získal s klubem BC Most titul Mistra
České republiky. Kromě bowlingu se
ho baví sport obecně, příroda, počítače a přátelé.

Co právě dělám
Jsem hráč sportovního bowlingu a tomu se
věnuji aktivně téměř každý den. Před pár
dny jsem se vrátil z Hongkongu z Mistrovství světa kadetů do 21 let. Bylo to pro mě
první mistrovství světa a nechalo to ve mně
hodně dojmů. Po dlouhé cestě bylo nejtěžší
vyrovnat se s časovým posunem šesti hodin
a klimatickými podmínkami. Pro člověka, který žije v České republice, to byla rána. Teploty šplhaly přes 30 stupňů a vlhkost vzduchu
přesahovala 90 %. Co se týče mistrovství, byly

pro nás připraveny obtížné mazací modely,
na kterých soutěžilo 262 hráčů a hráček ze
46 zemí světa. Český čtyřčlenný tým obsadil
15. místo. Soutěžit na této akci bylo pro mě
velkou zkušeností a doufám, že na mistrovství
světa mužů v prosinci mi získané zkušenosti
pomůžou k lepším výkonům.
Co mě trápí
Stále velká část lidí nebere bowling jako sport.
Většina lidí si pod pojmem sport představí
například fotbal nebo hokej. Jen malá část si
vzpomene na bowling. Přitom se jedná o zajímavý plnohodnotný sport, který by si podle
mého názoru zasloužil své místo i na olympijských hrách. Jedná se o sport náročný na přemýšlení, který je i velice divácky atraktivní, jen
je potřeba všechny zasvětit do problematiky.
Doufám, že postupem času se sportovní pojetí bowlingu rozšíří i mezi širokou veřejnost.
Co mě těší
Těší mě, že se bowling v České republice
stává stále více populární. Je to sport jako
každý jiný, proto si zaslouží své renomé. Občas se objeví i v televizi a jiných médiích. To
způsobuje nárůst hráčské základny a osobně
doufám, že tento trend bude do budoucna
pokračovat. Vždy jsem snil o tom stát se mistrem České republiky a reprezentovat tento
stát v zahraničí. To vše se povedlo v této sezóně a udělalo mi to obrovskou radost. Podařilo se mi vyhrát mistrovství České republiky, které se konalo v Olomouci, a byl jsem
nominován na Mistrovství světa kadetů do 21
let v Hongkongu a na Mistrovství světa mužů
v Abú Dhabí. Další mistrovská soutěž v bowlingu byla soutěž dvojic, kde se nám podařilo
získat dvě bronzové medaile s Ivanou Pádárovou a Lukášem Hurychem v kategorii mužů
a mixů. Navíc se nám podařilo s BC Most vyhrát českou Extraligu, což byl náš dlouhodobý
sen, který se stal skutečností. V následném
Ligovém poháru jsme obsadili druhé místo.
Tato sezóna byla velice povedená a udělala
mi obrovskou radost.
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EKO
nebo BIO?
MÁME V TOM TROCHU ZMATEK. BIO A EKO NÁS VÁLCUJE DENNODENNĚ V MÉDIÍCH, V REGÁLECH
SUPERMARKETŮ I VE SKROMNÝCH REKLAMÁCH REGIONÁLNÍCH FARMÁŘŮ, ALE TAKÉ V DROGÉRIÍCH, PŘI VYBÍRÁNÍ TEXTILU, A DOKONCE I V RESTAURACÍCH ČI V HOTELOVÝCH POKOJÍCH.
SPOUSTA EKOZNAČEK NA NEJRŮZNĚJŠÍCH VÝROBCÍCH A SLUŽBÁCH - KTERÁ JE TA SPRÁVNÁ
A CO NÁM VLASTNĚ VYPOVÍDÁ O NABÍZENÉM PRODUKTU? MUSÍ BÝT EKO VŽDYCKY BIO, NEBO
JE BIO NĚCO VÍC NEŽ EKO?
TEXT: BC. DANA KOVAŘÍKOVÁ, EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST
FOTO: ARCHÍV

Každopádně BIO a EKO frčí, což je správné, zvláště pokud jde o snahu chovat se šetrně
k životnímu prostředí či alespoň ke svému zdraví. Jenže slůvka BIO a EKO často vlastně
vůbec nevypovídají o tom, jestli produkt, který je jimi označen, je opravdu k životnímu
prostředí nebo k našemu tělu šetrný. Navíc to, co je skvělé pro naše zdraví a tělo, nemusí
být vůbec šetrné pro planetu Zemi a pro organizmy, které na ní žijí.

