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ZIMA 2014

OD PORCELÁNU 
K PLASTOVÝM 
KOSTIČKÁM
TURISTICKÁ LÁKADLA 
KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ

JEŠTĚ MI CHYBÍ 
ANTARKTIDA,
ŘÍKÁ LEOŠ ŠIMÁNEK

DO POPELNICE? 
NE, DO ZEMĚ!
RUBRIKA TRENDY NA 
TÉMA BIOODPADY



POZVÁNKA NA
DDDĚĚĚTTTTSSKÉ VÁNOOCE V KRUUŠNÝCH HOORÁCCCCCHHHH

aneb

VVVyyyydáááávvváááá
sssstaaattuuttáární m

ěsto Chom
utov. Zm

ěna proggram
uuu

vyyyyhhhrrraaaazzeeennnnaaaa.

7. 12. MMMMModeruje Aleš LLehký
10.30 - 11.30 Hrátky s čertem (Divadlo Vetři)
14.00 - 15.00 PPPPaadá hvězda, nněco si přej (předvánoční kabaret divadla Mazec) 
15.30 - 16.30 Staročeská dechovka
17.00 - 17.10 RRRRRozsvícení 2. svvíce na adventnním svícnu 
17.10 - 18.00 YYoYo Yo band (konncert) 

8. 12.
16.00 - 16.30 Zpěv, muzika, tanec, vánoční to bude mazec (vystoupení pěveckého 

sboru Lísteček, tanečního kroužku  a školní kapely ZŠ a MŠ 17. listopadu)
16.30 - 17.00 Babičky si odskočily od pečení cukroví - Trio Misura Flamenco (břišní 

tanečnice Střediska volného času Domeček Chomutov)
17.00 - 17.45 Vánoční Beethoven D.C. Chomutov

9. 12. 
16.00 - 16.30 Vánoce z Palachovky (ZŠS a MŠ Palachova)

10. 12. 
16.00 - 16.30 Vánoční čas (ZŠ Písečná)
17.00 - 17.30 Čertovská pohádka (ZŠ Duhová cesta)

11. 12.
16.00 - 16.30 Vánoční čas (vystoupení žáků 4. tříd a jejich rodičů ZŠ Kadaňská)
17.00 - 17.30 Legální banda - představení pro marionety (divadlo Nahoď)

12. 12.
16.00 - 16.30 Na Štěpána není pána (ZŠ Školní)
17.00 - 18.00 Tequila band (ZUŠ T. G. Masaryka)

15. 12.
16.00 - 16.30 Ryba rybě povídala (ZŠ Březenecká)

17.00 - 17.30 Vánoce v rytmu latina (TŠ Stardance)

16. 12.
16.00 - 16.30 Vánoční nadílka (pásmo žáků ZŠ Na Příkopech)

17.00 - 17.30 Vánoce s fl étničkou (ZŠ Ak. Heyrovského) 

17. 12.
16.00 - 17.30 Vánoce pod taktovkou rocku (Hudební centrum Chomutov)

18. 12.
16.00 - 16.30 Pohádkový betlém (Liduščino divadlo) 

13. 12. MMMMModeruje Aleš LLehký
9.00 - 18.00 Středověká řemesla Království Danar

10.00 - 12.00 Vánoční tvoření  (dílničky  pro děti a jejich rodiče)
13.00 - 14.00 Pepa Štross a syn
15.00 - 16.00 AAA pohádky je kaanec (Divadlo Hnedle Vedle pro dospělé)
18.00 - 22.00 VVVáVánoční countryry bál (Album a Makovec, taneční skupina Medovina),,,, 

vvvvsstupné do parttyy stanu 80 Kč
14. 12. MMMMModeruje Radekk Jirgl

11.00 - 12.30 VVVáVánoční radováánky s Inkou RRyybářovou
13.00 - 14.00 Folklórní Vánoce (soubory Krušnohor a Skejušan)
15.00 - 16.00 IIIIvvo Šmoldas v ppořadu Co se jinnde nedozvíte
16.30 - 17.00 FFFFoontána, Sweet t 60's

17.00 RRRRoozsvícení 3. svvíce na adventnním svícnu 
17.15 - 18.00 FFFFoontána, Sweet t 60's

SSSTŘŘŘŘEEDISKO KNIHHOVNICKÝCHH A KULTURNÍCCH SLUUUUŽUŽEEEBBBB
KKKossssteel sv. Ignáce - adventní konccerty

7. 12.
18.00

2. adventní koncert  - Hlahol a Komorní orchestr města Chomutova

14. 12.
18.00

3. adventní koncert  - Ventilky ZUŠ Jirkov

SSSklleeeppení pod Špejccharem
(((vvsttttuup z atria SKKKS Chomutov)

1. - 21. 12. Čerti z Úštěku a ze Žlutic živě v Chomutově
(8.00 - 12.00 - pro skupiny a školy objednávky na prohlídky - tel.: 774 101 124
13.00 - 17.00 - pro veřejnost)
PPPOODODDDKRUŠNOHOORSKÝ ZOOPAARK

7. 12. 222. aaaaddventní nedělee ve Staré Vsi
14.00 Čertovská show (zábavné vystoupení čertic z Úštěku)

Adventní dílny pro malé i velké - výroba vánočních ozdob na stromeček

14. 12. 333. aaaaddventní nedělee ve Staré Vsi

14.00 Jak čert zlobivou Káču do pekla dostal (Divadlo VeTři)

Vystoupení dětského pěveckého sboru (ZŠ Školní Chomutov)

Adventní dílny pro malé i velké - pečení vánočního cukroví v peci

KKKKUULTURA A SPPORT CHOMUUTOV, s.r.o.
11. 12. MMMMěěstské divadloo
19.00 Vánoce s Fešáky (koncert)

14. 12.
15.00

 
Bob a Bobek na cestách (pro děti a jejich rodiče)

10. 12. KKKKuulisárna (městtské divadlo)
19.00 Vltava (koncert)

OOOOBBLASTNÍ MUUZEUM CHOMMUTOV
RRRRaadnice (náměsstí 1. máje)

29. 11. 2014
- 10. 1. 2015

Dětské Vánoce v Krušných horách - tradiční vánoční výstava 
se sobotním adventním zpíváním (14. a  21. 12.)
DDDDůům Jiřího Popeela (Palackéhoo 85)

26. 11. 2014
- 10. 1. 2015

Rukodělné programy pro ZŠ  a  MŠ - na téma Vánoc

6. 12. 2014
- 14. 2. 2015

Vánoční cesta Karla Maye - krušnohorské putování v díle
a dílem  velkého spisovatele
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Zima! Zima? Zima roku 2014

Zdá se vám, že přituhuje? Mě také! Ať už vez-

mu slovník pana prezidenta, anebo chladnou 

nečinnost demokratických mezinárodních sil 

při konfl iktu na Ukrajině – jde z toho člověku 

mráz po zádech. Podobné ochlazení lze však 

rozpoznat i v mezilidských vztazích. V nedáv-

ných volbách do zastupitelstev zvítězilo u nás 

na vsi uskupení Sousedé. Pokud nežijeme na 

samotě, všichni jsme něčí sousedé. Možná 

právě proto nakonec vyhrálo toto ad hoc se-

stavené sdružení i volby. Ihned po tom ma-

lém velkém triumfu se nálada v obci dostala 

pod bod mrazu. Zvláštní – přitom právě od 

Sousedů venkovský občan očekával vzá-

jemnou podporu, důvěru, pomoc a uklidnění 

emocí z předvolebních klání. Teď sotva po-

zdraví. Podobné je to i u těch opravdových, 

faktických sousedů. To se jednoho dne stal 

z vroucího, až horlivého přátelského vztahu 

– „nevztah“ útrpný. A tak si mí bývalí přá-

telé zvou na odpolední piknik mé současné 

ne-přátele. Co na to říct. Otočit hlavu. Nesly-

šet. Nevidět. Úporně se věnovat na zahrádce 

motyce a ze zamýšlené jamky na skalničku 

vyrubat jámu na vzrostlý jilm. Sousedy si ne-

vybíráme a někdy mám takový pocit, jakoby 

si někteří vybírali nás. V rámci duševní hygie-

ny jsem začal sázet živé ploty. Zelená hradba 

oddělí již rozdělené a obě strany budou mít 

onen falešný pocit, že ta druhá strana ne-

existuje. Už chápu, proč kdysi vyvolal plot 

v Matiční ulici na předměstí Ústí nad Labem 

tolik vášní. Odděloval, a proto musel být str-

žen. Jedna ze stran plotu prohrála a ta druhá 

vlastně také. Podobně to dopadlo i s našimi 

sousedy. Protože mezilidské vztahy prostu-

pují napříč všem překážkám a nelze je ochrá-

nit, či oddělit jakýmkoli plotem – prostě buď 

jsou, anebo nejsou. Moji sousedé jsou jako 

já. Dobří i špatní. Nemohu jim proto jakkoli 

zazlívat, že jsou takoví. Proto nestavím be-

tonové příčky, ale sázím smaragdově zele-

né úseky, které všem stranám plotu usnadní 

další soužití. Hřejivé v onom poněkud skep-

tickém kontextu je, že ten můj zelený plot lze 

snadno odstranit, kdežto ploty uvnitř člověka 

se odstraňují dlouho a těžce. Proto se věnu-

jeme v tomto zimním vydání nadějnému bás-

níkovi, v článku 3x3 mimo dalších osobností 

i úspěšnému sportovci. S obdivem nahlížíme 

na unikátní repliku Orloje v Kadani a čtenářům 

představujeme i veřejně prospěšné aktivity 

podnikatelských subjektů, které mají sociál-

ní odpovědnost a pomáhají regionu. Nejen 

o tom se dočtete v časopise, který někdy až 

nadčasově popisuje čas kolem nás, Vás.

Mírnou zimu. Hřejivou náladu. Bílé Váno-

ce uprostřed dobrých lidí a sousedů, hodně 

zdraví a štěstí do roku 2015 vinšuje našim 

čtenářům redakce a podporovatelé Pohledů.

Lubomír Šlapka, ředitel Pohledy AMB

Foto na obálce: Leoš Šimánek



04 | ROZHOVOR | CESTOVÁNÍ

Ještě mi chybí 
Antarktida 
CESTOPISY Z NEOBVYKLÝCH VÝPRAV NA 

NEJRŮZNĚJŠÍ MÍSTA ZEMĚ A ROZHOVORY 

S LIDMI, KTEŘÍ TAKOVÉ CESTY PODNIKAJÍ, 

PATŘÍ NEODMYSLITELNĚ K ČASOPISU POHLEDY 

AMB JIŽ ŘADU LET. TENTOKRÁT JSME PRO VÁS 

ALE VEDLI ROZHOVOR Z PRVNÍ CESTOVATELSKÉ 

LIGY. NA OTÁZKY NAŠEHO ČASOPISU 

ODPOVÍDAL JEDEN Z NEJZNÁMĚJŠÍCH 

ČESKÝCH PROFESIONÁLNÍCH CESTOVATELŮ 

A AUTOR MNOHA ÚSPĚŠNÝCH CESTOPISNÝCH 

KNIH – LEOŠ ŠIMÁNEK. PROSLAVIL SE 

NEJEN SVÝMI ODVÁŽNÝMI CESTAMI, NA KTERÉ 

SI DOSUD NIKDO NETROUFL, A MNOHA 

DOBRODRUŽSTVÍMI V DIVOČINĚ, ALE TAKÉ 

FAKTEM, ŽE SVÉ VÝPRAVY PODNIKÁ S CELOU 

RODINOU.

TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL, KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: LEOŠ ŠIMÁNEK



Když zrovna necestujete, objíždíte Českou republiku se svými 
diashow. Pravidelně vyprodáváte sály v menších i větších městech. 
Co podle vás na vaše povídání lidi láká – v době, kdy se díky in-
ternetu i desítkám televizních kanálů mohu podívat kamkoliv na 
Zeměkouli ze svého obýváku?
I pro mě je to fenomén, kterému úplně nerozumím, ale jsem rád, že 
diváci přichází a poté odchází nadšeni. Kladně hodnotí to, že se po-
řád držím klasického diapozitivu, že je tam věrně zachyceno vše, co 
v přírodě je, žádné umělé úpravy u počítače. Fascinuje je také to, že 
cestujeme s rodinou, že cestujeme do přírody, kterou málokdo z nich 
může navštívit. Konkrétně pobřeží Pacifiku, o němž je má poslední 
diashow, je velice málo frekventované. Lidi tak zažívají něco neob-
vyklého. Navíc zatím nikdo jiný po nás nezkusil plout kolem Kanady 
a Aljašky více než tři tisíce kilometrů na malých nafukovacích člunech. 
Ta neobvyklost návštěvníky zajímá.

Proč tak malé čluny? Když jsem viděl na fotografiích tu hromadu 
nákladu v přístavu, nechtělo se mi věřit, že se tam vůbec vejde...
Zvolili jsme ten největší model nafukovacích člunů, co náš dodavatel 
vyrábí, a měly silné motory. Čluny mají výhodu, že se s nimi všude 
dostanete. Měli jsme sice hodně výzbroje, ale všechno se tam nako-
nec vešlo. Čluny byly spolehlivé, vlastně jsme měli jen dvě nehody – 
poprvé, když se do nich zabořil náš pes drápy, a podruhé, když jsme 
narazili v plné rychlosti do skály při couvání od medvěda grizzly.

Vaše poslední diashow mapuje výpravu na Aljašku. Strávil jste 
v Severní Americe mnoho času – co vás tam láká? 
Speciálně na Aljašku mě láká, stejně jako mojí ženu i děti, úžasná pří-
roda. Pobřeží Aljašky je něco fantastického, přímo z fjordů, které se 
zařezávají do pobřeží, stoupají hory prudce až do výšky čtyř tisíc me-
trů. V těchto místech zvířata člověka prakticky neznají, takže z něj ne-
mají žádný strach, ať už to jsou kosatky, keporkakové, lvouni, vydry ve 
vodě nebo medvědi na souši. Třeba medvědi tam nejsou tak „mazaní“ 
jako ti, kteří žijí v národních parcích a naučili se krást lidem zásoby. 
Když jsme tábořili, zvířata akceptovala náš tábor jako teritorium naše-
ho psa a neodvážila se tam dostat.

Vozili jste nějaké zbraně pro svou ochranu nebo pro lov?
Měli jsme krátkou a velice výkonnou brokovnici „dvacítku“, která do-
káže zastavit jakékoliv zvíře, ale naštěstí jsme ji nemuseli k ochraně 
použít. Existují do ní speciální náboje s jednou velkou kulí nebo ně-
kolika menšími kulkami. Ale s použitím brokových nábojů se s ní daly 
lovit třeba divoké slepice, které tam žijí podél pobřeží, nebo urzon 
kanadský, který je podobný dikobrazovi a z něhož je vynikající guláš. 
Kromě toho jsme vezli i dva magnum revolvery. Ale ty jsme nikdy po-
užít nemuseli...

