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200 000 km za dětmi
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Město Teplice a jeho okolí proslavila již
v předminulém století sklářská výroba.
Nesmazatelnou stopu v tomto oboru
zanechal Max Eugen Mühlig. Pojďme
si připomenout, co všechno nejen pro
rozvoj sklářství, ale také sportu, kultury
a spolkové činnosti tento významný muž
a jeho rodina učinili.

bulí. O tento sortiment byl zájem
zejména v zahraničí. Vypouklá
tabule skla ztěžovala průhled dovnitř místností a navíc vyvolávala
bohaté světelné efekty – reflex. Vypouklé tabule skla z méně kvalitního sortimentu se používaly pro
zasklívání oken přízemních bytů
a tím nahrazovaly běžně používané látkové záclony.
V roce 1896 přešla do majetku
firmy Max Mühlig sklárna Hostomice nad Bílinou vyrábějící
ručním způsobem lahve a okenní tabulové sklo. Od roku 1899
byla huť pojmenovaná „Maxovou
hutí“ – „Maxhütte“, podle křestního jména majitele. Svojí výrobní
kapacitou a počtem pracovníků
daleko převyšovala sklárnu v Řetenicích. Max Mühlig si tak posílil svoje postavení a získal pověst
úspěšného podnikatele mezi se-

Sága

Přestože v roce 1879 pracovalo
podle sklářské ročenky na Teplicku již 11 hutí, vydal se Max Eugen
Mühlig ve svých 54 letech na cestu
samostatného podnikání. Pozemky pro novou sklárnu zakoupil
ve druhé polovině roku 1889 a již
o Vánocích téhož roku byla slavnostně vztyčena „glajcha“ nad tovární halou, která byla situována
na levé straně železniční tratě Ústí
nad Labem – Teplice – Duchcov
– Chomutov. Stála na katastru
obce Řetenice a na svou dobu byla
moderně koncipována. Při svém
křtu byla sklárna na počest man-

rodu Mühligů

želky M. E. Mühliga pojmenovaná
„Marie“. Měla ve znaku písmeno
M a zvon, který mohl být připomínkou hornických začátků M. E.
Mühliga.
Zpočátku měla jen jednu pánvovou pec vytápěnou surovým
generátorovým plynem, získaným
zplynováním severočeského hně-

dého uhlí. Výrobním programem
bylo čiré okenní ploché sklo s obchodním označením „Tafelglas“
(tabulové sklo). V roce 1894 byla
postavena první tavící vanová
pec a v následujícím roce druhá.
Na těchto dvou, již kontinuálních
vanových pecích bylo rozmístěno
devět dílen. Osádku jedné dílny

tvořili tři mistři a pět pomocníků.
Pracovalo se ve čtyřech směnách
s ohledem na velmi namáhavou
práci při ruční výrobě tabulového
skla. Dílna za směnu vyrobila 80
m2 skla, přičemž rozměr tabulí byl
110 x 145 cm o tloušťce 2-3 mm.
Ploché sklo se také lisovalo propadem do tvaru vypouklých ta-

 SKLÁRNA ŘETENICE okolo roku 1900, malba. Silnice vlevo vede dozadu do Řetenic a z ní je mezi dělnickými domy
a hutní halou hlavní vstup do závodu. Zcela vpravo je nádraží Řetenice.
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let. Ve sklářském průmyslu českých zemí sotva najdeme osobnost, která by dokázala během 25
let své činnosti s nevelkým kapitálem bez významnější cizí pomoci
vybudovat takový podnik.
Nejvýznamnějším krokem staršího syna Josefa Maxe byla účast
firmy na založení konsorcia pro
vývoj systému tažení plochého
skla belgického vynálezce Emile
Fourcaulta. Mladší syn Georg Antonín začal se svým bratrem naplno spolupracovat po absolvování
studií a vojenské služby. Na začátku 20. století se ve světě začínaly
projevovat snahy po mechanizaci
ruční výroby plochého skla. Proto v roce 1910 podnikl Josef Max
Mühlig na svou dobu velmi dobrodružnou cestu z Teplic přes Vídeň až do Bosny a Hercegoviny,
jejímž cílem bylo Sarajevo, kde se