EKO

Co všechno může být EKO? EKO může být jakýkoliv výrobek nebo služba, ale samotné slůvko EKO u jakéhokoliv
produktu vlastně nic neznamená a rozhodně nevypovídá
o tom, jak hodně šetrný je produkt k životnímu prostředí.
Výrobci či poskytovatelé nás tím upozorňují na některou
z vlastností, která má nižší negativní dopad na životní prostředí než vlastnost jiného produktu stejného určení a zaměření, vlastně tím slovíčkem jen cosi neurčitého naznačují. A někdy si dokonce takový výrobce či poskytovatel
služby trochu vymýšlí a přibarvuje skutečnost k lepšímu,
uvádí tvrzení, která jsou nepravdivá, nepřesná nebo která naznačují vlastnost prospěšnou ve vztahu k životnímu
prostředí, která však ve skutečnosti neexistuje.
Kdy tedy lze slovíčko EKO považovat za seriozní informaci o šetrnosti výrobku? Zcela důvěryhodné jsou výrobky oficiálně certifikované ekoznačkou podle normy
ČSN ISO 14024, jako např. Ekologicky šetrný výrobek,
Ekologicky šetrná služba a Ekoznačka EU. Databázi certifikovaných výrobků spravuje CENIA, česká informační
agentura životního prostředí, a produkty z této databáze
můžeme bez zaváhání považovat za hodný titulu EKO.
Požadovanou kvalitu možná nabízejí i některé z výrobků bez ekoznačky, ale jistotu přináší pouze certifikované
produkty.

BIO

Označení BIO nám orientaci v nabídce šetrných produktů
ještě více komplikuje. BIO u potravin se v České republice
řídí jinými pravidly než BIO u jiných produktů. Lépe řečeno – BIO u potravin má svá pravidla zakotvená v legislativě, zatímco jiné BIO výrobky, které nejsou potravinami,
žádná pravidla nemají. Takže např. biopantofle, biokosmetika, bioplenky, biokrby apod. sice mohou využívat surovin
z ekologického zemědělství, ale také nemusejí, na rozdíl
od biopotravin, které musí být vyrobeny zásadně a jen
z produktů kontrolovaného ekologického zemědělství.
Výroba biopotravin se musí obejít bez použití chemických
přípravků, např. umělých hnojiv, hormonů či pesticidů,
které brání běhu přirozených procesů v přírodě a mají negativní vliv na životní prostředí. Zakázány jsou i geneticky
modifikované organismy a většina přídatných látek, tzv.
éček, běžně využívaných v potravinářství. Pokud jsou tyto
podmínky splněny, mohou být biopotraviny certifikovány
a označeny logem: buď českou biozebrou či logem platným v jednotlivých zemích EU (logo Německa a Švédska),
a nebo logem EU.

EKO nebo BIO
Logy či jiným odkazem na ekologické zemědělství, zejména použitím slov ekologický
nebo biologický či jejich odvozených slov
EKO nebo BIO, mohou být podle nařízení
EHS/2092/91 o ekologickém zemědělství
a zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém
zemědělství označovány pouze potravinové
produkty a krmiva splňující všechny potřebné
požadavky, přičemž nepotravinářské výrobky
tomuto nařízení nepodléhají.
Ještě jednou si tedy zopakujme: Pokud se
objeví název BIO v potravinářském výrobku,
který nemá certifikaci a patřičné logo, jedná
se o trestný čin klamání spotřebitele, pokud je
však nápis BIO na nepotravinářském produktu, nehrozí výrobci vůbec nic ani v případě, že
tento výrobek nemá s přírodou ani se šetrností k životnímu prostředí vůbec nic společného. Chcete-li mít jistotu, že kupujete výrobek
skutečně přátelský k životnímu prostředí, je
třeba vybírat pouze z certifikovaného zboží.
Kromě potravin skýtá množství certifikovaného zboží také nabídka textilních výrobků
a oblečení a kosmetiky.

Fairtrade versus EKO a BIO
Kromě absence chemických látek při pěstování zemědělských produktů a výrobě potravin
a využívání šetrnějších technologií s menším
dopadem na životní prostředí garantují některé ekoznačky a certifikace navíc také etické

záruky. Ochranná známka společnosti Fairtrade je zárukou spravedlivé ceny za vypěstované plodiny pro zemědělce a dodržování
sociálních podmínek dělníků v průmyslovém
sektoru rozvojových zemích, zajišťuje práci
znevýhodněným skupinám obyvatel, ženám
i postiženým lidem, a jistí skutečnost, že při
výrobě nebylo zneužito práce dětí. V sortimentu jsou kromě kávy, čaje, čokolád a dalších potravin také řemeslné výrobky, např.
textil, šperky, hudební nástroje, hračky atd.

ně alespoň pokud se jedná o biopotraviny,
a z velké míry i biokosmetiku či biotextil. Ale
mnohdy jejich biohodnotu snižují některé
faktory. Kromě zmíněné dopravy, která v současnosti představuje jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší, jsou to také
mnohé etické otázky, související s vybíjením
zvířat (pižmo kabarů pro kosmetický průmysl, kaviár z jesetera), drastickými metodami
zpracování (hedvábí z bourců morušových),
likvidací deštných pralesů (palmový olej).