Kdybyste měl doporučit méně ‚drsným‘ cestovatelům než jste vy 
a vaše rodina místa, kde se lze seznámit s úžasnou kanadskou či 
aljašskou přírodou, kam byste nás poslal?
Jednoduché je třeba letět do Vancouveru, tam si půjčit camper a vy-
razit na sever. V těchto končinách člověk přírodu skutečně „zažije“. 
Pak třeba ve Valdez na Aljašce nasednout na výletní loď a vydat se 
napříč zálivem prince Williama. Ale na takové cestování je potřeba mít 
v kapse hodně peněz.

Je severní Amerika místo, kam se nejraději vracíte? Kde se cítíte 
nejlépe? Kde jste vlastně „doma“? V kanadském srubu nebo orlic-
ké chalupě?
Mám víceméně tři domovy. Jsem počatý na té chalupě v Orlických 
horách, narodil jsem se v Chocni, kde jsem chodil do školy, ale na 



chalupu jsem jezdil od mládí, takže k ní mám 
velký vztah. Trochu jiný vztah mám ke srubu 
u jezera Clark v kanadských Mackenzie ho-
rách, protože tam jsem opravdu všechno od 
skácení prvního stromu po položení střechy 
dělal sám vlastníma rukama. Ale ten klasický 
domov, ten mám ve Rtyni v Podkrkonoší, kde 
žiji s rodinou...Orlické hory mám odtamtud 
na dohled, jsou tu milí sousedé, za domem 
les. V Kanadě je krásně, ale trvale se tam žít 
nedá.

Máte prý tři pasy – to je pro cestovatele zá-
měr a výhoda mít pasy různých zemí? Nebo 
to je jen náhoda podle toho, jak život šel?
Záměr to ani nebyl. Český pas mám od naro-
zení, německý mám proto, že jsem žil dlou-
hou dobu v Německu, a nakonec jsem získal 
i občanství kanadské. Dřív, kdy se všude jez-
dilo na víza, byl lepší ten německý či kanad-
ský. Dnes už se doba změnila, takže český 
pas je stejně dobrý jako ty druhé, už je ani 
nepoužívám.

Vaše cestovatelské počiny jsou neobvyklé 
i v tom, že jste jezdil s celou svou rodinou, 
tedy s manželkou a dvěma vcelku malými 
dětmi, jak už jsme zmínili. To asi profesio-
nální cestovatelé většinou nedělají, že?
Máte pravdu, v tomhle jsem absolutní výjim-
ka. A lidi tento aspekt cestování hodně zajímá. 
Někteří čtenáři a diváci diashow se sice chy-
tají za hlavu, ale děti jsou mnohem odolnější, 
než si mnozí myslí. Naše tříletá dcerka zvládla 
cestu z Mexika do Kanady, což byla přes čty-
ři tisíce kilometrů dlouhá štreka, kterou jsme 
většinou ušli pěšky, občas na koních. Prvoro-
zený syn mé ženy absolvoval první cestu jako 
čtyřletý, kdy jsme vyrazili napříč Ruskem na 
Bajkal. Žena z toho byla natolik nadšená, že 
jsem musel o svatebním dni svatosvatě slíbit, 
že ji s dětmi nikdy nebudu nechávat doma. 
A skutečně jsem to nikdy neudělal.

Jaký je rozdíl mezi tím, když připravujete 
cestu jen sám pro sebe a tím, když víte, že 
s vámi budou cestovat děti? Volíte nějaké 
měkčí varianty? Jste už méně ‚dobrodruž-
ný‘ či odvážný?

Kromě toho, že jsem manželce slíbil, že ji ne-
budu nechávat doma, tak jsem také přísahal, 
že budu držet míru rizika co nejníže. Nako-
nec jsme se dohodli na hranici 10 procent. 
Například expedici podél Pacifiku jsem měl 
perfektně připravenou a rok předtím si trasu 
oblétl hydroplánem. Samozřejmě existují věci 
nepředvídatelné, ať už jde o počasí nebo útok 
medvěda.

Kam jste všude svou rodinu ‚vyvezl‘?
Cestovali jsme Ruskem, pluli plachetnicí po 
Bajkalu, další expedice vedly americkým zá-
padem z Mexika do Kanady, na člunech pluli 
podél pobřeží Pacifiku, vypravili se na Nový 
Zéland a přes Havajské ostrovy cestovali do 
Austrálie… Naši roční svatební cestu jsme strá-
vili v našem srubu v kanadských horách, od-
kud jsme absolvovali plavbu po řece Stikine 
z Kanady na Aljašku a pluli dál podél pobřeží 
do Skagway. To vše popisuji v mých knihách. 

A nemá vaše žena už kočovného života 
a často velmi nepohodlného cestování 
dost? Nebojíte se, že slovy Járy Cimrmana 
jednou řekne: „...doma bude, už se naraj-
zoval dost!“?
To určitě nečekám, protože je nadšená cesto-
vatelka, stejně jako já. Vím, že by třeba ráda 
poznala další ostrovy Indického oceánu, kam 
se chystáme příště.

Mám dojem, že při cestování je pro vás 
prioritní příroda, pokud možno člověkem 
nedotčená. Obydlené oblasti vás tolik ne-
zajímají? Je pro vás zajímavější poznávat 
krajinu neovlivněnou člověkem?
Pobřeží Pacifiku je většinou nedotčené, ale 
není úplně pusté, občas se tam nachází ně-
jaká indiánská rybářská vesnička, takže je 
úžasné se s těmi lidmi setkat, jsou obvykle 
velmi pohostinní a srdeční. I když teď volím 
většinou pobyty v přírodě bez lidí, v minulosti 
jsem hodně cestoval „za lidmi“. Třeba v knize 
Kolem světa popisuji zážitky ze setkání s lid-
mi, kteří žijí daleko od civilizace. Původně 
jsem jí vydal v němčině pod titulem „Chudí 
ale šťastní“. Byl to velký propadák, protože 
Němci nepochopili, jak může být někdo šťast-

ný, když je chudý. Tak jsem raději v Čechách 
zvolil jiný titul a kniha je velmi úspěšná!

Vydal jste už velké množství knih o zážit-
cích ze svých výprav. Píšete si cestou dení-
ky, ze kterých vycházíte?
Deníky si zásadně nepíšu. Poznamenávám si 
jen do silného zápisníku jména lidí, s nimiž 
jsem mluvil, nebo místopisné názvy. Ale mám 
obrázky a ty mi evokují zážitky, takže pak píšu 
z hlavy.

Jsou věci, bez kterých by se cestovatel ni-
kdy neměl vydávat do neznámých končin? 
Nebo se dokážete obejít ‚beze všeho‘?
Vydat se na cestu bez ničeho bych nikomu 
nedoporučoval. Jsou místa, kde je dobré mít 
očkování, bez malé příruční lékárničky bych 
taky nejel – jednou mi zachránila život. V kap-
se je dobré mít starý osvědčený „švýcarák“, 
na lodi samozřejmě nesmí chybět navigační 
pomůcky.  A taky pevné boty a dobré oble-
čení. Ale nedá se to říct paušálně a na každou 
cestu je důležité si získat předem informace 
a připravit se.

Kam se chystáte teď? Tedy spíš, co předsta-
víte vašim čtenářům a návštěvníkům pro-
mítání příště?
Diashow už nebude žádná, ale cesty a knihy 
určitě další budou. Třetím rokem cestujeme 
po ostrovech Indického oceánu, teď bude-
me zrovna vyrážet na Réunion. Určitě z toho 
někdy vyjde fotografická kniha. Další se bude 
jmenovat Napříč Ruskem na Bajkal s podtitu-
lem Za nedotčenou přírodou a prostými lid-
mi, která bude obsahovat zatím nezveřejněné 
fotografie z této cesty. Rád bych projel všech-
ny světadíly a ještě stále mi chybí Antarktida. 
Nejsem si ale jistý, zda by se to manželce líbi-
lo a, jak jsem slíbil, bez ní cestovat nebudu…

Další zajímavosti o Leoši Šimánkovi, včet-
ně přehledů o knižních titulech najdete na 
www.leossimanek.cz a informace o ubyto-
vání na úpatí Krkonoš, které provozuje Len-
ka Šimánková, na www.ruzovachalupa.cz.
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Stáhněte si 
„mobilního“ básníka... 
třeba do mobilu!
„PÍŠU ZÁSADNĚ NA MOBILU,“ ŘÍKÁ TOMÁŠ TAJCHNER. NEMÁ RÁD, KDYŽ SE O NĚM ŘÍKÁ, ŽE JE 

BÁSNÍK, ALE JAK NAZVAT TOHO, KDO PÍŠE BÁSNĚ? ÚSPĚŠNÝ ÚSTECKÝ AUTOR VYDAL UŽ TŘI 

KNÍŽKY BÁSNÍ A JEDNU Z NICH SI MŮŽETE POSLECHNOUT ÚSTY HERCE MARTINA STRÁNSKÉHO, 

KTERÝ PROMLOUVÁ K ČESKÝM TELEVIZNÍM DIVÁKŮM JAKO POPULÁRNÍ DR. HOUSE.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ARCHÍV TOMÁŠE TAJCHNERA

První knihu vydal Tomáš Tajchner v roce 2006 
ještě „samizdatem“, po několika letech ale vy-
šel její dotisk už u renomovaného nakladatel-
ství 65. pole, stejně jako jeho další sbírky. „Na-
psáno z pocitu vlastní malosti okoukané od 
kolemjdoucích,“ zní podtitul druhé knížky na-
zvané E&J. Poslední sbírka se jmenuje Slova, 
která nemám komu vrátit a vyšla v roce 2011.

První dvě jmenované sbírky namluvil jako 
audioknihy Martin Stránský, dabér oceněný 
v roce 2011 prestižní cenou Františka Fili-
povského. Básně doplňuje hudba, na které 
se kromě Tomáše Tajchnera podílel Pavel 
Nepivoda. Herec i autor se společně domlu-
vili, že audioknihu dají k dispozici čtenářům 
zdarma a přímo je vybízejí: šíření povoleno 
a doporučeno! Básně si můžete stáhnout zde: 
www.poet.cz/audiokniha-zdarma/ 

Dalším hercem, který s ústeckým autorem 
spolupracuje, je Saša Rašilov, který jeho bás-
ně předčítá veřejnosti. Právě s tímto známým 
hercem nyní pracuje Tomáš Tajchner na au-
dioknize z třetí básnické sbírky. Zároveň plá-
nuje autor i dotisk knihy Slova, která nemám 
komu vrátit. „Za těch pár roků zmizely všech-
ny výtisky, a to jsem to udělal v trojnásobném 
počtu, než ve kterém se v současnosti knížky 
poezie vydávají,“ vysvětluje úspěšný básník.

SOUTĚŽ

Drazí čtenáři.
Časopis Pohledy AMB Vám jako me-
diální partner a dlouhodobý podporo-
vatel básníka Tomáše Tajchnera (www.
poet.cz), nabízí deset sbírek poezie 
Slova, která nemám komu vrátit. Stačí 
zodpovědět otázku a být nejrychlejší 
– prvním deseti soutěžících pošleme 
knihu, proto nezapomeňte připsat 
svou adresu. 

Odpovědi zasílejte na e-mail: 
ambpress@seznam.cz.

Otázka: Jak se jmenuje křestním jmé-
nem dr. House, kterého dabuje herec 
Martin Stránský, recitující v audioknize 
verše Tomáše Tajchnera?

Za redakci
Pavel Matějka

SLEČNO
 

tamta nosívala delší sukni,
bože to už bude let,
promiňte mi slečno,

s někým jsem si Vás splet,
houpala se v bocích

se mnou se houpal svět,
celý dlouhý hodiny,

mohl bych o tom vyprávět,
to ty vaše vlasy,

taky mívala je k pasu,
jenom já zapomněl,
kolik je pryč vody

kolik času

_________________

SLZY

slzy nikdy neuzmrznou,
kolika lidem

jsi vyplakala oči,
na předloktí kreslíš čísla

cizí tužkou na obočí,
ticho nikdy neumlkne,

není kdo by se s ním bil,
kdo by se k těm slzám ohnul,

ze sněhu je vylovil,
tři obrazy vedle sebe,

jeden pěkný, druhý snad,
jenom na ten třetí, tvůj

se nikdo nechce podívat
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Staroměstský orloj 
mají už i v Kadani
SLEPÝ MISTR HANUŠ, JEMUŽ SE PRAŽŠTÍ KONŠELÉ TAK ZLE ODMĚNILI ZA JEHO DÍLO A KTERÝ VE 

SVÉ POSLEDNÍ HODINĚ ZASTAVUJE HODINOVÝ STROJ – TAKHLE SI POVĚTŠINOU PŘEDSTAVUJEME 

TVŮRCE PRAŽSKÉHO ORLOJE, JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH ATRAKCÍ HISTORICKÉHO HLAVNÍHO 

MĚSTA. PŘESTOŽE UŽ PŘES ŠEDESÁT LET VÍME, ŽE ORLOJ SESTROJIL NĚKDO JINÝ A MNOHEM 

DŘÍVE – HODINÁŘSKÝ MISTR MIKULÁŠ Z KADANĚ. JEDNOHO Z NEJSLAVNĚJŠÍCH KADAŇSKÝCH 

RODÁKŮ, KTERÝ VŠAK ZDALEKA NEDOSAHUJE HANUŠOVY ZNÁMOSTI, TEĎ NA NÁBŘEŽÍ ŘEKY 

OHŘE PŘIPOMÍNÁ OBŘÍ REPLIKA HODINOVÉHO STROJE.

TEXT A FOTO: KATEŘINA TÁBORSKÁ

Omyl podle Jiráska
Historický omyl nám do hlavy zasel Alois Jirá-
sek se svými Starými pověstmi českými. Jedna 
z nich připisuje autorství staroměstského or-
loje mistru Hanušovi, kterému nechali pražští 
konšelé, z obav, že by mohl sestrojit nádher-
ný orloj i pro někoho jiného, vypálit oči. Ješ-
tě před šedesáti lety to bylo bráno jako his-
torický fakt. „Mistr Hanuš skutečně existoval 
a stroj na konci 15. století opravil a vylepšil. To, 
že skutečný autor – Mikuláš - vypadl z historie, 
souviselo možná i s velkým zmatkem v čes-
kých zemích v době husitských válek, byť se 
tak stalo až trochu později. Ještě v 16. století 
se o jeho existenci vědělo, Jan Táborský si za-
psal do své knihy informace o Mikulášovi. Její 
originál sice shořel na staroměstské radnici, zů-
stal však opis. Teprve ve 2. polovině 20. století 
se historikové pídili po historii orloje a dostali 
se k tomuto opisu. Na základě toho jsme se 
dozvěděli, že mistr Hanuš, zvěčněný Aloisem 
Jiráskem, byl sice významným hodinářem, ale 
byl až druhý. Mikuláš stojí na začátku,“ vysvět-
luje složitou cestu zapomnění a vzkříšení této 
postavy kadaňský historik Petr Hlaváček. Po-
dle historických análů tedy Staroměstský orloj 
vznikl již v roce 1410 a Mikuláš na něm prav-
děpodobně spolupracoval s astronomem 
z pražské univerzity Janem Šindelem. Někdy 
v roce 1475 se pak pražským orlojníkem stává 
Jan, zvaný Růže nebo-li mistr Hanuš a v roce 
1490 mu přidává kalendářní desku a postavu 
Smrtky.