Výrobní agregát FOURCAULT

Vlevo starší syn JOSEF MAX, vpravo mladší syn GEORG ANTON

veročeskými skláři. V roce 1907
koupil Max Mühlig větší část akcií
tehdejší Rakouské sklářské společnosti v Ústí nad Labem (lahvové sklo). Ta se stala o dva roky
později majitelkou všech podílů
maďarské Salgótarjánské akciové
sklářské společnosti. V průběhu
necelých dvou desetiletí vznikl
z malých prvopočátků rozsáhlý
a významný sklářský podnik. Firma od roku 1905 změnila název
na Sklářské hutní závody Max
Mühlig Řetenice, který trval až
do roku 1923. To již byl starý pan
Mühlig nemocný, a tak postupně
převzali řídící činnost svého otce
oba synové a také manželka Marie.
Max Eugen Mühlig zemřel v Teplicích 11. června 1915 ve věku 80

Tato vanová pec byla v Řetenicích v provozu od roku 1924
až do roku 1969, tedy plných 45
let. Rychlému zavádění dalších
výrobních agregátů Fourcault
ve sklárnách severozápadních
Čech s uspořádáním tažných strojů s „českým křížem“ dopomohla
doložka v Hospodářské versaillské
smlouvě z roku 1919. Sklářské závody Maxe Mühliga Řetenice přijaly v roce 1924 do svého svazku
bývalý „Rakouský spolek sklářských hutí“ v Ústí nad Labem, kte-

rý od roku 1919 změnil svůj název
na „Union“ a.s. sklářských hutí
Ústí nad Labem. Vytvořila se tak
nová firma s označením „Mühlig – Union“, sklářský průmysl a.s.
Teplice. Tento název se udržel až
do roku 1945.
Firma Mühlig – Union a.s. Teplice se neomezila jen na výrobu
běžného komerčního plochého skla. Na začátku třicátých let,
v době světové hospodářské krize,
přikročila jako první k obohacení
trhu novými výrobky a výstavbou 

otevírala nová Obchodní a živnostenská komora.
Belgický inženýr Emile Fourcault (1862 – 1919) nabídl výrobu
skla do tvaru „nekonečného“ vertikálně taženého pásu skla mezi
válci tažného stroje. Firma Mühlig
byla od roku 1912 členem česko
– německo – belgické společnosti
pro výrobu tabulového skla. Belgii v této společnosti zastupoval
mimo jiných i Emile Fourcault,
jehož myšlenku bratři Mühligové
podporovali. Po krátké době chodu poloprovozního zařízení v Belgii byla jejich huť v Hostomicích
prvním závodem v Evropě, kde
byla v roce 1919 zahájena strojová
výroba plochého skla Fourcaulto- Vrstvené sklo THORAX s interním označením CONNEX a tvrzené
vým způsobem.
sklo THORAX T s interním označením RESTEX
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li i majitelé. Historie se prolnula
do současnosti. Od roku 2007 nese
ulice vedle řetenické sklárny jméno Mühligova.
Za přispění Zuzany Hejkalové,
vedoucí archivářky
AGC Flat Glass Czech,
připravila Ladislava Richterová

RODINNÁ HROBKA na teplickém hřbitově

firmy. Ve vedení podniku se oba
bratři výborně doplňovali, a to
byla jedna z příčin jejich úspěchu. Anton Mühlig zemřel v roce
1951, jeho bratr Josef Max skonal
27. února 1954 a jsou společně se
svým otcem pochováni v rodinné
hrobce na teplickém hřbitově.
Tolik významná kapitola rozvoje sklářství v severozápadních Čechách. Všichni tři Mühligové byli
prozíraví a pokrokoví muži nejen
na poli byznysu, ale i v soukromém životě. Zejména oba synové
od mládí fandili automobilismu
a jako jedni z prvních v Teplicích

zakoupili osobní vůz značky Opel-Darracq. Firemní flotilu ve 20.
letech ještě posílili o Mercedes,
Daimler a Adler. Starší syn Josef
cestoval vzducholodí Victoria Luisa. Mühligové měli také vyvinuté
sociální cítění. V letech 1890 až
1905 bylo v blízkosti sklárny v Řetenicích vybudováno 15 jedno
a dvoupatrových dělnických a 8
úřednických domů. J. M. Mühlig založil v rodinných sklárnách
rady pro sociální péči a sociální
fondy, do kterých se každoročně
vkládala část zisku firmy a z osobních prostředků do nich přispíva-

Poznámka: Počátky moderního sklářského průmyslu v severních Čechách
zachycuje stejnojmenná
kniha, jejímiž autory jsou
Julius Broul, Miroslav
Grisa a Antonín Smrček.