Většina potravinářský výrobků Fairtrade je
nabízena v biokvalitě, ovšem není tomu tak
ve všech případech. Dalo by se namítat, že
dovážet zboží ze vzdálených zemí, zvláště
pokud nemá punc biokvality, je plýtváním
penězi a příspěvkem ke znečišťování ovzduší
dopravou. Vzdálenost, kterou výrobek musí
urazit cestou od pěstitele ke konzumentovi,
skutečně snižuje jeho ekologickou hodnotu.
V případě Fairtrade je však třeba zvážit etické hledisko celé záležitosti a rozhodnout se
podle svého ekosvědomí, které máme každý
trošku jiné. Rozhodně však je větší neřestí
dovážet rozinky z Turecka, slunečnicová semínka z Číny nebo sušené meruňky ze Sýrie
či Španělska.

Bez ohledu na značení a právní normy užíváme a chápeme všichni předponu EKO
jako symbol šetrného přístupu k přírodě, bez
chemie a znečištění, s ohledem na zachování
kvality životních systému pro nejrůznější formy organizmů, včetně důstojných podmínek
pro práci a bytí všech lidí na celém světě.

Máme už jasno?
Vyznat se ve značení EKO a BIO není tak zcela jednoduché. Dalo by se říci, že produkty
BIO by měly být vždy zároveň i EKO, rozhod-

Pod pojmem EKO si tedy lze představit ledacos: návrat k přírodě, ohleduplný přístup
k životnímu prostředí, boj za ochranu zvířat
i práva lidí v rozvojových zemích, výrobky
s ekoznačkou, udržitelný rozvoj, šetrné hospodaření s vodou a energií a klidně i to BIO,
pro někoho je EKO jen pouhá fráze. Pokud
jde o skutečné ekovýrobky a ekoslužby, i zde
je třeba přihlédnout k faktorům, které mohou jejich hodnotu snížit stejně, jako je tomu
u bioproduktů. Při nakupování bio či ekoproduktů nakupujme s rozvahou, vybírejme s rozumem. A chceme-li být EKO, tak rozhodně
nikdy ničím neplýtvejme.
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O víně i o škole
BŘEZNO – OBEC NEDALEKO CHOMUTOVA PROŠLA ZA POSLEDNÍ
ROKY ŘADOU ZMĚN. OPRAVA KOSTELA A JEHO NASVÍCENÍ, NOVÝ
POMNÍK OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, VYBUDOVÁNÍ DRAČÍ STEZKY A ROZVOJ CYKLOSTEZEK V BŘEZNĚ A OKOLNÍCH SPÁDOVÝCH OBCÍCH NEBO VÝSTAVBA KLIDOVÉ ZÓNY JSOU JEN ČÁSTÍ
INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ZVELEBENÍ OBCE A PŘILÁKÁNÍ TURISTŮ.
O DALŠÍCH PLÁNECH BŘEZNA JSEM SI POVÍDAL SE STAROSTOU,
PANEM ZDEŇKEM VALENTOU.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ARCHÍV POHLEDY AMB

ních hřišť, nového stálého podia a veřejných
záchodků. Vše bude uvedeno do provozu
v květnu 2015.

Co zajímavého ještě letos připravujte v oblasti zábavy a kultury?
Je toho hodně, co již proběhlo. Byly to festival Březnoukej, Dechparáda, Indiánské války a první setkání rodáků. Máme za sebou
tradiční pouť, připravujeme stezku odvahy
a uspávání Březenského draka. Více najdou
naši občané a návštěvníci na našich internetových stránkách www.obecbrezno.cz.

Když jsem přijížděl do Března, nemohl jsem si nevšimnout vaší nové
dominanty. Postavili jste si na okraji
Března hrad?

V minulosti se vám podařilo získat
titul Vesnice roku. Jaký je podle vás
recept na úspěch?

Těší mě, že jste si všiml budovy bývalé sušárny chmele. Objekt jsme před rokem koupili
a využíváme ho pro obecní účely. Máme zde
již sklad tříděného odpadu, materiálu a různého mobiliáře. A co že hrad? Namísto drahé
opravy celé fasády jsme natřeli oprýskanou
omítku, přidali dvě vlajky a máme tu drobnou
napodobeninu hradu, která si říká o další využití. Jaké bude? To až příště...

Březno je zapsáno jako vinařská
obec. Jak jste se k tomu dopracovali?

Kdy se mohou obyvatelé i návštěvníci těšit na dokončení klidové zóny?
V tento čas již probíhá výstavba přibližně
950 metrů dlouhé in-line dráhy, multifunkč-

V naší obci recept snad ani nemáme. Zato
hodně pracujeme. Velice důležité je mluvit
s občany přímo, nelhat, nevymýšlet bláboly.