Pocta Mikulášovi
Kadaňští se proto snaží překrýt letitou pověst 
historickou pravdou a v roce 2010 odhalili 
slavnému rodákovi pamětní desku na budově 
kadaňské radnice. Už tehdy ale v hlavě autora 
této desky – sochaře a kováře Karla Melouna 
z blízkého Klášterce nad Ohří – vzklíčil nápad 
na něco většího. „Téma mě zaujalo, takže jsem 
si sám pro sebe udělal repliku hodinového stro-
je na pražské radnici. Petr Skála, pražský orloj-
ník, mi umožnil stroj studovat a pomáhal mi 
svými znalostmi. I tak mi práce na modelu tr-
vala jeden a půl roku, každá desetinka milime-
tru hrála roli, když má hodinový stroj opravdu 
jít“ vzpomíná Karel Meloun.

Když pak město Kadaň vyhlásilo soutěž na so-
chu, která byl doplnila dokončované Nábřeží 
Maxipsa Fíka, kovář Meloun se svým návrhem 
na poctu Mikuláši z Kadaně zvítězil. „Byla to 
pro mě srdeční a taky prestižní záležitost,“ svě-
řil se po slavnostním odhalení sochy umělec.

Orloj ze všech stran
Zatímco funkční model hodinového stroje 
zůstává ve sbírce Karla Melouna, návštěvníci 
Kadaně teď mohou obdivovat jeho kovovou 
zvětšeninu. Model stroje, zvětšený v poměru 
1:2, měří pět a půl metru a váží přes sto tun. 
„Věřím, že to bude pro návštěvníky zajímavá 
atrakce prohlédnout si hodinový mechanis-
mus trochu jinak, než v Praze: jednak ze všech 
stran a jednak v jeho historické podobě,“ říká 

k tomu kadaňský starosta Jan Kulhánek. Karel 
Meloun totiž zachoval na orloji prvky, které 
použil právě Mikuláš, ale později je nahradi-
ly jiné technologie. Hodinový stroj je navíc 
otevřený. „Je to má pocta Mikuláši z Kadaně. 
Devadesát procent je sestrojeno podle docho-
vaných materiálů a měřením a překreslováním 
originálu, ale jsou tam i moderní prvky. Je tam 
umístěn původní pohon, který poháněl hodi-
nový stroj v 15. století a dnes už ho na orloji 
nenajdete,“ vysvětluje Karel Meloun. Jak ale 
dodává, stroj není funkční – je to totiž kom-
pletně svařený, protože jeho konstrukce láká 
k lezení.

V Praze dva domy
Práce na kovářském díle trvala půl roku 
a vznikalo v jedné ze strojírenských hal neda-
leké průmyslové zóny v Klášterci nad Ohří. Je 
tak velké, že se kvůli jeho transportu na ná-
břeží musely prořezávat stromy. „Já jsem sice 
autorem sochy, ale podílela se na ní spousta 
dalších lidí, bez nichž by nemohla vzniknout,“ 
podotýká Karel Meloun.

„Máme k dispozici listinu, kterou král Václav IV. 
daroval Mikulášovi za jeho služby celoživotní 
rentu a dva domy v Praze,“ cituje z historic-
kých pramenů Petr Hlaváček. „Já jsem dostal, 
abych měl na daně,“ dodává k tomu s úsmě-
vem umělecký kovář.





10 | TRENDY | ODPADY

MOJE BABIČKA SLOVO EKOLOGIE NEPOUŽÍVALA A ZEMŘELA, ANIŽ BY KDY VIDĚLA BAREVNÉ KONTEJNERY 

NA ODPAD. A PŘESTO – KAŽDOU SKLENICI PEČLIVĚ VYMYLA A POUŽILA NA KOMPOTY, SKOŘÁPKY OD 

VAJÍČEK DALA SOUSEDŮM, TVRDÝ CHLEBA KRÁLÍKŮM A LISTÍ NA KOMPOST. JAK HOSPODAŘÍME S ODPADY 

MY? NAUČÍME SE VRACET PŘÍRODĚ, CO DO NÍ PATŘÍ? ZMĚNÍ NÁŠ PŘÍSTUP NOVÝ ZÁKON O ODPADECH?

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: TOMÁŠ BRANDA

Do popelnice? 
Ne, do země!

Biodpad není odpad

Můj kamarád Pavel prožil většinu života 
v paneláku a když si pak koupil zahrádku za 
městem, při každé návštěvě mi cpal do kufru 
pytel s trávou a plevelem, abych ho ve městě 
vyhodila do popelnice. Jako holka z vesnice 
a zapálený třídič odpadu jsem mu takovou 
službu odmítala. Dnes už je Pavel zkušeným 
zahrádkářem a v rohu svého pozemku má 
kompost. Když si ale zkusíte zahrát na bez-

domovce a nakouknete do popelnic, zjistíte, 
že cenných surovin, které by se měly vrátit 
do přírody, je tam pěkná hromada. „Biolo-
gicky rozložitelný odpad donedávna nikdo 
nepovažoval za odpad, ale za cenný materi-
ál, zdroj výživy pro půdu, záruku příští hojné 
úrody. Hnojiště a kompost se tradičně nachá-
zelo uprostřed selských dvorů a zahrad. Dnes 
bioodpad odvážíme ve směsném odpadu na 



skládky či do spalovny a nevratně ztrácíme 
užitečnou surovinu, která by zúrodnila naši ze-
mědělskou půdu,“ varují odborníci ze serveru 
kompostuj.cz. Na jedné straně zcela zbyteč-
ně budujeme obří skládky a platíme drahé 
skládkování, na straně druhé trpí zemědělská 
půda nedostatkem organických látek. A ještě 
nás za to čekají sankce.

Stále plnější popelnice

Česká republika se totiž zavázala, že bude 
množství odpadu, ukládaného na skládky 
snižovat. To se ale nedaří. Množství komu-
nálních odpadů stále roste a vloni jsme ho 
vyprodukovali téměř půl tuny na hlavu, více 
než polovina z toho je směsný odpad v čer-
ných popelnicích a kontejnerech. Zkuste se 
jít podívat, co obsahuje váš odpadkový koš 
právě teď? Věřím, že jste slušní lidé, co myslí 
na životní prostředí, takže tam zcela určitě ne-
jsou plastové nebo skleněné lahve ani noviny. 
Takže? Slupka od banánu ke svačině, košťál 
z květáku, když se vařila polévka, kytka, co 
nevydržela naši péči...
Podle Ivo Kropáčka z Hnutí Duha je přitom 
možné tříděním biodpadů snížit objem na-
šich popelnic až o třetinu. „Je třeba, aby vedle 
mnoha obcí, které nyní bioodpad už třídí, za-
čaly s tímto tříděním systémově všechny obce 
v ČR. Jedině tak předejdeme možným sank-
cím, které by mohly pro ČR plynout ze strany 
EU kvůli neplnění cílů odklonu odpadů ze sklá-
dek,“ vyzývá ministr životního prostředí Ri-
chard Brabec, kterému se nyní podařilo pro-
sadil novelu zákona o odpadech. Zahrnuje 
nově povinnost třídit také kovy a... bioodpad.

Hnědá popelnice 
do každé ulice
Bioodpad podle odhadů ministerstva životní-
ho prostředí nyní třídí asi tisícovka obcí. Ně-
kde na to jdou opravdu důkladně a do řady 

barevných popelnic přibyly ty hnědé. Napří-
klad v Chomutově jich stojí od dubna do listo-
padu přes 2600 a ročně se v nich sebere ko-
lem sedmi set tun materiálu, dalších 300 tun 
na sběrném dvoře. Končí v kompostárně, kte-
rou tamní technické služby provozují. Kom-
post se pak využívá při péči o městskou zeleň, 
k rekultivacím a nebo si ho mohou zdarma 
zpět odebrat obyvatelé. „Zájem o tuto službu 
je velký,“ tvrdí mluvčí chomutovské radnice 
Šárka Schönová. „Kromě bioodpadu je v Cho-
mutově zvlášť sbírán i gastroodpad ze škol 
a školek. Technické služby města jej odváží 
ke spalování na bioplyn,“ doplňuje Schönová. 
V Děčíně dnes pokrývají hnědé popelnice 
asi třetinu města, radnice má ale v plánu za-
plnit ho v příštím roce celé. V Olomouci je 
dokonce možné požádat požádat o umístění 
popelnice ke každému rodinnému domu on-
-line přes web.

Novela moc nezmění

Od ledna 2015 bude zajištění odděleného 
sběru bioopadu (a také kovového odpadu) 
povinností obcí. Ekologové nad novinovými 
titulky jistě zajásají, ale realita je trochu jiná. 
Zákon o odpadech sice skutečně takovou po-
vinnost ukládá pro všechny obce bez rozdílu, 
ale jak to udělají, už nechává na nich. Bude 
tedy záležet jen na vůli radních, zda se v jejich 
městě objeví hnědé popelnice na biologické 
složky odpadu nebo zda zůstane u toho, že 
bude možné bioopad odložit na sběrném 
dvoře. I to je totiž považováno za splnění 
povinnosti zajistit sběr. Pro majitele velkých 
zahrad je to sice výhoda, ale předpokládat, 
že lidé budou s každým ohryzkem a hlínou 
z květináče jezdit na sběrný dvůr, je trochu 
naivní. V mnoha městech se tak bohužel nic 
nezmění.

Zkušenosti ekologů přitom ukazují, že právě 
dostupnost třídění je pro jeho úspěch klíčová. 

Ukazuje to příklad Mostu, kde zavedli místo 
hnědých popelnic speciální pytle, které je 
však třeba předem koupit, byť za cenu dva-
nácti korun. Ročně tu seberou kolem 90 tun 
biologicky rozložitelného odpadu, tedy ani ne 
desetinu toho, co v Chomutově. A jak dodává 
mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláč-
ková, možnosti odložit zbytky z domácností 
na sběrný dvůr neuvyužívá nikdo.

Jde to i v paneláku

Naštěstí existuje spousta lidí, kteří nepotřebu-
jí úřady na to, aby dělali správné věci, a tak 
vznikají různé komunitní kompostéry. Překva-
pivě – na byrokratický systém v ČR - to není 
nic komplikovaného, nepotřebujete žádná 
povolení ani papíry, jen souhlas majitele po-
zemku. Hotový uzamykatelný kompostér pro 
asi 15 domácností se dá pořídit za dvacet tisíc 
korun.
„Staraly jsme se o předzahrádku a musely kvůli 
tomu kupovat zeminu, tak jsme si řekly - proč 
nevyužít to, co normálně vyhazujeme do po-
pelnice. Tím jsme přišly na myšlenku, že by se 
mohlo kompostovat ve velkém, i s ostatními 
sousedy,“ vysvětluje Ivana Štětinová, jak při-
šly se svou sousedkou ke kompostéru před 
panelákem v Praze-Řepích. Objem jejího od-
padkového koše klesl od té doby minimálně 
na polovinu. „Začít třídit odpad takovouto for-
mou, blízkou dokonalosti, je jenom záležitost 
zvyku. Jako když se člověk učí odmalička si čis-
tit zuby,“ doplňuje ji druhá iniciátorka komu-
nitní kompostárny Lenka Seidlová. Podobné 
stojí i na sídlištích v Ústí nad Labem. 

Pokud nenajdete ve svém okolí zpřízněné 
duše, můžete dokonce kompostovat v malém 
i doma. Základem takového kompostování 
jsou žížaly, které zpracovávají odpad ve ver-
mikompostéru. Stát může třeba na chodbě 
nebo balkoně a vyjde na přibližně dva tisíce 
korun.
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Dobrovolná 
práce jako 
součást života
LAFARGE CEMENT, A.S. SE JAKO ODPOVĚDNÁ FIRMA PŘIHLÁSILA K AMBICÍM 2020, 

PROGRAMU SKUPINY LAFARGE, KTERÁ MÍŘÍ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU MILIÓN ODPRACOVANÝCH 

DOBROVOLNICKÝCH HODIN PO CELÉM SVĚTĚ V ROCE 2020. SVOJE ÚSILÍ ZAMĚŘILA NA POTŘEBY 

MÍSTNÍCH KOMUNIT, BIODIVERZITU, OCHRANU ZDRAVÍ A POTŘEBY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. 

NA PODROBNOSTI SE PTÁME KOORDINÁTORKY ČESKÉ ÚČASTI V PROJEKTU MILENY HUCANOVÉ.  

TEXT A FOTO: LAFARGE CEMENT, A.S.

Jak lze charakterizovat začátky dobrovol-
nictví ve společnosti Lafarge Cement, a.s.? 
Dobrovolnictví představuje logické pokra-
čování našeho působení v rámci nejbližšího 
regionu, jedná se vlastně o další formu rea-
lizace dlouhodobých projektů. Nejprve jsme 
tedy oslovili naše stávající partnery, se který-
mi spolupracujeme a podporujeme je třeba 
sponzorsky. Ne všude je ale dobrovolnictví 
vhodné.  Důležité je sladit očekávání obou 
stran, proto také profilace možností zabrala 
nějaký čas.  S nabídkou obecně prospěšných 
aktivit jsme se obrátili i na místní úřady. Sta-
rostové s námi mohou počítat hned na za-
čátku už při plánování různých akcí. Od paní 
Veroniky Vedejové, koordinátorky dobrovol-
nictví z Diecézní charity v Litoměřicích, jsme 
se dozvěděli, že jsme vlastně průkopníci, a že 
dobrovolnictví v našem regionu není ještě za-
kořeněné.  

V jakých oblastech se angažujete? 
Naše nabídka dobrovolné práce získala nej-
větší odezvu v okruhu organizací věnujících 
se sociální práci. Spolupracujeme s již zmi-
ňovanou litoměřickou Charitou, která provo-
zuje Dům pro seniory. Tam jsme opakovaně 
pomáhali jak na zahradě, tak uvnitř budovy. 
Prořezávali jsme stromy, pečovali o trávní-
ky, malovali a uklízeli v bytech, které se při-
pravovaly pro další obyvatele. Provedli jsme 
řadu dalších udržovacích prací, na které už 
obyvatelé domu sami nestačí. Získali jsme 



jejich pozitivní odezvu, jsou opravdu vděční 
za všechny sociální kontakty. Uplatnili jsme se 
také v Camphillu v Českých Kopistech, jedná 
se o neziskovou společnost zabývající se far-
mářstvím, která poskytuje chráněné bydlení 
postiženým lidem. Pomáháme s řešením jak 
krátkodobých, tak dlouhodobých problémů. 

Jakou odezvu získalo dobrovolnictví 
mezi zaměstnanci? 
I přes počáteční rozpaky se letos zapojilo 
okolo poloviny zaměstnanců, největší odmě-
nou je určitě dobrý pocit, jež pomoc potřeb-
ným přináší. Ale třeba i strávení času s kolegy, 
se kterými se pracovně zase tak často ne-
potkávají, anebo při netradičních aktivitách. 
Ve firmě jsou nastavena přesná pravidla, jak 
program firemního dobrovolnictví realizovat. 
Může to být práce pro vybranou neziskovku 
či na nějakém veřejně prospěšném projektu. 
Zaměstnanci si na to nemusí vybírat volno 
a náleží jim stejný plat, jako kdyby přišli do 
práce. Je možné si vybrat svoji vlastní organi-
zaci, zvolit, čemu svoji energii věnují. Dobro-
volničení se může každý zúčastnit jak jednot-
livě, tak v celé skupině. Této možnosti využil 
tým v lomu, pracovníci přišli sami s nápadem 
dobrovolně pracovat v sousední obci Lkáň, 
kde provádějí fyzicky namáhavou údržbu 
větrolamů a dosazují další stromy. Sportovně 
založení zaměstnanci pomohli s organizací 
cyklistických závodů anebo např. devět za-
městnanců pomáhalo místním fotbalistům na 
vylepšení hřiště v Libochovicích.  