ULICE vedle
řetenické sklárny
nese jméno
MÜHLIGOVA.

Vzducholoď Victoria Luise

AUTOPARK RET

Tak se jmenuje charitativní večer,
který letos už popáté uspořádala
Petra Vyoralová, majitelka svatebních
salonů Delta v Mostě a Chomutově.
Cílem projektu je pomoci
znevýhodněným dětem, které žijí
mimo domov.

Móda
y
d
z
ě
v
ah

Foto: Míra Morgenstern

provozu na zušlechťování plochého skla. Méně nákladným zušlechtěním skla nižších jakostních
tříd vznikly Vitracolor a Vitrasilk.
Největší pozornost firma soustředila na výrobu bezpečnostního
skla a to především pro rozvíjející
se automobilový průmysl. Prvním bylo vrstvené sklo THORAX
s interním označením CONNEX.
Druhým typem bylo tvrzené sklo
THORAX T s interním označením
RESTEX. Zkušební výroba obou
typů bezpečnostních skel byla
v Řetenicích zahájena v letech 1930
– 1932. V krátké době firma Mühlig – Union tato skla exportovala
do Anglie, Francie a severských států. Tato obchodní spojení byla přerušena druhou světovou válkou.
Od roku 1907 do roku 1938 žil
Anton Mühlig v Praze, kdežto Josef Max Mühlig v Teplicích a byl
uznávanou hlavou podniku. Josef Max měl na starosti technické
a organizační řízení firmy a zpravidla vystupoval na veřejnosti
jako reprezentant firmy. Anton byl
v moderním slova smyslu ekonomickým a obchodním ředitelem

Na pódiu se střídaly přehlídky regionálních
módních tvůrců, které zakončila velkolepá
kolekce svatebních šatů pro rok 2019.
Publikum ve zcela zaplněném velkém sále
Městského divadla v Mostě nešetřilo ovacemi
a povzbuzovalo malé i dospělé účinkující,
kteří si večer opravdu užívali. Zejména děti
byly roztomilé a bezprostřední. Vřelý kontakt
s diváky navodili moderátoři David Gránský
(TV Prima) a Karel Kašák (TV Nova). Ve finále
se nadělovalo. Do Klokánku v Teplicích
a v Ústí nad Labem, Dětského domova
Vysoká Pec na Chomutovsku a Nadačního
fondu Veroniky Kašákové putovalo shodně
po sto tisíci korunách! Poděkování za krásný
benefiční večer si zaslouží organizátorka
akce, štědří partneři, modelky, pomocníci
v zázemí i všichni diváci, kteří svou
přítomností podpořili dobrou věc.

Jsme síť sklenářských firem
Zabýváme se instalacemi designových skel po celé ČR
Nabízíme komplexní sklenářské služby

www.glastetik.cz
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Nákupy v srdci Teplic

Visit Teplice

více než 400 parkovacích míst
více než 80 obchodů

Tři roky tvrdé práce má
za sebou společnost Visit
Teplice. Jak se daří naplňovat
stanovené cíle a co připravuje
pro adventní čas, o tom jsme
hovořili s jeho zakladatelem
Tomášem Jarolímem.

PROSINCOVÁ GALERIE

Je to pár týdnů, co nám již tradiční andělé, kteří se k nám
rok od roku v listopadu slétávají, opět rozsvítili celé obchodní
centrum do zářivých barev.
Atmosféra je tu vskutku pohádková a v pohádkovém předvánočním naladění budeme i pokračovat. V prosinci na vás
čeká bohatý zábavný program, letos především v duchu českých tradičních Vánoc.
Nepromeškejte tak adventní víkendy pro děti. Děti si hrají,
zatímco vy máte možnost vybrat jejich vysněné dárečky.