V okolí Března v osadách Stranná a Vičice
jsou první zmínky o pěstování révy již z druhé
poloviny třináctého století. V sedmdesátých
a osmdesátých letech byly viniční tratě opět
obnoveny. V současné době se zde věnují révě
tři vinaři. Krásné je to, že si nekonkurují, ale
vzájemně spolupracují. Každý z nic se věnuje
jinému způsobu výroby vína. Není to skvělé?
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vé. Více raději nechme na řešení po komunálních volbách.

V jakém stadiu je projekt Muzea
české školy?
Okolím Března vede nově proznačená Cyklostezka Ohře a jak známo,
cyklistů na českém venkově stále
přibývá. Jak jste připraveni na vyznavače cykloturistiky u vás?
Tak to jste trefil správně. Jsme si vědomi toho,
jak je naše oblast zvláštní a charakteristická.
Je důležité nabídnout všem, aby viděli a pak
soudili. Dnes je tomu většinou naopak. Stále
je ve společnosti zakořeněn názor, že je zde
špatné životní prostředí a jen průmysl, doly
a elektrárny. Ano, průmysl a energetika zde
je. Ale životní prostředí se změnilo k nepoznání. Jsou zde nádherná zákoutí – třeba řeka
Ohře tiše tekoucí pod vinicemi ve Stranné.
A aby cyklisté a turisté mohli všechno toto
uvidět, obec Březno nechala označit kolem
20 kilometrů místních cyklotras, které pak
vedou k mezinárodní cyklotrase č. 6 k řece
Ohři. Nyní nás čeká tyto trasy zanést do cyklistických map.

Dračí stezka se už druhým rokem
těší velkému zájmu návštěvníků.
Pokud vím, tak jen zaregistrovaných návštěvníků bylo okolo dvou
tisíc. Zdá se, že jste našli zajímavou
„díru“ na turistickém trhu…
Také to tak cítíme. Připravujeme další zajímavé programy pro celé rodiny na příští období.
Jaké že to budou? Poznávací a snad i přitažli-

Právě probíhá oprava celé budovy tak, aby
v květnu 2015 zářila stejně jako v roce 1929,
kdy byla uvedena do provozu. Pak začneme
s realizací vlastní expozice.

Čím je podle vás Březno výjimečné?
Myslím si, že toho je více. Jsme obcí, která leží
na kraji dobývacího prostoru. Mnozí návštěvníci si toho téměř nevšimnou. Na druhou
stranu je zde chráněná přírodní památka Střezovská rokle, Nechranická přehrada, samotná
řeka Ohře, hodně památek. Žijeme zde společenský a kulturní život, jaký nám leckde závidí. Za rok máme 60 až 70 akcí.

Jste starostou Března od roku 2006.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Plánů je mnoho. Jsou před námi volby. Takže:
s kolektivem lidí, se kterými jsme kandidovali
v období minulém, jsme postavili kandidátku i do voleb letošních. V případě, že uspějeme a občané nám dají důvěru i do dalšího
období, budeme se snažit obec i osady dále
zvelebovat a zatraktivňovat tak, abychom byli
obcí zajímavou pro občany, ale i všechny návštěvníky. Jednoduše, abychom byli všichni
spokojeni.
(PI)
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Ústecký kraj fandí
farmářům
V POLOVINĚ ZÁŘÍ OSLAVÍ ZEMĚDĚLCI Z ÚSTECKÉHO KRAJE V PERUCI
NA LOUNSKU DOŽÍNKY, TEDY KONEC SKLIZNĚ. PREZENTOVAT SE NA
NICH BUDOU TAKÉ PRODUKTY, KTERÉ USPĚLY V KRAJSKÝCH POTRAVINÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍCH. ÚSTECKÝ KRAJ TAKÉ VÝZNAMNĚ PODPORUJE
FARMÁŘSKÉ TRHY, POŘÁDANÉ V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH A OBCÍCH
ÚSTECKÉHO KRAJE.
TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ARCHIV KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE A JAN PANSCHAB

Regionální potravina
Své produkty mohou regionální výrobci přihlásit hned do dvou soutěží. Soutěž Regionální potravina Ústeckého kraje probíhá každoročně v jednotlivých krajích České republiky.
V Ústeckém kraji ji letos organizuje Místní
akční skupina Šluknovsko ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství ČR, Státním zemědělským intervenčním fondem a Okresní
agrární komorou v Mostě. Jejím cílem je podpořit malé a střední potravinářské provozy

a nejlepším potravinářským výrobkům udělit
značku Regionální potravina Ústeckého kraje.

Potravina kraje Přemysla
Oráče
Krajský úřad k tomu ve spolupráci s Agrární
komorou pořádá také soutěž „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje
Přemysla Oráče“. Pro nakupující je potom
takové ocenění garantem toho, že jde o vý-

robek vysoké kvality, který je navíc vyroben
minimálně ze 70 procent z tuzemských surovin. Proto je ze strany producentů o soutěž
velký zájem. Slavnostní vyhlášení výsledků
obou soutěží se tradičně odehrává na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích, která bude
probíhat od 12. do 20. září 2014. Ocenění
potravináři se také prezentují na zmíněných
Krajských dožínkách, které se konají v Peruci
13. září.