Kolik zaměstnanců se účastní 
dobrovolnictví? 
Z celkového počtu sto čtyřiceti šesti zaměst-
nanců se jich zapojilo letos na sedmdesát. 
Odpracovali jsme přes šest set hodin na dva-
nácti akcích. Sousední Čížkovice se přihlásily 
o pomoc s opravou laviček a stolů na fotbalo-
vém hřišti.  Velký ohlas získalo sázení stromků 
v Třebenicích, kde se spolu se našimi zaměst-
nanci zapojili zástupci obecního úřadu. 

S jakým cílem se angažujete v projektu 
dobrovolné práce zaměstnanců? 
Od dobrovolnictví očekáváme především 
zlepšování a upevňování vztahů s okolím, a to 
se nám opravdu daří. Pokud se obě strany pře-
dem shodnou, co je v jejich silách a možnos-
tech, může být dobrovolnictví velmi přínosné 
pro všechny zúčastněné. Velmi důležitá je pro 
nás zpětná vazba, podíl na programech vyvě-
rajících z potřeb našeho regionu. Z dobrovol-
né činnosti má prospěch nejen její příjemce, 
ale i naše společnost, které přináší nové přá-
telské vztahy, nové zkušenosti a dovednosti. 
Lafarge Cement považuje dobrovolnictví za 
samozřejmou součást života.                      (PI)
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Detektivové 
z vysoké 
školy
ČEKALI BYSTE KRIMINALISTIKU POUZE NA POLICEJNÍCH AKADEMIÍCH? CHYBA LÁVKY! ZCELA NOVÝ 

OBOR KRIMINALISTIKA PRO VÁS PŘIPRAVILA I VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ V RÁMCI 

AKREDITOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRÁVNÍ SPECIALIZACE. ZATÍM 

„POUZE“ JAKO ČTYŘSEMESTRÁLNÍ KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, ALE ZATO I VE STUDIJNÍM 

STŘEDISKU V MOSTĚ. A AKREDITACE BAKALÁŘSKÉHO OBORU S TÍMTO ZAMĚŘENÍM JE JIŽ V BĚHU. 

OSTATNĚ VŠFS PROTO ZALOŽILA ÚSTAV KRIMINALISTIKY A FORENZNÍCH DISCIPLÍN, VE KTERÉM 

PŮSOBÍ ŠPIČKOVÍ ČEŠTÍ ODBORNÍCI A KTERÝ ZAČAL VYVÍJET NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY. 

UNIVERZITA TÍMTO KROKEM DOKLÁDÁ, ŽE STÁLE HLEDÁ NOVÉ CESTY VZDĚLÁVÁNÍ, ATRAKTIVNÍ 

OBORY A ZNALOSTI, KTERÉ ABSOLVENTI BEZ KOMPLIKACÍ BUDOU MOCI UPLATNIT V PRAXI.   

TEXT: VŠFS
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Vysoká škola finanční a správní, univerzita 
s více než patnáctiletou tradicí a téměř 14 
tisíci absolventy, patří na Mostecku k nejvý-
raznějším zástupcům edukačního trhu. Vedle 
nabídky kvalitního vysokoškolského vzdělá-
ní v celé řadě oborů je i centrem kulturního 
a společenského života regionu, zejména 
díky spolupráci s informačním centrem Euro-
pe Direct Most.

V akademickém roce 2015/2016 bude ve 
středisku možné studovat v prezenční i kom-
binované formě, v bakalářském i navazujícím 
magisterském stupni obory Marketingová 
komunikace, Řízení podniku a podnikové fi-
nance a Veřejná správa. Novinkou pro aka-
demický rok 2015/2016, kterou středisko 
připravuje ve spolupráci s ÚSTAVEM KRI-
MINALISTIKY A FORENZNÍCH DISCIPLÍN, 

je nabídka čtyřsemestrálního kurzu celoži-
votního vzdělávání Kriminalistika a zavede-
ní bakalářského oboru s tímto zaměřením 
s výukou přímo v Mostě.

Mostecké studijní středisko působí v regionu 
již od roku 2001 a velmi záhy začalo nabízet 
i navazující magisterské studium. Škola sídlí 
ve zmodernizovaných prostorách, její výuko-



vý pavilon nabízí 15 učeben, včetně dvou po-
čítačových a jazykových učeben a jedné vel-
ké přednáškové místnosti. Všechny místnosti 
jsou vybaveny dataprojektory, PC, plátnem 
a reproduktory, dvě učebny jsou vybaveny 
interaktivními tabulemi. Studenti mohou vy-
užívat knihovnu střediska a počítačový kou-
tek s připojením na internet. K dispozici jsou 
rozsáhlé materiály shromážděné v kabinetu 
regionalistiky a informačním středisku Europe 
Direct. Ze zkušenosti víme, že je velmi často 
využívají studenti pro zpracování svých ba-
kalářských, diplomových i seminárních prací, 
což představuje nezanedbatelný bonus v po-
době časové úspory při vyhledávání kvalit-
ních zdrojů. 

Zajímavou novinku bezesporu představuje 
Laboratoř neurotechnologií, která nabízí 
vědecké metody ke změření účinnosti rekla-
my. Zadavatel se tak jednoduše může dozvě-
dět, jaké emoce jeho reklama vzbudila a na 
co konkrétně se konzument zaměřil. Ostat-

ně Neuromarketing je jedním z volitelných 
předmětů v oboru Marketingová komunikace 
a řada studentů se na činnosti laboratoře po-
dílí prostřednictvím svých závěrečných prací. 
Laboratoř je schopná své služby nabízet i fir-
mám, které si chtějí účinnost své reklamy vě-
decky ověřit.

Za mimořádně důležité považuje vedení uni-
verzity i zpětnou vazbu od studentů, proto ve 
středisku také působí studentský parlament, 
který slouží k bezprostřední komunikaci stu-
dentů s vedením školy.

Řada čtenářů se s Vysokou školou finanční 
a správní mohla setkat i v rámci série besed 
„Osobnost a region“, při kterých se setkávají 
s řadou významných osobností, na přednáš-
kách katedry Marketingové komunikace pro 
veřejnost nebo na přednáškách pořádaných 
ve spolupráci s informačním střediskem Euro-
pe Direct Most.

Vzhledem k tomu, že se Vysoká škola finanční 
a správní stává v posledních letech stále více 
mezinárodní, zapojuje se do mezinárodních 
vzdělávacích projektů a odborných studií 
i mostecké studijní středisko. Ostatně vyvíjí 
v této oblasti i samostatné aktivity. Studenti 
se do nich hojně zapojují a díky účasti školy 
v programu Erasmus+ mohou v průběhu stu-
dia absolvovat i dlouhodobé zahraniční stáže.
Samozřejmostí, kterou VŠFS v průběhu mi-
nulých let mnohokrát prokázala, je individu-
ální přístup ke studentům, zajímavá stipendia 
a kvalifikovaní pedagogové. To vše v rámci 
tradice první soukromé ekonomické univer-
zity, která na českém edukačním trhu působí 
od roku 1999.                                              (PI)

Kontakt:
Pionýrů 2806, 434 01 Most
tel.: +420 476 707 722
e-mail: most@vsfs.cz
www.vsfs.cz
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Památková 
destrukce
ČESKÁ REPUBLIKA NEMÁ MOŘE, ZA TO MÁ NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ PAMÁTEK A HISTORICKÝCH 

STAVEB, KTERÉ JSOU LÁKADLEM PRO TURISTICKÝ RUCH A VÝZNAMNÝM ZDROJEM PŘÍJMŮ STÁTU. 

NA PAMÁTKÁCH STOJÍ EKONOMIKA I ROZVOJ TĚCH MĚST A OBCÍ, KTERÉ MAJÍ TO ŠTĚSTÍ, ŽE VE 

SVÉM KATASTRU MAJÍ NĚJAKÝ STAVEBNÍ ČI JINÝ KULTURNĚ HISTORICKÝ KLENOT. DOBRÝM 

PŘÍKLADEM Z PAMÁTEK PROSPERUJÍCÍCH MĚST JSOU PRAHA A ČESKÝ KRUMLOV. SMUTNÝM 

PŘÍKLADEM JE NAOPAK MĚSTO ŽATEC, KDE V PŘEDCHOZÍCH LETECH ORGÁNY PAMÁTKOVÉ 

PÉČE SVOU RESTRIKTIVNÍ „PAMÁTKOVOU POLITIKOU“ FAKTICKY VYHUBILY ŽIVOT A ROZVOJ 

V HISTORICKÉM OBVODU MĚSTA. PAMÁTKY JISTĚ ZASLUHUJÍ POZORNOST A OCHRANU. 

PODOBNĚ JAKO JINÉ UNIKÁTNÍ A OHROŽENÉ SYSTÉMY. CÍLEM PAMÁTKOVÉ OCHRANY 

JE ZACHOVAT KULTURNÍ DĚDICTVÍ PRO BUDOUCÍ GENERACE. KDO VŠAK OCHRÁNÍ 

SOUČASNÉHO ČLOVĚKA? NĚKDE SE ZÁKON NA OCHRANU PAMÁTEK VYMKL KONTROLE 

NATOLIK, ŽE V ZÓNÁCH KDYSI PLNÝCH LIDÍ A ŽIVOTA – JSOU NYNÍ JEN MRTVÉ SKANZENY 

A KULISY BEZ ŽIVOTA...

TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL



Jednomu tak a druhému jinak

Pro ochranu památek v ČR jsou klíčové 
dvě zákonné normy. Nejdůležitější je zákon 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Oba 
jmenované zákony jsou využívány k ochraně 
památek a také k užití sankcí při porušení zá-
kona o státní památkové péči. Jak jsou však 
tyto normy aplikovány v praxi? Rozdílně! Pří-
mo do očí bijící je přístup orgánů památkové 
péče ve věci zbourání domu v památkově 
chráněné zóně na pražské Ořechovce. Dům, 
teď fakticky už jen pozemek,  vlastní známá 
módní návrhářka Blanka Matragi. Společnost 
Matragi Design dostala za úplné odstranění 
domu pokutu pouhých 150 tisíc korun. Odvo-
lala se. To v Žatci jsou památkáři jiní – pokutu 
ve stejné výši, tedy 150 tisíc, udělili vlastníkovi 
kulturní památky za to, že jí fakticky zachránil 
před zničením. Opravil střechu, která hrozila 
zřícením, byla zima a silně sněžilo. Než však 
majitel vyřídil všechna povolení, správní orgá-
ny zahájily řízení a z řádného občana se stal 
obviněný z přestupku. Zdá se, že rozdíl v po-
kutách i ve výkladu práva je pouze na mo-
mentálním rozpoložení úředníka památkové 
péče. Která se spíše než na faktickou péčí 
o památky zaměřuje na prohlubování konflik-
tů mezi vlastníky a úřady. Státní památková 
péče nemá jasnou koncepci. Národní památ-
kový ústav de facto řídí městské památkové 
úředníky, kteří - alespoň v některých městech 
– rezignovali na zdravý rozum a tupě opisují 
stanoviska deprivovaných pracovníků NPÚ. 
Proto vznikají nedůvodné rozdíly v pokutách, 
ale i v přístupech k samotné ochraně kulturní-
ho dědictví v ČR.

Listina lidských práv 
vlastníkům památek v ČR 
právo nezaručuje

Památkáři proti vlastníkům nemovitých kul-
turních památek nejčastěji využívají tu část 
zákona o státní památkové péči, která sou-
visí s obnovou kulturní památky. Protože 
každý, kdo vlastní nemovitou kulturní památ-
ku a chce provést její obnovu, údržbu, opravu 
či rekonstrukci, je povinen požádat orgány 
památkové péče o závazné stanovisko. Ke 
střetům mezi zájmy – často velmi vyostřeným, 
dochází ve chvíli, kdy vlastník nemovitosti 
označené jako kulturní památka chce pou-
žít jiný, například energeticky či ekonomicky 
úsporný stavební materiál, než jaký byl použí-
ván před sto či více lety. Je znám případ, kdy 
pracovnice Národního památkového ústavu 
v Ústí nad Labem vtěsnala do závazného sta-

noviska povinnost vlastníkovi kulturní památ-
ky (bytového domu), jaké kličky do vnitřních 
oken může použít. Nejednalo se přitom o ně-
jaký starobylý zámek ani o hrad, ale o řadový 
dům ve vedlejší ulici s okny do dvora. Stejná 
pracovnice však svým laxním přístupem moh-
la zavinit, že se téměř rozpadl historicky cen-
ný dům na jednom z náměstí v Žatci.

Kasárna v Mostě

V Mostě, po privatizaci kasárenského komple-
xu, došlo ke dvěma jevům. Jeden byl pozitiv-
ní. Vyznačoval se tím, jak přistupoval majitel 
k objektu důstojnické ubytovny. Z rozpadají-
cího se domu je nyní prosperující zavedená 
Pizzerie Nautico, včetně hotelu s nezaměni-
telnou atmosférou. Majitel památky nejen že 
zachránil kulturní památku, kterých je v Mos-
tě nedostatek díky důlní činnosti v sedmdesá-
tých letech minulého století a zániku starého 
Mostu, ale navíc vytvořil na jedné z hlavních 
tepen města příjemnou zastávku na občerst-
vení i s možností ubytování. Kousek vedle stál 
rohový dům, který sloužil štábu. Byl využíván 
vyššími důstojníky Československé lidové ar-
mády. Díky dlouhodobé nečinnosti a laxnosti 
majitele se dům začal stávat útočištěm pro 
bezdomovce. Ti se také postarali o devastaci 
interiérů a části exteriéru jinak nádherného, 
dominantního domu z konce 18. století. Až 
po protestech části mostecké veřejnosti a úsi-
lí místních orgánů památkové péče se s krás-
ným objektem začalo cosi dít. V tomto přípa-
dě se ukázalo, že přiměřené využívání zákona 
o památkové péči, odpovědnost veřejnosti 
i majitelů za kulturní historické statky mají svůj 
význam a lze je skloubit i se zájmy vlastníků. 
Je však zapotřebí přiměřenosti, skutečné sna-
hy o záchranu historie a také odborné podpo-
ry. Právě onen lidský, občanský prvek – často 
orgánům památkové péče chybí. Frustrace, 
nepochopení potřeb majitelů a destruktivní 
represe, jakou předváděly orgány památkové 
péče v minulosti v Žatci, budou mít za násle-
dek opak smyslu zákona na ochranu pamá-
tek. Podněcují tak ničení kulturních památek 
a nenávist vůči všemu historicky cennému, 
neboť je památková ochrana často zneužívá-
na právě těmi, kteří mají památky chránit.
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Vánoční program 
v Mostě
BOHATÝ PROGRAM, KTERÝ 

POTĚŠÍ DĚTI I MILOVNÍKY HUDBY 

A KLASICKÉ VÁNOČNÍ ATMOSFÉRY, 

CHYSTÁ NA CELÝ PROSINEC 

MĚSTO MOST. ADVENTNÍ 

NÁLADU NAVODILO UŽ

POSLEDNÍ LISTOPADOVÝ DEN 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU NA PRVNÍM NÁMĚSTÍ, 

KDE SE BUDOU OD 16. PROSINCE 

KONAT VÁNOČNÍ TRHY 

S KULTURNÍM PROGRAMEM. 