Centrální trhy
Na podporu regionální zemědělské produkce je zaměřen také další projekt, do něhož
je Ústecký kraj zapojen - „Centrální trhy –
Revitalizace a podpora tradičních trhů ve
střední Evropě“. Ten mimo jiné vytváří manuál k organizování farmářských trhů a pro zákazníky zpracoval desatero Proč nakupovat
na farmářských trzích? Jeho cílem je přitom
podpora nakupování na těchto trzích a jejich
propagace.
„Pokud chcete udělat něco dobrého pro své
zdraví, podpořit české farmáře a výrobce
a vyzkoušet regionální potraviny, jistě navštěvujete farmářské trhy, které se konají na
mnoha místech Ústeckého kraje. Produkty,
které na farmářských trzích regionální obchodníci nabízejí, jsou nesrovnatelně kvalitnější než ty z velkých řetězců. Nejen, že
neobsahují zbytečné náhražky a chemické
látky, ale také jsou čerstvé,“ uvádí Markéta
Drahošová z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Výstava o farmářských
trzích
V současné době se trhy konají v téměř každém větším městě a například díky místním
akčním skupinám také v malých vesnicích.
Projektový tým Central Markets neboli Centrální trhy zmapoval kraj a vytvořil přehled
všech trhů, které se u nás nyní konají. Přehled
trhů v kraji lze najít na webových stránkách
www.kr-ustecky.cz, trhy propaguje kraj také
v měsíčníku Ústecký kraj a na facebooku.
Tým projektu připravil také výstavu Farmářské
trhy v Ústeckém kraji, která putuje po výstavních prostorách celého kraje, momentálně se
zastavila v Městské knihovně Louny. Vernisáže jsou spojeny s ochutnávkami regionálních
potravin. Aby vám žádné trhy neutekly, a vy
jste si mohli nakoupit kvalitní a čerstvé výrobky, připravili jsme pro vás přehled trhů, které
se konají v Ústeckém kraji.
(PI)

DĚČÍN

Husovo náměstí, od 8:00 do 16:00
15.9.

22.9.

29.9.

Masarykovo náměstí, od 8:00 do 14:00
10.9.
DROUŽKOVICE
CHOMUTOV

17.9.

24.9.

13.9.
Náměstí 1. máje, od 8:00 do 12:00
20.9.

JIRKOV

Náměstí Dr. Eduarda Beneše, od 8:00 do 12:00

KADAŇ

Mírové náměstí, od 9:00 do 16:00

27.9.
10.9.
LITOMĚŘICE

Kostelní náměstí, od 8:00 do 12:00
27.9.

LITVÍNOV

Nákupní středisko Máj, od 9:00 do 16:00
17.9.

LOUNY

Mírové náměstí, od 8:00 do 12:00
20.9.

LOVOSICE

Václavské náměstí, od 7 do vyprodání zásob
16.9.

OSEK

12.9.
ROUDNICE NAD LABEM

23.9.

30.9.

Parkoviště v Tyršově ulici, od 12:00 do 17:00
26.9.

Husovo náměstí, od 8:00 do 12:00
20.9.

TEPLICE

Obchodní centrum Olympie, od 12:00 do 18:00
19.9
Náměstí Svobody, od 9:00 do 17:00
12.9.

ÚSTÍ NAD LABEM

16.9.
VARNSDORF

26.9.

Mírové náměstí, od 9:00 do 17:00
23.9.

30.9.

Dobrotovy trhy, od 12:00 do 17:00
Klub Střelnice
19.9.

ŽATEC

Náměstí Svobody, od 11:00 do 17:00
17.9.
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Krajem
krušnohorských
řemesel
Z TECHNICKÉHO HLEDISKA SE JEDNÁ O JEDNOZVRATNOU PÁKU, TVRDÍ WIKIPEDIA. A ASI JI
MÁTE DOMA. URČITĚ JICH ALE NEMÁTE TOLIK A V TAKOVÉ KRÁSE JAKO V NEUHAUSENU,
SASKÉM MĚSTEČKU V KRUŠNÝCH HORÁCH. ŘEČ O LOUSKÁČCÍCH. V PODOBĚ DŘEVĚNÝCH MUŽÍČKŮ PATŘÍ K JEDNOMU ZE SYMBOLŮ SASKÝCH VÁNOC, PŘEDSTAVUJÍ TRADIČNÍ
KRUŠNOHORSKÉ ŘEMESLO, KTERÉ SE DODNES UDRŽELO. PRÁVĚ V NEUHAUSENU JICH
NAJDETE NEJVÍC NA SVĚTĚ.
TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Muzeum louskáčků v centru malého krušnohorského městečka se chlubí sbírkou více
než pěti tisíc nejrůznějších louskáčků všech
velikostí, podob a tvarů. Sbírku založil v roce
1966 Jürgen Löschner, který pracoval ve
výrobě dřevoobráběcích strojů a měl tedy
k tradičnímu saskému řemeslu blízko. Jeho
syn nyní ve sbírání a prezentaci dřevěných
louskáčků na ořechy pokračuje. Přestože jsou
pro nás známé jako typický saský produkt,
ve sbírce jsou louskáčci z celého světa. Rekordman mezi nimi – louskáček ve slavnostní
hornické uniformě – měří přes deset metrů
a láká turisty k návštěvě ve dvoře muzea. Ti
nejmenší pak měří jen pár milimetrů a potřebujete na ně lupu. K obrům zdejší sbírky patří

také dřevěná veverka. Ve dvoře si navíc můžete poslechnout i hudbu z baletu o jednom
slavném oživlém dřevěném mužíčkovi. Na
Čajkovského Louskáčka vám každou hodinu
zatančí v obří hrací skříňce několik dřevěných
postaviček z této pohádky o kouzlu Vánoc.
Výroba louskáčků, podobně jako dřevěných
pyramid a svícnů, je v sousedním Německu
stále živým řemeslem. Centrem výroby je
nedaleký Seiffen, kde najdete i muzeum. Tradiční seiffenský louskáček měří něco okolo
35 centimetrů a jeho výroba se prý skládá ze
130 kroků! Patří k oblíbeným vánočním dekoracím, spíš než ke kuchyňský náčiním – možná jsem neměla štěstí na kvalitní výrobek, ale

louskat se s ním zas tak dobře nedalo. Každopádně si můžete nějaký ten typický kousek
odnést z obchodu, který je součástí muzea.
Návštěvu si můžete zpestřit ještě v sousední Alte Stuhlfabrik nebo-li staré továrně na
židle. Právě ty totiž patřily dobrých 150 let
k hlavním výrobním artiklům v Neuhausenu.
V prostorách dnešního muzea se židle vyráběly do roku 1991 a vy si tam dnes můžete
prohlédnout celý výrobní postup. Expozici
navíc doplňuje celé patro, které vás provede
historií nábytku a bydlení vůbec. Najdete tam
zařízené pokoje z různých historických období včetně mnoha zajímavých doplňků, které
se tehdy v domácnosti používaly.

Na cestu: Nejkratší cesta do Neuhausenu vede přes hraniční přechod Mníšek, odkud je to asi
sedm kilometrů, nebo přes přechod v Českém Jiřetíně (8 km).
Otevírací doba a vstupné: Otevřeno je denně, ve všední dny 9.00 – 18.00 hodin, o víkendu a svátcích 9.00 – 17.00 hodin. Kombinovaná vstupenka do všech muzeí stojí 4 EUR pro dospělé, pro děti
1,50 EUR.
Občerstvení: V muzeu funguje malé občerstvení, ale já vám doporučuji vyjet či vystoupat na z dálky viditelný vrch Schwartenberg, který se tyčí nad Neuhausenem směrem do Čech a jehož chata
vám kromě kávy se zákuskem nabídne i úžasný rozhled po okolí.
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Když se řekne aneb
jak praví přísloví
NAPOSLEDY SE V NAŠEM SERIÁLU POKUSÍME PRONIKNOUT DO TAJEMSTVÍ
USTÁLENÝCH PRŮPOVÍDEK A RČENÍ, KTERÁ BĚŽNĚ POUŽÍVÁME. DOZVÍTE SE,
KDO PRVNÍ PŘIŠEL S „LABUTÍ PÍSNÍ“, JAKÝ SMYSL MÁ NOSIT SOVY PRÁVĚ DO
ATÉN A KDO TO BYL PHILIPUS AUREOLUS THEOPHARASTUS BOMBASTUS VON
HOHENHEIM. NAKONEC ZJISTÍTE, ŽE ŽABOMYŠÍ VÁLKY SE VEDLY UŽ VE STARÉM
ŘECKU.
TEXT: IVO PŘICHYSTAL
GRAFIKA: AGENTURA DANIEL