TEN OBOHATÍ SÉRIE KONCERTŮ, 

AŤ UŽ V KOSTELE NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE, ZUŠ ČI MOSTECKÉM 

DIVADLE. MEZI TRADIČNÍ 

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE V MOSTĚ 

PATŘÍ I HORNICKÁ SLAVNOST 

SVATÉ BARBORY.

TEXT A FOTO: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU



Svatá Barbora opět předá své světlo
Jednou z nejoblíbenějších předvánočních 
akcí je předání kouzelného světla patronky 
horníků svaté Barbory nejvyššímu předsta-
viteli města. To je tentokrát naplánováno na 
pátek 5. prosince v 17 hodin. Průvod unifor-
movaných havířů v čele se sv. Barborou vyra-
zí od Rozkvětu přes obchodní centrum Cen-
tral k magistrátu, kde dojde k předání světla, 
a bude pokračovat dále k Repre. Tradiční 
hornickou akci v Mostě zavedl a každoročně 
pořádá Spolek severočeských havířů. 

Vánoční koncerty v Mostě
Francouzský vánoční koncert 
12. 12. 18 hodin - ZUŠ F. L. Gassmanna – 
kvarteto Chanson Marie Koldové a jejích 
přátel (Francouzsko-český klub v Mostě). 
Vstupné: 80 Kč

Adventní koncert Podkrušnohorského 
gymnázia Most
17. 12. 17 hodin - kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
15. 12. 19 hodin - Městské divadlo v Mostě 
(Macek Music Management Most)
19. 12. 18 hodin - kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě (SGR Most, Drahoslav Rieger)

Vánoční varhanní koncert – SGR Most, Dra-
hoslav Rieger
26. 12. 16 hodin - kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě

Mikulášská tramvaj
Pro děti opět připravuje město Most oblíbené 
jízdy tramvají s Mikulášem, čertem a andě-
lem. Konají se 3. prosince od 15 do 18 hodin 
dle jízdního řádu vyvěšeného na zastávkách 
MHD u obchodního domu Prior a Central. 
Vstupenky je možné získat za obrázek ve 
Středisku volného času v Mostě.

Vánoční trhy
Budou probíhat na 1. náměstí v Mostě od 16. 
do 22. prosince vždy od 10 do 18 hodin. Pro-
dej vánočního zboží doplní ohrádka se zví-
řátky a dětský vláček a každý den odpoledne 
kulturní program.

Úterý 16. 12. 
16 hodin - zahájení, Pěvecké sdružení 
severočeských učitelů
16.45 hodin - Pohoda Vánoc 
(Divadlo M) 
17.35 hodin - Čarovná noc betlémská 
(Studio mladých divadelníků při 
Divadle rozmanitostí)   

Středa 17. 12. 
16 hodin - Hrátky s čertem (Divadlo VeTři)
17 hodin -  pěvecký sbor Clavis cordium 
17.35 hodin - Čarovná noc betlémská 
    
Čtvrtek 18. 12. 
16 hodin - hudební skupina Křáp
16.40 hodin - Královna Vánoc (Divadlo VeTři)
17.35 hodin - Čarovná noc betlémská  
      
Pátek 19. 12. 
16 hod - pěvecký sbor Korálek
16.40 hodin - dětské taneční vystoupení 
(SK Amadeus) 
17.35 hodin - Čarovná noc betlémská

Sobota 20. 12. 
10 – 13 hodin - Vánoční dílny 
ZŠ Vítězslava Nezvala
14 – 17 hodin - Vánoční dílny ZŠ Okružní 
16 hodin - Vánoční pásmo 
(Středisko volného času)
17 hodin - Perníková chaloupka 
(Divadlo rozmanitostí)
17.35 hodin - Čarovná noc betlémská 
  
Neděle 21. 12.
10 – 13 hodin - Vánoční dílny ZŠ Zlatnická 
14 – 17 hodin - Vánoční dílny 
ZŠ Jakuba Arbesa
16 hodin - Tajemství vánočního 
příběhu (HAD v Cirkuse)
16.40 hodin - Mikulášská a vánoční 
merenda (Divadlo Andromeda)      
17.35 hodin - Čarovná noc betlémská  
  
Pondělí 22. 12. 
16 hodin - Ježíšek žije! (Zdeněk Lukesle)
16.45 hodin - historická hudba Řemdih
17.35 hodin - Čarovná noc betlémská
20. – 21. 12.  Vánoční dílny – 
možnost výroby vlastních ozdob
20. – 22. 12.  Historická řemesla, dobové 
stánky, předvádění vánočních zvyků

Betlémské světlo
Den před Štědrým dnem dorazí také do Mos-
tu Betlémské světlo, které tradičně rozvážejí 
skauti. Vyzvednout si ho můžete u vánočního 
stromu na 1. náměstí v Mostě.
23. 12.  16 – 18 hodin  
24. 12.  13 – 15 hodin

Silvestr na 1. náměstí
16.00 hod.  Pangea - The Beatles Revival Band
17.00 hod.  The Clippers 
(hudební vystoupení + soutěžní show)  
18.20 hod.  Petr Kolář  
19.00 hod.  Ohňostroj                                  (PI)



Co právě dělám
Momentálně řeším, co komu koupit k Váno-
cům, kdy stihnu upéct cukroví apod. Na vá-
noční úklid jsem již rezignovala – dělám to, 
když je čas. Důležitější je pro mě sváteční 
nálada a klid, i když jsem k tomuto přístupu 
dospěla až po letech „tréninku“.

Také jsem nedávno dočetla moc zajímavou 
knihu - Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly 
- a tak se snažím podle jejího návodu se svý-
mi dětmi mluvit „motivačně“, protože někdy 
mám pocit, že mě mé děti neslyší (nebo ne-
chtějí slyšet?).

Co mě potěšilo
Velkou radost mi v poslední době udělala 
oslava našeho mateřského centra Barborka, 
protože se opravdu vydařila, líbila se rodičům, 
dětem i nám - organizátorům. Mohli jsme 
dětem do Barborky pořídit spoustu nových, 
zajímavých hraček a rodičům zajímavé knihy. 
Do jedné (výše zmiňované) jsem se okamžitě 
začetla a mohu ji doporučit. Leccos jsem už 
vyzkoušela na svých dětech a fungovalo to!  
Jen vydržet…

Mám také ohromnou radost z toho, že se 
letos podařilo mým dětem najít si zajímavé 
kroužky, které je baví a do kterých je nemusí 
nikdo nutit. Alespoň nějaká úspěšná konku-
rence jejich tabletům…

TAKÉ TENTOKRÁT JSME SE V NAŠÍ ANKETĚ OSOBNOSTÍ POKUSILI NAJÍT TŘI ZAJÍMAVÉ A PŘESTO 

VELMI ODLIŠNÉ LIDI, KTEŘÍ SE VÝZNAMNĚ PODEPISUJÍ NA TVÁŘI TOHOTO REGIONU. DOZVÍTE 

SE NAPŘÍKLAD, NA CO JE V SOUČASNÉ DOBĚ PYŠNÝ ŘEDITEL MOSTECKÉHO GAMA RÁDIA PETR 

PETRIK. PŘEČTETE SI, JAKÁ SEZÓNA ČEKÁ ÚSPĚŠNÉHO TRIATLONOVÉHO ZÁVODNÍKA JAKUBA 

LANGHAMMERA Z LITVÍNOVA. A ZAKLADATELKA MOSTECKÉHO MATEŘSKÉHO CENTRA BARBORKA 

ILONA RADICSOVÁ PROZRADÍ, JAKÉ TRABLE MŮŽE PŘINÉST MODERNÍ TECHNIKA. ZAJÍMÁ VÁS, CO 

TITO LIDÉ PRÁVĚ DĚLAJÍ, CO JE POTĚŠILO A CO JE TRÁPÍ?

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHÍV RESPONDENTŮ, PAVEL MATĚJKA
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ILONA RADICSOVÁ
39 let, Most
vedoucí Mateřského centra Barborka při 
Krušnohorském centru pro rodinu a soci-
ální péči, o.s.

Absolventka střední ekonomické školy, 
rodačka z Českého ráje, posledních 13 let 
však žije díky manželovi v Mostě. Má dvě 
děti 10 a 12 let. Založila a vede mateřské 
centrum. 

Co mě trápí
Od té doby, co naše děti dostaly tablety, sna-
žím se nalézt vhodný čas a „zdravou“ míru 
pro uspokojení jejich touhy, která je ale - zdá 
se – neukojitelná. Jakmile pro ně nemáme 
společný program mimo domov, pídí se po 
nich. Vadí mi ta posedlost. Když je vidím, jak 
každý sedí u svého tabletu ve svém pokoji 
a nehrají si společně jako dříve, je mi to líto. 
Přijdu domů z práce, málem první ze všeho 
padne otázka, zda můžou na tablet (který je 
do té doby schovaný a ony neví kde)… Když 
už se večer sejdeme celá rodina doma, mís-
to toho, abychom se navzájem užili, sedíme 
s manželem většinou sami v obýváku a děti 
(dokud nezavelíme k odevzdání tabletů) 
u sebe v pokojích. Nechat jim ale tablety ně-
kolik hodin v mezidobí, kdy přijdou ze školy 
a kdy já s manželem jsme ještě v práci, se mi 
také nechce. Vlastně si nyní uvědomuji, že 
od té doby, co děti dostaly o prázdninách 
za vysvědčení tablety, se u nás asi nejčastěji 
skloňuje slovo tablet („Mami, můžu na tab-
let?“  „Proč nemůžu na ten tablet, když už 
jsem udělal/a všechno, co jsi chtěla?“,  „Co 
dělají děti?“ – „Asi jsou na tabletu…“). Zkou-
šeli jsme děti o prázdninách nelimitovat v je-
jich používání. Doufali jsme, že se jich nabaží, 
stejně jako prý děti ztratí zájem o sladké, po-
kud jim dva dny necháte hromadu bonbonů 
volně k dispozici. Nestalo se… Kdyby měl ně-
kdo radu, jak tohle dilema elegantně vyřešit, 
sdílejte ji prosím se mnou… 



Co právě dělám
Právě připravujeme ke spuštění desátý vysílač 
Gama rádia v Sokolově. Považuji to trošku za 
zázrak. V průběhu posledních čtyř měsíců 
jsme spustili pět nových vysílačů ve třech kra-
jích, v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém. 
Není to jen samotná realizace staveb, ale sou-
běžně je třeba to rádio dostat do povědomí 
lidí v úplně novém regionu. To znamená stále 
tam jezdit, budovat kontakty, hledat obchod-
ní partnery, pořadatele kulturních akcí, dát vě-
dět posluchačům, že začínáme. A to všechno 
ve třech krajích najednou. Uvést do chodu 
jeden vysílač je poměrně náročná věc a je to 
práce pro celý tým na několik měsíců a my 
jsme spustili pět vysílačů najednou, takže je 
to opravdu náročné období. A tím pádem, už 
vlastně nic jiného nedělám.

Co mě potěšilo
Když budu mluvit zase o práci – a lepší už to 
se mnou asi nebude – je to zase Gama rádio, 
které mě těší. Vyrostlo během pár let z ben-
jamínka do silné nadregionální stanice. Na 
to jsem pyšný a to mi dělá radost každý den. 
Podařilo se nám navázat kontakty i takovými 
institucemi jako je HC Energie Karlovy Vary, 
což je velmi silný sportovní klub, začínají se 
o nás zajímat pořadatelé velkých hudebních 
festivalů a k nám do rádia už jezdí  i slavné 
rockové osobnosti, čímž se dostáváme do po-
vědomí hudebního světa.

Co mě trápí
Zase zůstanu u práce. Mrzí mě, že se mi ne-
podařilo vybudovat kvalitní obchodní tým rá-
dia. Představy zájemců o práci v obchodním 
týmu se bohužel dost rozcházejí s tím, jaké 
jsou možnosti trhu a jak si práci představuji já. 
Lidi mají velká očekávání, ale nenabízí kvalitu. 
Nechtějí pracovat, chtějí jen peníze. 

Co mě trápí
Celý příští rok nebude jednoduchý. Pro ná-
sledující sezónu se snažím najít co nejvíce 
sponzorů, kteří by mi buď finančně, nebo ma-
teriálně zajistili činnost. Do současnosti mě 
podporovali rodiče a to bych chtěl změnit. 
Tento úkol není rozhodně jednoduchý a dou-
fám, že se mi ho podaří zvládnout. Navíc jsem 
studentem 3. ročníku UJEP v Ústí nad Labem 
a v tomto školním roce bych chtěl studium 
úspěšně ukončit státnicemi, což zabere mno-
ho času. Sám jsem zvědavý, jak se s příštím 
rokem vypořádám.  

Co právě dělám
Od posledního triatlonového závodu sezóny, 
který se konal 28. září na italském ostrově 
Elba, jsem si měsíc užíval volna od trénová-
ní a teď již opět naplno trénuji. Tréninkům se 
v průběhu sezony věnuji více než dost, při-
bližně šestkrát do týdne, dvatkrát denně, a tak 
jsem byl rád za tak dlouhý odpočinek. V prů-
běhu měsíce jsem si odpočinul a nabral plno 
sil do další triatlonové sezóny, která vyvrcholí 
30. srpna 2015 na Mistrovství světa v rakous-
kém Zell am See.

Co mě potěšilo
Největší radost jsem měl z letošní sezony 
2014, která se mi opravdu vyvedla. Dokázal 
jsem se nominovat na Mistrovství světa v po-
lovičním Ironmanu a na každém závodě se 
objevovat na stupních vítězů. Ať už v katego-
rii, či v absolutním pořadí. Za povšimnutí stojí 
například 2. místo v kategorii do 24 let v ra-
kouském Zell am See, či 4. místo v absolutním 
pořadí na Italském ostrově Elba. Díky skvělé 
sezoně se mi dostávalo nespočetně mnoho 
gratulací, které jsem opravdu nečekal. Budu 
se co nejvíce snažit, aby ta nadcházející sezó-
na byla co nejlepší.

JAKUB LANGHAMMER
23 let, Litvínov
student, triatlonový závodník

Triatlonový závodník na polovičních 
ironmanských distancích, člen oddí-
lu Krušnoman triatlon team Litvínov, 
dvojnásobný Mistr ČR, kvalifikován na 
Mistrovství světa 2015. Studuje Pedago-
gickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem, obor Tělesná výchova 
a sport.

PETR PETRIK
53 let, Most
ředitel Gama Radia

Studoval politologii a mezinárodní 
vztahy, stál u zrodu prvního soukro-
mého rádia na Mostecku v roce 1992, 
věnuje se médiím, pořádání společen-
ských akcí a koncertů. V roce 2009 za-
ložil v Mostě rockové rádio.