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „LABUTÍ PÍSEŇ“ ANEB CANTUS
CYGNEUS
Výrok se používá k označení nějakého úkonu či projevu daného jedince, který je považován za poslední
vykonaný v závěru nějaké činnosti či působení. Slavný římský politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero
(106 – 43 př. n. l.) ve svém díle Tuskulské hovory rozebírá údajnou řeč slavného athénského filozofa
Sokrata (469 – 399) sepsanou jeho neméně slavným žákem Platonem (427 – 347 př. n. l.) v jeho dialogu
Faidon. V uvedeném dialogu měl Sokrates údajně hovořit o tom, že labutě, ptáci kteří jsou zasvěceni
bohu Apolonovi, při umírání zpívají.
Tento obrat se však již objevuje v jedné z her slavného řeckého dramatika Aischyla (525 – 456 př. n. l.).
Myšlenku vysloví ve stejnojmenné hře uvedeného autora legendární mykénský král Agamemnon. Cicero pak tento obrat rovněž použil ve svém spise O řečníkovi, kde rozebírá poslední řeč římského státníka
a konsula Lucia Licinia Crassa.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „NOSIT SOVY DO ATHÉN“
ANEB NOCTUAS ATHENAS
Rčením se označuje konání naprosto zbytečné, nesmyslné činnosti a odpovídá českému přísloví nosit
dříví do lesa. Uvedený výrok se poprvé objevuje již v díle slavného řeckého dramatika Aristofana a poté
jej několikrát uvádí i římský politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero (106 až 43 p. n. l.) ve svém díle Listy
přátelům. Sova se v uvedeném výroku objevuje jako symbol moudrosti a byla zasvěcena řecké bohyni
Pallas Athéně. Ta byla považována za bohyni moudrosti a ochránkyni vědců a umělců. Byla i bohyní
války, ale na rozdíl od boha války Arese nepředstavovala válku ničivou, ale válku vítěznou. Byla zároveň
také symbolem a ochránkyní města Athén, které v antickém světě představovaly centrum věd a umění.
Svůj zlatý věk město prožívalo v 5. století p. n. l. za působení jednoho z nejvýznamnějších athénských
politiků Perikla. V Athénách působili i nejslavnější antičtí filozofové jako Epikúros, Sokrates, Platon, který
zde založil slavnou akademii, a Aristoteles. Z umělců sochaři Fedias a Alkamenés, dramatici Aischylos,
Eurípidés, Sofoklés a mnozí další. Své postavení antického kulturního centra si udržely Athény i za nad-

vlády Říma. Vědu a filosofii zde studovali také mnozí křesťanští myslitelé jako Basileios Veliký. Roku 529
n. l. však nechal císař Iustinianus uzavřít všechny existující filozofické školy. Tím také éra Athén
jako antického střediska umění a věd končí.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „BOMBASTICKÝ“
Slovem bombastický označujeme vše, co je nafouknuté, nabubřelé, mnohomluvné, přepjaté či šokující.
Uvedený termín je odvozován od slova bombast, které v němčině znamená vycpávku a od termínu
bombyx, který v latině označuje bource morušového. Vedle tohoto původu je slovo bombastický také
odvozováno od jména slavného lékaře, alchymisty a astrologa žijícího v 16. století, kterým byl Philipus
Aureolus Theopharastus Bombastus von Hohenheim (10. 11. 1493 - 24. 9. 1541). On sám si hrdě přidělil
jméno Paracelsus (tzn. druhý Celsus), čímž chtěl naznačit, že má stejné lékařské znalosti jako slavný
antický lékař. On sám byl značně kontroverzní a konfliktní osobností. První lékařské znalosti získal jako
pomocník svého otce, který pracoval jako městský lékař. Později studoval lékařství na slavné universitě
v italské Ferraře. Prudce a bouřlivě odmítal tehdejší oficiální lékařské názory, které bez jakékoliv inovace
stavěly na názorech antických a středověkých autorit jako Galénos či Avicena.
Tyto své názory dal okázale najevo, když demonstrativně spálil Galénovy spisy. Paracelsus především stavěl na vlastní zkušenosti i zkušenostech osob znalých anatomie či přírodního léčitelství jako byli vesnické
kořenářky, lidoví léčitelé či kati (ti kromě poprav provozovali vzhledem ke znalostem lidské anatomie
i léčitelství). Poté, kdy se stal profesorem lékařství na universitě v Basileji, zřídil zde laboratoř na výrobu
léků (je označován za zakladatele iatrochemie – umělé chemické výroby léků), své přednášky na rozdíl
od svých kolegů vedl v němčině místo latiny. Svým konfliktním jednáním a nevybíravými výroky na
adresu svých kolegů si získal mnoho nepřátel. Nakonec byl nucen Basilej nakvap opustit. Poté se až do
konce svého života toulal Evropou. Napsal řadu lékařských spisů o osmi tisíci stranách i filosofické dílo
„Astronomia magna sive Philosophia Sagax“. Současná doba se k Paraselsově osobnosti staví daleko
pozitivněji než minulost, která spojila jeho jméno s označením pro vychloubačství a tlučhubství.