22 | PAMÁTKY | ŹAMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Od porcelánu 
k plastovým 
kostičkám

446 PLATÍCÍCH A 700 DĚTÍ. TAKOVÁ ČÍSLA ZAZNAMENALI NA ZÁMKU V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ PŘI 

VERNISÁŽI DLOUHO OČEKÁVANÉ VÝSTAVY SVĚT KOSTIČEK. AŽ DO KONCE LEDNA SE MOHOU MALÍ 

I VELCÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZÁMKU PONOŘIT DO SVĚTA FENOMÉNU STAVEBNICE LEGO. NA MÍSTĚ JE 

ČEKÁ PŮL MILIÓNU PLASTOVÝCH DÍLKŮ, ALE I DALŠÍ ATRAKTIVNÍ EXPOZICE.

TEXT: REDAKCE POHLEDY AMB
FOTO: ROMAN NOVOTNÝ



Znak města z kostiček
Náplní výstavy je tematická expozice dioramat Wes-
tern, City - stavba, City – vlaky, City - letiště, City 
- přístav, dále skulptury, alternativní modely a další 
exkluzivní exponáty z řad továrních setů, i z takzvané 
„MOC“ tvorby nebo-li My own Creation – má vlastní 
tvorba. Dominantu výstavy tvoří mozaika znaku města 
a 3D model hlavní vstupní fasády zámku v Klášterci 
nad Ohří, který byl navržen a realizován exkluzivně 
pro tuto výstavu. Výstava bude díky druhé vernisáži, 
která je připravována na zlatou neděli 21. prosince 
2014, rozšířena o exponáty ze speciálních modelů 
domácí tvorby, mezi které budou zařazeny filmové 
modely, např. Ghostbusters, Toy Story – příběh hra-
ček, The Simpsons a jiné, a dále o několik exponátů 
známých architektonických skvostů z různých koutů 
České republiky. 

Kostičkové ceny
Pro děti je připraven vybavený dětský koutek s vláč-
kodráhou, ke stavění kostky Duplo i Classic – Basic. 
Pro nejmenší návštěvníky výstavy je v prostorách dět-
ského koutku k zapůjčení originální odrážedlo společ-
nosti Lego, která tento dnes již nesehnatelný produkt 
nabízela v 90. letech a dále originální Lego Duplo hra-
cí stolek.

Na závěr výstavy proběhne slosování o hodnotné 
ceny. Při zakoupení vstupenky na výstavu návštěvníci 
odtrhnou slosovatelnou část, kde vyplní jméno, adre-
su, kontakt a vyplněný lístek vhodí do připraveného 
osudí, ze kterého se budou na konci výstavy losovat 
výherci „kostičkových cen“. Tyto ceny budou sestave-
ny z namíchaných kostek z dětského koutku a setů od 
sponzorů. Výstavu můžete navštívit každý den od 9 
do 15 hodin až do 31. ledna příštího roku. Vstupné 40 
korun je opravdu „lidovka“.

Centrum porcelánu
Výstava Lega ale není jedinou atraktivitou novogotic-
kého zámku v Klášterci nad Ohří. Historická památka 
na břehu řeky Ohře nabízí návštěvníkům hned několik 
prohlídkových okruhů. Ten zřejmě nejznámější – por-
celánový – představuje vzácnou expozici porcelánu 
ze sbírek Umělecko - průmyslového muzea v Praze. 
Sbírka českého porcelánu v 21 sálech prvního patra 
zámku dokumentuje více než 220letou historii výroby 
porcelánu v Čechách. V dobových vitrinách a interié-
rech je vystavena produkce manufaktur a porcelánek 
ze Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové, Kysiblu, 
Chodova, Staré Role, Dalovic, Prahy, Lokte, Budova 
a Ždanova a dalších. Návštěvníkům se také ve čtyřech 
místnostech představuje historie počátků světové vý-
roby porcelánu – čínského, japonského, evropského 
(např. míšenského, vídeňského a nymfenburského) 
z období 17. až 19. století. Novinkou tohoto okruhu 
je expozice Umělecko-průmyslového muzea na téma 
„Příběhy majetku obětí holocaustu“. 

Pohádkový svět
Další zámecký prohlídkový okruh je připraven hlavně 



pro dětské návštěvníky a zahrnuje prohlídku 
Pohádkové Země Vítězslavy Klimtové a expo-
zice loutek rodiny Matěje Kopeckého insta-
lovanou ve sklepních prostorách západního 
a jižního křídla zámku. Dále můžete v tomto 
okruhu vidět stálou expozici zajímavé kerami-
ky kláštereckého samouka Stanislava Hlaváče 
a v sezóně také zahrnuje výstup na zámeckou 
vyhlídkovou věž, kde je nainstalována stálá 
výstava keramických děl paní Štefánkové pod 
názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověstí a le-
gend Severozápadních Čech.

Atraktivity Klášterce
Třetí okruh nazvaný Atraktivity zahrnuje 
to nejzajímavější, co je možné na zámku 
a v okolí vidět. Prohlídka začíná v expozici 
drahých kamenů, těžby a zpracování želez-
ných rud v Krušných horách. Poté návštěvní-
ci vystoupají do patra do zámecké knihovny 
a pak ještě výš, na zámeckou vyhlídkovou 
věž. Okruh končí prohlídkou zámeckého are-
álu s návštěvou Thunské hrobky, v níž jsou 
uloženy ostatky hraběcí rodiny Thun-Hohen-
steinů včetně porcelánového rodokmenu hra-
běcí rodiny.

Thunská stopa
Právě Thunové drželi klášterecké panství 
nepřetržitě více jak tři století a do historie 
Klášterce nad Ohří se proto výrazně zapsali. 
Historie zámku se však začala psát dříve – zá-
mek postavili na začátku 16. století Fictumové 
a ještě v tomtéž století mu pak vtiskli rene-
sanční podobu. Fictumové však kvůli účasti 
na stavovském povstání roku 1621 o majetek 
přišli, a panství získávají Thunové. Do ranně 
barokního stylu ho v druhé polovině 17. stole-
tí přestavuje italský architekt Rossi de Lucca. 
Zámek dostal čtyřkřídlou dispozici, byl obklo-
pen nově založeným parkem se salou terre-
nou a boční arkádovou chodbou. Sochařskou 
výzdobu z let 1685-1687 vytvořil Jan Brokof, 
otec slavného Ferdinanda Maxmiliána Broko-
fa. 
Významný je také rok 1794, kdy Thunové 
získávají kláštereckou manufakturu na por-
celán, kterou provozují až do čtyřicátých let 
20. století. Dnešní podobu získává zámek za 
Josefa Oswalda po požáru v roce 1856. Podle 
projektu architekta Václava Hagenauera byl 
upraven v tehdy módním neogotickém stylu 
a ve stejném duchu byl rozšířen a upraven 
i zámecký park. 

Zámecký park
Park obklobuje zámek od druhé poloviny 17. 
století, kdy ho založil  Michael Osvald Thun, 
původně v barokním stylu. Do anglického 
stylu – tedy v duchu tehdejších estetických 

tradic – se začal přebudovávat až na konci 
století osmnáctého, kdy se park rozrostl smě-
rem ke Kyselce. Ostatně dodnes tvoří spole-
čeně s lázeňským parkem u Evženie krásnou 
scenérii procházek podél řeky Ohře. O ro-
mantická zákoutí kolem řeky se park rozšířil 
po stržení tamních panských staveb po po-
žáru v roce 1856. Nový park pak koncipoval 
klášterecký vrchní zahradník Čeněk Stibal. 
Projekt byl podřízen vedení Osvalda Thuna, 
který byl sám odborníkem v dendrologii. Ve 
druhé polovině 19. století se původní středo-
evropské dřeviny začínají doplňovat stále více 
exotickými raritami. Celý park získává naučný 
podtext, názvy dřevin jsou uvedeny na porce-
lánových tabulkách.

Kromě mnoha dendrologických vzácných 
unikátů a neobyčejných dřevin z různých 
koutů světa zde roste i vzácný „Strom štěstí“ 
pocházející z východní Asie, ze starobylého 
japonského rodu stromů Gingko. Do dneš-
ních dob se zachoval jediný druh této dřeviny, 
nesoucí název Gingko Biloba. Jeho listy vznik-
ly srůstem jehličí v plochu a tvoří zajímavý vý-
vojový druh na rozhraní dřevin jehličnatých 
a listnatých.

Oživený zámek
Součástí anglického parku je i renovovaná 
barokní stavba saly terreny naproti zámku, 
vytvářející svou architekturou půvabné pro-
středí, kde se v letních měsících konají odpo-
lední koncerty. Sochy a plastiky vynikajícího 
barokního sochaře německého původu Jana 
Brokoffa ze 17. století dotvářejí monumentální 
krásu nejen této stavby.

Kromě těchto koncertů se na zámku v létě 
koná řada akcí v rámci Zámeckého kulturního 
léta. Park je dějištěm uměleckých sympozií 
i programů pro děti, běžné prohlídky doplňují 
oživené, které vracejí návštěvníky do histo-
rie. Nádvoří se v červenci rozeznívá krásnou 
hudbou Kláštereckých hudebních pramenů, 
věhlasného houslového festivalu.

Kontakty:
Tel./fax: +420 474 375 436
Mob.: +420 601 388 819
E-mail: info@zamek-klasterec.cz
www.zamek.klasterec.cz

Provozní doba:
duben až září: denně 9.00-17.00 hodin
říjen až březen: 
pátek až neděle 9.00-15.00 hodin
Ostatní dny pro organizované skupiny po 
předchozí závazné rezervaci.                      (PI)



Rok 2015 
v Dolním Poohří: 
Oslavy řeky Ohře
1210 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ 

ZMÍNKY O ŘECE OHŘI, TEHDY 

NAZÝVANÉ AGARA, CHCE 

PŘIPOMENOUT V PŘÍŠTÍM ROCE 

DESTINAČNÍ AGENTURA DOLNÍ 

POOHŘÍ SPOLEČNĚ S MĚSTY, 

LEŽÍCÍMI NA TÉTO ŘECE. 

PŘÍPRAVY NA OSLAVY, 

KTERÉ SE BUDOU KONAT 

V ROCE 2015, UŽ SE 

ROZBÍHAJÍ.

TEXT A FOTO: DESTINAČNÍ AGENTURA 
DOLNÍ POOHŘÍ

Poprvé zmiňuje řeku Ohři-Agaru a také Kruš-
né hory-Fergunna raně středověký anál Chro-
nicon Moissacense, sepsaný v 9. století. „V zá-
znamech stojí, že v roce 805 vtrhla do Čech 
třemi proudy vojska římského císaře a franc-
kého krále Karla Velikého, vedená jeho synem 
Karlem Mladším. Část francké armády překro-
čila Krušné hory (Fergunna), další pokračovala 
údolím Ohře (Agara). Neúspěšně pak obléhala 
českou pevnost Canburg, jež bývá někdy zto-
tožňována s Kadaní. Frankové pak zpustošili 
oblast až k řece Labi (Albia),“ vysvětluje histo-
rik Petr Hlaváček. „V roce 2015 tak uplyne již 
úctyhodných 1210 let od první písemné zmín-
ky o Krušných horách a řece Ohři, klíčových 
topografických fenoménech severozápadních 
Čech a celé střední Evropy,“ dodává historik. 

„Výročím chceme připomenout význam řeky 
v našem životě i v životě našich předků,“ vy-
světluje ředitelka Destinační agentury Dolní 
Poohří Libuše Novotná Pokorná. K oslavám se 
kromě Ústeckého kraje a měst na toku řeky 
připojí také kraj Karlovarský a partneři z Ně-
mecka, kde Ohře pramení. Právě u německé-
ho pramene ve Smrčinách budou oslavy začí-
nat, skončí pak symbolicky v místě, kde končí 
svou pouť i řeka Ohře – v Litoměřicích. Pří-
pravy na velké oslavy se již rozbíhají. „Historik 
Petr Hlaváček právě píše knihu, která se zaměří 
na pověsti a báje spojené s Ohří. Přiblíží i his-
torii života na řece, připomene velké povodně, 
ale i slavné osobnosti, které měly k řece vztah. 
Doplněna bude ilustracemi,“ informuje o pří-
pravách Libuše Novotná Pokorná. V přípravě 
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je také putovní výstava s historickými i sou-
časnými fotografiemi Ohře a okolí, která by 
se měla zastavit v jednotlivých městech a ob-
cích na řece. Cílem organizátorů je i vytvoře-
ní speciálních regionálních produktů jako je 
víno nebo pivo, spojených s patronkou řeky 
– vílou Egerií. „Chceme zapojit i veřejnost, 
hlavně studenty, formou soutěží, a věřím, že se 
k nám připojí třeba i restaurace nabídkou spe-
ciálních regionálních menu,“ doplňuje ředitel-
ka Destinační agentury. Vyvrcholením celo-
ročních akcí pak budou velké Slavnosti řeky 
v Kadani.            (PI)
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Hra světel 
na hřbitovní zdi
SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI, PŘEDZAHRÁDKU, BALKÓN, DÝNI, NÁDRAŽÍ, SNĚHULÁKA, PTAČÍ 

BUDKU, SVATEBNÍ PÁR A BŮHVÍ CO JEŠTĚ. VYMYSLET VÍCE ČI MÉNĚ ZAJÍMAVÝ NÁMĚT A SOUTĚŽ 

JE NA SVĚTĚ! KDYBY SE ALE VYHLÁSILA SOUTĚŽ O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ HŘBITOV, MĚL BYCH JEDEN 

TIP. NA HŘBITOVĚ V BŘEZNĚ U CHOMUTOVA NAJDETE KROMĚ KLASICKÝCH NÁHROBNÍCH DESEK 

I DVĚ ZAJÍMAVOSTI.

TEXT A FOTO: FRANTIŠEK DOČEKAL

V květnu 2013 tam byl slavnostně odhalen 
nový a svým zpracováním zajímavý památník 
obětem II. světové války a od letošního roku 
zdobí hřbitovní zeď barevná mozaika, která 
se nedá při příjezdu do Března od dálnice 
přehlédnout. 

„Po generální opravě hřbitova svítila při příjez-
du do Března nově natřená štítová zeď, a tak 
jsme přemýšleli, jak ji využít,“ vysvětluje sta-
rosta obce Zdeněk Valenta. „Nakonec přišla 
místostarostka paní Zdena Buzková s nápa-
dem umístit sem mozaiku. Proč právě mozai-

ku? Před lety zdobila zeď jednoho z březenec-
kých domů, který je už dnes zbourán, právě 
mozaika a proto jsme chtěli toto zaniklé tra-
diční dílo obnovit,“ doplňuje Zdeněk Valenta.

Obec oslovila sochaře a malíře Václava Kroba 
a po dvou měsících byl jeho návrh na stole. 
Téma plastiky odpovídá tomu, kde je umístě-
na – zobrazuje motivy života a smrti a nabízí 
otázku, co bude po smrti. Hlavní motiv odráží 
i technické zpracování mozaiky, která využívá 
světelných vlastností skla.