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE „ŽABOMYŠÍ VÁLKA“
Uvedeným výrokem označujeme spory, které sice pro zúčastněné mají značnou důležitost, ale okolí je
považuje za bezvýznamné a malicherné. Rčení má svůj původ až ve starověku. Přibližně v polovině 6.
století p. n. l. neznámý autor působící pravděpodobně v Athénách napsal satirickou skladbu s názvem
Batrachomyomychiá parodující Homérovu slavnou epickou skladbu Ilias popisující trojskou válku.
Původně byla tato skladba připisována mladému Homérovi, ale obsahový rozbor prokázal, že skladba
vznikla až později. Autor použil také homérský verš tzv. hexametr i jeho slovní obraty. Do současnosti
se dochoval jen zlomek celé básně, který v roce 1959 do češtiny přeložil Otokar Smrčka. Válku v básni
začaly myši, které chtěly pomstít smrt svého vůdce Drobtoberta, kterého zabil žabí král Náfuka.
„Musy spanilé všechny nejdřív, ještě než začnu vzývám, že ze svého sídla by v moje sestoupily srdce,
kvůli písni, jíž jsem právě započal skládat psací destičku maje na svých kolenou, dychtiv všechněm smrtelným uším povědět o hrozné bitvě, kterak myši se chrabře s žábami utkaly v boji, gigantům podobny
ve skutcích.“
Skladba byla již ve starověku velice populární. Samotný výraz žabomyší válka ve smyslu bezvýznamného
konfliktu použil již samotný Alexandr Makedonský, když se při svém tažení v Egyptě dozvěděl o vítězství
svého místodržitele v Makedonii nad spartskými povstalci roku 330 p. n. l.
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Co? Kdy? Kde?
Jirkovská hornická pouť

Festivalový den v kostele sv. Jiljí

13. září – Jirkov – tradiční pouť v centru města
s udílením Cen Jirky za přínos městu, vystoupí
Vilém Čok, Tři sestry Banditos, Wohnout, v Kostelní ulici country scéna, pouťové atrakce, prodejní stánky, foto: Město Jirkov.

20. září – Libyně u Lubence – festival na podporu obnovovaného kostela sv. Jiljí v Libyni, vystoupí klarinetista Milan Řeřicha, kapela Modrá
kost, cikánská kapela, loutková představení pro
děti, přednášky, odhalení pomníku 20. století,
www.skloart.cz.

Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana
5. až 9. října – Ostrov – filmová přehlídka tvorby
pro děti v domě kultury, klášteře a staré radnici,
téma festivalu: Moji kamarádi, promítání, soutěžní přehlídka, doprovodný program, www.
dk-ostrov.cz.

Aljaška – Pobřeží Pacifiku
9. října – Městské divadlo Chomutov – Velkoplošná panoramatická diashow cestovatele Leoše Šimánka. Fotografie a povídání o poslední
expedici na nafukovacích člunech panenskou
přírodou Severní Ameriky, od 19 hodin.

Ovocnářská výstava
26. a 27. září – Křížova vila Žatec – druhý ročník
výstavy ovocnářských výpěstků ze Žatce a blízkého okolí.

Svatováclavské vinobraní
Klášterecké hudební prameny
13. září – Klášterec nad Ohří – celoměstská slavnost, součástí od 13 hodin první Švejkův pivní
festival na zámku s pivními soutěžemi, jarmarkem regionálních pivovarů a staročeskou muzikou.

27. září – Františkánský klášter Kadaň – oslava
sklizně vína v klášterních zahradách, bohoslužba, otevírání hory ve Svatováclavské vinici,
ochutnávky, ukázky zpracování hroznů, výstava
zaměřená na vinařství na Kadaňsku, hudební
vystoupení, v AmFíku program pro děti, od 10
hodin, www.kultura-kadan.cz.

Vinobraní Litoměřice

Podzim na vesnici
18. a 19. října – skanzen Zubrnice - možnost
vyzkoušet si vybrané zemědělské práce – výmlat obilí cepem, zpracování lnu, sušení ovoce
v historické sušárně, ukázky zemědělské techniky - traktory a stabilní motory, otevřeno od 10
do 16 hodin.

Den českých řemesel

19. a 20. září – Litoměřice – dvoudenní program na několika scénách – hlavní scéna v centru, divadelní scéna, hudební scéna na Dominikánském náměstí, nezávislá scéna na Lodním
náměstí, v pátek vystoupí například Neřež, Ready Kirken, v sobotu Poutníci, Žlutý pes, v pátek
večer strašidelná sklepení, v sobotu ve 14 hodin
velkolepý historický průvod s příjezdem krále,
www.vinobranilitomerice.cz.

28. října – město Úštěk – celodenní program na
Mírovém náměstí, předvádění tradičních českých řemesel, prodejní trh.

Jablečný den
4. října – zámek Krásný Dvůr – podzimní slavnost úrody, vše okolo jablek a jablečných produktů, ochutnávky, prodej, soutěž o nejlepší
štrůdl, kulturní program na zámku, nádvoří,
v zahradách i podzámčí, vystoupí Jiří Stivín,
kejklíř, Dřevěné divadlo, koňský dvorec Chmelištná, od 10 do 17 hodin, www.krasny-dvur.cz,
foto: Zámek Krásný dvůr.

Lampionový průvod
7. listopadu – Jirkov – průvod z náměstí Dr. E.
Beneše v Jirkově na Zámek Červený hrádek,
pohádka O Šípkové Růžence v Rytířském sále
a ohnivá show, sraz v 16.30 hodin.