„Jak na plochu během dne od východu do 
západu slunce dopadají sluneční paprsky pod 
různými úhly, střídají se krvavě rudé, temné 
a světlé barvy různých odstínů, ztvárňující 
veselé i smutné části lidského života. Rám 
s použitým antikorovým plechem vrhá na sklo 
paprsky, i když je slunce během dne na dru-
hé straně a mozaika je ve stínu. Rám je sice 
ultra moderní, ale pro účel hry světla a stínu 
unikátní,“ vysvětlil autor Václav Krob, který při 
slavnostním odhalení zasvěceně a s citem ho-
vořil o svých myšlenkách a pocitech při tvor-
bě. Část mozaiky je pak vytvořena ze dřeva 



– postavy muže a ženy představují hodinové 
ručičky, ukrajující každému člověku jeho čas 
určený pro život. „Je to kontroverzní dílo, stej-
ně jako všechny nové a nevyzkoušené věci. 
Polovině lidí se líbí, někteří ho odsuzují, ale 
žádná dramatická debata ani vlna odporu se 
nekonaly,“ doplňuje starosta Zdeněk Valenta 
na adresu díla, které dostalo název Magická 

brána hodiny života. Hlavní myšlenky mozai-
ky na hřbitovní zdi přiblíží návštěvníkům in-
formační tabule, jejíž text přislíbil sochař pro 
obec napsat.

Březno se i tímto dílem snaží o zkvalitnění 
prostředí a kulturního života v obci, která za 
svou činnost obdržela několik prestižních 

uznání. Od Památkové komory České re-
publiky diplom za péči o památky, Uznání 
za obnovení zvyků do společenského života 
společně se  dvěma tituly Vesnice roku 2010 
a 2006 a od Svazu měst a obcí ČR pro své-
ho starostu cenu veřejnosti - Nejlepší starosta 
2010-2014.                                                    (PI)
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Projekt Region 
nabízí vzdělávání 
v malých obcích

OD 15. 8. 2014 PROBÍHÁ NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE REALIZACE PROJEKTU REGIONÁLNÍ 

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU OKRESŮ RAKOVNÍK A MOST (REGION), 

REG. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0081, PODPOŘENÉHO Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO KONKURENCESCHOPNOST, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM 

FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. REALIZACE PROJEKTU BUDE 

PROBÍHAT DO ČERVNA 2015.

TEXT: MGR. MARTINA MRÁZKOVÁ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Projekt REGION se zaměřuje na další vzdě-
lávání obyvatel žijících v malých obcích do 
2 tisíc obyvatel v Ústeckém a Středočeském 
kraji. Cílem projektu je proškolit zájemce ve 
vybraných lokalitách v oblasti obecných a od-
borných kompetencí. 

Kdo se může do projektu zapojit 
Vzdělávacích aktivit projektu REGION se 
mohou zúčastnit občané s trvalým pobytem 
v ČR, za předpokladu, že jsou ekonomicky 
aktivní, tedy ti, kteří již vstoupili na trh práce 
(mají placené zaměstnání nebo sebezaměst-
nání – včetně osob dočasně v práci nepřítom-

ných, ale s formální vazbou k zaměstnání) 
nebo nezaměstnaní, kteří práci aktivně hle-
dají.

Nabízené vzdělávací moduly
Vzdělávací program projektu REGION je 
složen ze šesti samostatných modulů. Tři mo-
duly jsou zaměřeny na zvýšení občanských 
kompetencí v rámci zásadních změn v novém 
Občanském zákoníku, zbývající tři moduly 
jsou zvoleny pro posílení znalostí a doved-
ností v oblasti digitálních technologií, finanční 
gramotnosti a podnikání. Jednotlivé vzděláva-
cí moduly mají rozsah osmi vyučovacích ho-



din (3 hodiny teoretická přednáška, 3 hodiny 
praktická aplikace, 1 hodina diskusní blok, 
1 hodina shrnutí a závěr).

První blok se věnuje soukromému právu 
v rámci Občanského zákoníku, konkrétně 
odlišení soukromého a veřejného práva, 
hmotného a procesního práva, s příklady ni-
cotných, neplatných a relativně neúčinných 
právních jednání, dále právní osobnosti a své-
právnosti, druhy právnických osob. Zabývá se 
otázkami práva slabší smluvní strany – zejmé-
na spotřebitele, ochranou soukromí člověka 
a práva na duševní a tělesnou integritu člově-
ka, otázkami zdravotnictví a dalšími.

Část věnovaná rodinnému a dědickému prá-
vu hovoří o manželství a společném jmění 
manželů, určování otcovství a mateřství, osvo-
jení, výživném, opatrovnictví a pěstounství 
a také se zabývá dědictvím.

Poslední kapitola Občanského zákoníku pro-
školí v oblastech sousedského práva a ochra-
ny člověka a majetku, tedy například co dělat 
při kouři od souseda, když spadne ovoce na 
sousední pozemek, nebo když se sází stromy 
na hranicích pozemků a podobně.

Modul Finanční a spotřebitelská gramotnost 
se zabývá otázkami rodinného rozpočtu, zá-
sadami práce s finančními produkty, riziky 
a právy v této oblasti, zákonitostmi finanční-
ho trhu, varuje před dluhovmi pastmi a exe-
kucemi.

Sekce Digitální technologie radí při výběru 
zařízení a programového vybavení , připojení 
k internetu, webhostingu, informuje o pro-
duktech Google jako jsou dokumenty, kalen-
dáře a cloudových úložištích.

Poslední modul se zabývá základy podnikání. 
Zájemce seznámí se základními pojmy z ob-
chodního podnikání, typologií podniků, or-
ganizační strukturou společnosti, významem 
plánování pro úspěch podnikání, plánovacím 
procesem a proč plánovat. Věnuje se také 
podnikatelskému plánu jako součásti procesu 
plánování včetně příkladů jeho tvorby.

Kontakt: 
V případě zájmu o další informace nebo o za-
pojení do projektu nás můžete kontaktovat na 
email: region@bankovniakademie.cz.         (PI)
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Zimní Krušné 
hory lákají 
turisty

KRUŠNÉ HORY MOHOU 

NABÍDNOUT VŠECHNO, 

PO ČEM LYŽAŘI TOUŽÍ – 

DOSTATEK SNĚHU, 

NÁDHERNÉ SJEZDOVKY, 

ALE I NESPOČET 

BĚŽECKÝCH TRATÍ. CO 

VŠECHNO ČEKÁ TURISTY 

V LETOŠNÍ ZIMNÍ SEZÓNĚ?

TEXT: DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY O.P.S.
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Věděli jste, že nejvýše položené město v Ně-
mecku leží v Krušných horách? Tímto titulem 
se pyšní lázeňské město Oberwiesenthal, 
které leží na úpatí hory Fichtelberg. Na horu 
vysokou 1215 metrů putují každý rok v chlad-
ných měsících tisíce nadšenců pro zimní 
sporty. Přesně naproti hoře Fichtelberg leží 
Klínovec, se svými 1244 metry nejvyšší hora 
Krušných hor. Tam se nacházejí nejdelší ly-
žařské sjezdovky v regionu a řada lanovek 
a vleků pro lyžaře. Nadšenci pro zimní sporty 
oceňují proměnlivý terén lyžařských sjezdo-
vek a upravených běžeckých tratí stejně jako 
jízdu na U-rampě a snowkiting.

Po celých Krušných horách láká zasněžená 
krajina k dlouhým toulkám na běžeckých ly-
žích nebo sněžnicích. V Českém Jiřetíně, na 
Bouřňáku nebo v Telnici se nacházejí vleky 
a lyžařské sjezdovky vhodné pro rodiny s dět-
mi. Sportovní areál Klíny, rodinné středisko 
umístěné ve východní části Krušných hor, 
vzdálené pouhých 90 km od Prahy a 70 km 

od Drážďan, nabízí kromě sedačkové lanovky 
opravdovou zvláštnost: snowpark navržený 
profesionálními snowboardisty s jedinečným 
prvkem BigAir. V areálu nechybí půjčovna 
a servis lyží, snowboardů a běžek, lyžařská 
a snowboardová škola a samozřejmě občer-
stvení, nový skibar s výhledem na sjezdovku. 
Nová je i sportovní hala s osmimetrovou ho-
rolezeckou stěnou.

Krušné hory se stávají běžeckým rájem a to 
pro vyznavače jak klasiky, tak volného stylu. 
Běžkaři mající v oblibě dlouhé tratě se dosta-
nou z Lesné přes Klíny, Dlouhou Louku, Bou-
řňák a Fojtovice až do Telnice, aniž by museli 
bílou stopu opustit. Krušnohorská bílá stopa 
láká běžkaře na 250 kilometrů upravených 
běžeckých tratí. Na ní se napojuje řada míst-
ních okruhů, které plynule přecházejí na ně-
meckou stranu. Kdo už je na úzkých prknech 
jako doma, přijde si v každém případě na své 
jak na saské, tak i na české straně Krušných 
hor. Cenným pomocníkem při vašich zimních 

výpravách vám může být i zimní mapa upra-
vovaných běžeckých tras, kterou vydala Des-
tinační agentura Krušné hory. Mapa pokrývá 
celý hřeben Krušných hor v Ústeckém kraji 
od Telnice až po Klínovec s napojením na bě-
žecké stopy v sousedním Německu. Zakoupit 
ji můžete v informačních centrech v Krušných 
horách a Podkrušnohoří, v jednotlivých ski 
areálech a  vybraných horských hotelech.

S trochou štěstí můžete v okolí Božího Daru 
pod Klínovcem potkat českou lyžařskou hvěz-
du Lukáše Bauera, který tady v Krušných ho-
rách trénuje. Lyžařská dovolená v Krušných 
horách však nabízí ještě mnohem více. Po 
aktivně prožitém dni na horách přijde vhod 
blahodárné uvolnění pro tělo i ducha. Příleži-
tostí je více než dost – ať již v sauně útulného 
hotelu nebo v nedalekých lázních Teplice. (PI)
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Pracovat v politice, 
ne dělat politiku 
„ŽENY TO MAJÍ SLOŽITĚJŠÍ, VEDLE POLITICKÉ PRÁCE JE NA NICH VĚTŠÍ DÍL PRÁCE V RODINĚ...,“ 

VYSVĚTLIL PO KRÁTCE PO PODZIMNÍCH VOLBÁCH LETITÝ SENÁTOR MILAN ŠTĚCH DŮVODY, PROČ 

SE ŽENY NEHRNOU DO SENÁTU. VĚTŠÍ KLIŠÉ ANI NEMOHL POUŽÍT. PANE SENÁTORE, ŽENY TOHO 

ZVLÁDAJÍ MNOHEM VÍC, NEŽ SE STARAT O RODINU A DĚTI, A TO, ŽE S VÁMI NECHTĚJÍ HRÁT VAŠE 

POLITICKÉ HRY, BUDE MÍT MOŽNÁ DŮVODY NĚKDE JINDE.

TEXT: KATEŘINA TÁBORSKÁ
FOTO: ARCHIV POHLEDY AMB

Když úplně pominu práci, které se zdaleka 
nevěnují ani všichni muži, jsou to často ženy, 
které zakládají a vedou občanská sdružení, 
věnují se dobrovolnické práci, vedou dětská 
centra. Dělají konkrétní smysluplnou práci 
pro zlepšení života ve svém okolí.

Ženy chtějí pracovat v politice, ale odmítají 
„dělat politiku“. Příkladem mohou být komu-
nální volby, kde bylo na kandidátkách množ-
ství žen a teď po volbách je jasné, že jejich 
počet v křeslech starostek stoupá, obvlášt 
v malých a středních městech. V těchto men-
ších sídlech asi není tolik peněz, zato se tam 
dají snáz prosadit užitečné věci. Aktivita v ko-
munální politice totiž přináší jasné konkrétní 
výsledky, které jsou v té velké politice dost 
nezřetelné a často příliš kompromisní, nikoliv 
v tom pozitivním smyslu nejlepšího možného 
výsledku pro všechny, ale ve smyslu ustoupe-
ní zájmům jednotlivců nebo úzkých skupin.

Jeden nemusí být politolog, aby si všiml, že 
česká politika, to je permanentní boj. Žádná 
svatá válka ve prospěch lidstva, ale trapné ža-
bomyší bojůvky. Občas se zdá, že všech se 
všemi. Během volebních období jsme neustá-
le svědky vnitro stranických (hnutí, uskupení 
apod. nevyjímaje) bojů, půtek, odpadávání 
a dělení. Včera bratři, co slibovali voličům ko-
nečně ten správný směr politiky, dnes nesmi-
řitelní nepřátelé, kteří si jdou po krku. A pro 
samé domácí bitvy naprosto ztrácí smysl pro 
realitu a energii na užitečné konání, k němuž 
se před volbami zavázali. 

Jednak jsou ženy poněkud pacifičtěji založe-
ny, takže se odmítají oblékat do zbroje a zve-
dat meč, když vědí, že mírová cesta je vždy 
kratší, levnější a přináší menší ztráty. A pak - 
na blbosti obvykle nemají čas!

Je poněkud ironií osudu, že ministr, který má 
na starosti „rovné příležitosti“ v tomto státě je 
muž. Asi to hodlá změnit, neboť to byl právě 
Jiří Dientsbier, kdo přišel s návrhem zákona, 
který by určoval, kolik žen musí být na kan-
didátkách stran. Zřejmě zapomněl, že být 
volen je právo, nikoliv povinnost. Právě jeho 
úřad na podzim vypracoval Strategii pro rov-
nost žen a mužů, podle níž se má „podíl žen 
v rozhodovacích pozicích veřejné i soukromé 
sféry zvýšit na čtyřicet procent“. Hmm. A po-
zor – ženy, třeste se – zatímco dnes pracuje 
63 procent žen, za nějakých pět let to má být 
65 procent! No, nevím, jaké prostředky hod-
lá ministr použít, aby šla ta dvě procenta žen 
pracovat, a doufám, že nebudou donucovací.
Bohužel to odpovídá trendu doby, kdy se 
v nejistých časech obklopujeme všemožný-
mi pojistkami - na všechno potřebujeme vy-
hlášku, nařízení nebo kvótu... místo abychom 
naše konání ponechali zdravému rozumu 
a přirozenému běhu věcí. Nebo stát nepotře-
buje sebevědomé rodiny a jedince, kteří jsou 
schopni se sami rozhodnout, jak budou žít, 
kdo bude u nich doma vozit kočárek, kdo dě-
lat do politiky a kdo vydělávat peníze?



Rasových 
útoků 

bude v ČR 
přibývat!

JIŽ NĚKOLIK MĚSÍCŮ JE V PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ „STRATEGIE ROMSKÉ INTEGRACE DO R. 2020“, 

KTERÁ OBSAHUJE VÝZNAMNÁ VÝCHODISKA I DÍLČÍ KROKY KE STABILIZACI ŽIVOTA ROMŮ V ČR. 

OBSÁHLÝ MATERIÁL, ČÍTAJÍCÍ VÍCE JAK 90 STRAN, BY MĚLA PO CELÉM PŘIPOMÍNKOVACÍM 

PROCESU SCHVÁLIT VLÁDA. BUDE-LI DOKUMENT PŘIJAT, VZNIKNOU VÁŽNÉ ÚKOLY A ZÁVAZKY 

PRO JEDNOTLIVCE, MUNICIPALITU (MĚSTA, OBCE, KRAJE), SOCIÁLNÍ SLUŽBY I ROMY SAMOTNÉ.

TEXT: LUBOMÍR ŠLAPKA
ILUSTRACE: ARCHIV POHLEDY AMB
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Strategii musí pochopit hlavně sami 
Romové

Se Strategií je zapotřebí seznámit celou ko-
munitu, nikoli jen několik málo aktivistů – ne-
boť, když jí nebudou rozumět a přijímat sami 
Romové, bude se jednat opět jen o přání, bez 
potřebné podpory většiny Romů nerealizova-
telné. Chybí totiž jasnější „většinové“ a „men-
šinové“ zdůvodnění (proč je vůbec nutná 
a předkládána a proč je výhodná pro Romy 
a pro majoritu). Předkládaná Strategie je na 
první pohled poměrně komplikovaný doku-
ment, který tvoří celá řada dílčích kroků (jistě 

důležitých), ovšem ve vztahu k příjemcům 
opatření (Romům) a následně k široké veřej-
nosti chybí jasnější definování zamýšleného 
efektu pro společnost.

Možná rizika 

S ohledem na stále sílící protiromskou radi-
kalizaci většinové společnosti, a to i ve sku-
pinách intelektuálů a ve středních vrstvách, 
by měla či mohla Strategie uspokojivým, či-
telným a pokud možno jednoduchým způ-
sobem odpovědět na tyto otázky: Co většina 
(majorita) chce, kolik je na tento požadavek 

schopna a ochotna vynaložit energie (vč. fi-
nancí) a jaký efekt, přínos pro majoritu budou 
tyto náklady v čase mít? Na druhou stranu je 
také zapotřebí jasně definovat „cíle, poža-
davky a nároky na Romy samotné“, to často 
v podobných materiálech chybí a majorit-
ní společnost začíná odmítat tzv. pozitivní 
diskriminaci, neboť vytváří pocit nerovnosti 
a právě tento pocit „rodí“ radikální myšlenky 
i faktické extrémistické jednání. Další otázkou 
je roztříštěnost Romů – jednotlivé zájmy jsou 
partikulární a nesourodé, což výrazně oslabu-
je dynamiku procesu integrace Romů a pro-
dlužuje dobu řešení akutních potřeb romské 



populace a nese sebou také negativní dopa-
dy na majoritu. Navíc má tato roztříštěnost za 
následek i rozpačité vnímání romských lídrů 
viz. často opakované věty Romů, které slýchá-
vám v Chánově u Mostu či v Janově, Duchco-
vě a v Krupce – „A za koho mluví?“ Obecně 
se ví, že Romům chybí charismatický vůdce, 
sjednotitel, autorita – člověk, který by svým 
kritickým myšlením mohl napomoci k celkové 
změně vně tohoto etnika – proto je zapotřebí 
docílit alespoň názorového sjednocení u těch 
aktivistů a předáků, kteří částečně ovlivňují 
veřejný prostor a jsou slyšet i v samotné ko-
munitě, ale to Strategie neřeší.

Myslím si, že Romská koheze a jasná prohlá-
šení představitelů romských sdružení i jed-
notlivců ve veřejném prostoru, budou mít 
pro přijetí Strategie zásadní vliv. Ale! Takové 
prohlášení musí obsahovat čitelnou deklaraci 
o tom, že si sami Romové uvědomují narůs-
tající eskalaci napětí ve společnosti a tento 
vývoj chtějí zvrátit zcela konkrétními, vidi-
telnými kroky. Zatím to totiž vypadá tak, že 
integrační aktivita spočívá na bedrech „nero-
mů“. K zamyšlení je diskuse o stamilionech 
na přestěhování vepřína v Letech a vytvoření 
důstojného pietního místa romského holo-
caustu, když potom jdete Chánovem či jinými 
sociálně vyloučenými lokalitami a vidíte děti 
fetující rozpouštědla, často zanedbané a bez 
jakékoli perspektivy (sociální, ekonomické 
i lidské) i dospělé z té samé komunity, kterým 
je tento stav zcela jedno. Mladí, práce schop-
ní obyvatelé těchto lokalit žijí, přežívají zcela 
bezobsažně – v nevědomosti, v materiální 
i citové bídě, a to vás nutí přemýšlet o jiných 
prioritách.  V budoucnu proto pietní místo 
v Letech rozhodně ano, ale nyní, v této vy-
pjaté době se musí řešit problémy současné, 
palčivé, akutní – které metastázují společností 
a které mohou mít za následek velmi tragické 
vyústění.

Zásadní je práce

Romové si musí sami nadefinovat (shodnout 
se), co je pro ně základní, stěžejní priorita. Je 
to práce? Je to vzdělávání? Je to kvalitnější 
bydlení? Je to sjednocení? Je to kultura? Je 
to zdraví? Hygiena, historie..etc.?. Toto jasné 
stanovisko zde chybí. Jakoby nikdy nezazně-
lo. A pokud někdy ano, tak je relativizováno. 
Není možné zvládnout všechny  popsané  
priority vyřešit najednou. Z mého pohledu 
je zásadní prioritou PRÁCE. Zejména romská 
mládež, opouštějící základní školy, učiliště či 
střední školy práci nemá. Pokračuje tak v „so-
ciální hibernaci“, jak to vidí u svých rodičů. 
Vzniká velmi nebezpečná závislost na státu, 
na sociální podpoře – která se časem stává 

chronická a současnými demokratickými in-
strumenty „neléčitelná“.  Pokud tedy „pozitiv-
ně motivovat“, tak silnou podporou majority 
do oblasti vzniku a udržitelnosti pracovních 
míst, zejména v oblasti služeb (úklid, údrž-
ba, péče o zeleň a veřejný pořádek), na práci 
navázat startovací byty a účinné sociální in-
tervence nastavit tak, aby motivovaly a nikoli 
naopak.

Dialog jako nástroj proti extrémismu

Dialog s veřejností je dalším úskalím pro ak-
ceptaci Strategie. Velmi nízká úroveň dialo-
gu s veřejností fakticky diskvalifikuje jakékoli 
integrační snahy. To, jak jsou dílčí úspěchy 
i neúspěchy ve spolužití Romů a neromů 
do současné doby prezentovány – má spíše 
negativní efekt. Přirozeně! Veřejnost je vel-
mi citlivá na fráze, polopravdy a nadržování 
(komukoli, netýká se jen Romů, ale i Židů, 
homosexuálů a dalších menšin). Veřejné mí-
nění neakceptuje jakékoli formy „pozitivní 
i negativní(!) diskriminace, účelové manipula-
ce“ a vystavuje tak odsouzení i ty propagáto-
ry soužití, kteří to opravdu myslí dobře, viz. 
ministr pro lidská práva Dienstbier, kterému 
kdosi z jeho „poradců“ vnuknul myšlenku na 
oddlužení Romů. Už jenom úvaha o tomto té-
matu ve veřejném prostoru vyvolala takovou 
vlnu nenávisti k němu, k Romům, k menšinám 
obecně, že bude dlouho trvat, než lidé zapo-
menou na tento nešťastný přehmat. A stejně 
výbušný je již zmiňovaný vepřín v Letech. 
Je proto nutné vyvarovat se takových kroků, 
které veřejné mínění není ochotno akcepto-
vat. To však neznamená zahodit je, ale v čase 
ukázat všem, že směr, či Strategie, které jsou 
nastíněny, začínají fungovat, že dochází ke 
změně myšlení jak Romů samotných, tak 
i velké části majority. Teprve pak lze uvažo-
vat o dalších oprávněných potřebách Romů, 
včetně významné společenské podpory kul-
turních a historických tradic romského etnika.

Dehonestace ideálu pestrobarevné, 
multikulturní, občanské společnosti

Jestliže ani netušíme, nemáme spočítáno, 
kolik bude zavedení Strategie stát a kdo by 
měl být příjemcem veřejných zdrojů a záro-
veň GARANTEM toho, že realizace skutečně 
poběží dle kroků uvedených ve Strategii, do-
stáváme se do podobné situace, jako žada-
tel o půjčku bez business plánu. Prostě mu jí 
banka neposkytne. Stejně neposkytne politic-
ká reprezentace – potažmo veřejnost - bian-
co šek na cosi, co není realisticky podloženo. 
Opět však nestačí mít propočítány pouze 
náklady, ale také výnosy(!!!). Výnos zname-
ná odpověď na otázku, jaký profit z takové 

investice bude společnost mít a nelze odpo-
vědět běžnou kamufláží o ceně „dobrého 
života“. Musí jasně zaznít ZA KOLIK a CO 
Z TOHO a KOMU.

Strategie počítá se spoluprací měst a obcí, 
neziskového sektoru a jiných municipalit, ov-
šem zcela pomíjí dlouhodobou realitu. Města 
a obce neudělají nic víc, než co jim ukládá zá-
kon o obcích – vše navíc stojí peníze z jejich 
rozpočtu. Neziskové organizace neudělají nic 
víc, než na co mají prostředky – více ani ne-
mohou podle zákona o sociálních službách, 
a nakonec – Romové bez konsensu a pod-
pory výše jmenovaných, onen proces INTE-
GRACE sami nespustí, nedosáhnou toho cíle. 
Strategie ve formátu, ve kterém jsem jí četl, 
postrádá další nejen legislativní, ale i sociální 
rámce, např. propojenost sociální podpory 
s dalšími sociálními službami (adiktologické, 
intervenční, podpůrné – terénní, aktivizační, 
resocializační aj.) včetně zajištění dlouhodo-
bého financování tak, aby byla zajištěna udr-
žitelnost procesů.

Pohled praktika

Na závěr musím podotknout, že se ani z da-
leka nejedná o analýzu Strategie – ta by byla 
podstatně širší a konkrétnější. Uvažoval jsem 
spíše v kontextech realizovatelnosti a soci-
ální akceptace. Jsem praktik. Denně jsem 
v kontaktu s cílovými skupinami ze sociálně 
vyloučených lokalit. Jsem si vědom toho, že 
některé nezbytné legislativní kroky na úrovni 
Vlády a Parlamentu budou mít dopad nejen 
na samotné Romy, ale i na další sociálně slabé 
a vyloučené skupiny obyvatelstva. Praxe však 
ukazuje, že bez vytvoření bezpečného, ale 
o to víc důsledného a spravedlivého prostře-
dí včetně elementárních jistot (právních, so-
ciálních, pracovních aj.) se romské integrace 
nedočká ani většinová společnost, ani další 
ohrožené skupiny obyvatel v ČR. Pro nastar-
tování integračního procesu je nezbytná pod-
pora pracovních míst na místní úrovni a zvo-
lení takových nástrojů politiky zaměstnanosti, 
které budou lidi motivovat k práci (bez studu 
říkám - k jakékoli práci), která bude ohodno-
cena výrazně lépe, než nejvyšší sociální dáv-
ky. V opačném případě si v roce 2020 sedne-
me ke kulatému stolu a budeme sčítat počty 
útoků na Romy a počty obětí rasové, etnické 
či sociální nenávisti.

Autor je ředitelem neziskové organizace Most 
k naději, kontakt: reditel@mostknadeji.cz.



Panenky jako živé
do 4. ledna 2015 – Regionální muzeum K. A. 
Polánka v Žatci - Výstava představuje fenomén 
reborn panenek na sbírce paní Dagmar Něm-
cové. Jsou téměř nerozlišitelné od živých dětí. 
Každá panenka má svůj vlastní rodný list, jmé-
no a také výbavičku od dudlíku až po dupačky. 
(foto: Regionální muzeum Žatec) 

Dětské Vánoce v Krušných 
horách
do 10. ledna 2015 – Oblastní muzeum Cho-
mutov, budova radnice -  tradiční vánoční vý-
stava se sobotním adventním zpíváním (6., 14. 
a 21.12.), celodenní program Dětské Vánoce 
v Krušných horách na náměstí Míru 3. prosince. 
(foto: Oblastní muzeum Chomutov) 

Pohádkové Vánoce 
2. prosince 2014 až 4. ledna 2015 - Botanická 
zahrada Teplice – výstava. Pohádkové bytosti 
a botanika - jde to vůbec dohromady? Dračí 
krev a ďáblův dráp mohou napovědět... Ote-
vřeno úterý – neděle 10 – 17 hodin. 20. a 21. 
prosince Vánoční tvořivé dílny.

Adventní prohlídky zámku
7., 14. a 21. prosince – Zámek Červený Hrádek 
u Jirkova – oživené prohlídky vánočně vyzdobe-
ného zámku s hraběnkou a jejím komorníkem, 
doplněné o varhanní a klavírní koncerty v kapli 
a hlavním sále, zakončené ochutnávkou svařá-
ku a cukroví a dílnou pro děti ve vinárně. Re-
zervace na tel.: 474 684 560. (foto: KVIZ Jirkov)

Co?  Kdy?  Kde?

Štrýclmarkt
do 24. prosince – náměstí Altmarkt Drážďany – 
nejstarší německý vánoční trh letos slaví 580 let 
své historie. Hlavní událostí programu je Štolo-
vá slavnost 6. prosince. Trh otevřenon denně 10 
– 21 hodin. Po celých Drážďanech bude letos 
celkem 12 trhů, například v zámeckých stájích, 
na náměstí Neumarkt, Augustusmarkt ve čtvrti 
Neustadt na levém břehu řeky. 
(foto: Sylvio Dittrich)

Vánoce ve skanzenu
13. a 14. prosince – skanzen Zubrnice - vánoční 
zvyky, výzdoba a vůně vánoček, folklórní sou-
bor, divadlo, výroba vánočních ozdob a dalších 
výrobků z tradičních materiálů, prodej dárko-
vých předmětů.

Charitativní advent
15. a 16. prosince - Kostelní ulice Jirkov - v hráz-
děných domcích budou děti ze čtyř ZŠ z Jirko-
va, z Městského gymnázia a ZUŠ, DDM Para-
plíčko a MěÚSS Jirkova prodávat dopoledne 
své vlastnoručně vyrobené výrobky a v  odpo-
ledních hodinách předvádět na tribuně vlastní 
nacvičený program. Výtěžek z prodeje výrobků 
je určen na charitu. (foto: Město Jirkov)

Kadaň zpívá Rybovku 
21. prosinec – Kostel Povýšení sv. Kříže Kadaň 
- s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby vy-
stoupí kadaňští zpěváci, muzikanti a zpěváci ze 
ZUŠ Klášterec nad Ohří, hudebníci ze ZUŠ KS 
Kadaň a sboristé z Vejprt, vstupné dobrovolné 
pro kadaňskou farnost, od 17 hodin.

Živý Betlém
24. prosince – náměstí Míru Chomutov - biblic-
ký příběh Marie putující spolu s Josefem do Bet-
léma, kde Marie ve chlévě porodila syna a polo-
žila jej do jesliček, na Štědrý den představí herci 
umělecké agentury. Od 11 do 15 hodin (foto: 
město Chomutov). 

Rozloučení se starým rokem
31. 12. - náměstí Míru Litvínov – představení 
s ohněm Divadla Kvelb – Tvar plamene, ohňo-
stroj, od 17 hodin. Od 16 hodin děkovná boho-
služba na závěr starého roku v kostele sv. Mi-
chaela archanděla. (foto: Město Litvínov)
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