Co všechno a v jakých
prostorách nabízíte Tepličanům i hostům
lázeňského města?

To musím opravdu stručně shrnout, jinak by se to do článku
nevešlo. Takže v první řadě velký, kontaktní webový portál
www.visitteplice.com, kde najde turista vše zajímavé o celém
okrese a to ve čtyřech jazycích. V Dlouhé ulici máme jedno
z nejkrásnějších turistických center v republice. Tam turisté
i domácí dostanou informace i suvenýry v profesionální
kvalitě včetně průvodcovských služeb. Dále provozujeme vyhlídkovou věž na Zámeckém náměstí, kde jei krásná výstavní
expozice. Hned vedle se staráme o výjimečné místo, ostatky
ST. CLARI, křesťanského prvomučedníka ze 4. století. Asi
nejviditelnějším, protože pohyblivým produktem je turistický vláček Humboldt, který brázdí Teplice od lázeňských
parků až po horu Doubravka. A v neposlední řadě to je velký
prostor BARTHOLOMEUS Gallery-CAFÉ, který je dominantou
města. Původně protestantský chrám jsme přetvořili na galerijní expozice, kavárnu a multifunkční prostor pro koncerty
a společenské akce.

Přejeme Všem krásné Vánoce
a především pohodové nákupy!
5. 12.
Čert a Mikuláš od 16:30 hod.
8. 12.
Vánoční focení dětí Alena Nečasová Photo
10-12 a 13:30 -18 hodin

9. 12.
Vánoční focení dětí Alena Nečasová Photo

www.galerieteplice.cz
13-17 hodin

Začal advent, čas očekávání. Co byste z bohaté
programové nabídky čtenářům osobně doporučil?

15. 12.
Hudební vystoupení
rockového sboru Melodica

Toho by bylo opravdu dlouhé. Zjednodušeně řečeno hlavní
turistická sezona končí a tak se zaměřujeme na specifika
adventu a Vánoc. Stejně jako vloni to bude celý komplex akcí
„Půvabné Vánoce 2018“ v Bartholomeu, počínaje slavnostním svěcením jmelí a rozsvěcení stromečku, přes výjimečného Mikuláše až po vystoupení výborných uměleckých
souborů, jejichž vrcholem bude koncert houslového virtuosa
Jaroslava Svěceného. K tomu bude na vyhlídkové věži znovu
pro děti přístupný Vánoční zvon, aby Ježíšek dobře slyšel
všechna přání. To je tradice stará více než 200 let, kterou
jsme vloni obnovili.

od 16 hodin

15.-16. 12.
Adventní víkend pro děti
	
od 14 do 17 hodin - klavírní
vystoupení, vánoční koledy,
andělé na chůdách aj.

22. 12.
Tradiční Vánoce v Galerii
	od 13 do 18 hodin - zábavné
odpoledne pro děti i rodiče
s moderovaným programem

Prozradíte něco z plánů pro rok 2019?

Tak zase jen stručně. Přiřadit k portfoliu našich zajímavých
míst novou expozici s kavárnou na tom nejkrásnějším místě
v Teplicích. Dále společně s majitelem Bartholomea, jímž je
Jaroslav Třešnák, chceme zušlechtit tento prostor a udělat
tam topení a nové sociální zařízení, aby mohl sloužit celoročně. Na příští rok připravujeme také několik koncepčních
akcí, které se budou pravidelně opakovat. Talk show „Pod
kopulí“, kterou bude moderovat Karel Voříšek z TV Prima.
Dále pak pravidelné divadelní seance pod taktovkou místních divadelních společností s názvem „Divadelní AKTUÁL“.
Nebude to jen o divadle, ale také o básnících, autorském
čtení a pestré paletě umění slova. Pravidelně jednou za měsíc budou také swingové večery s tanečním zaměřením.
Z výstav snad mohu prozradit to, že Bartholomeus krom
kvalitních malířů bude také prezentovat velkou výstavu
známého fotografa Roberta Vana, na kterou bude navazovat
několik dalších zajímavých akcí ve městě. 
(lar)
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HAPPY SOCKS

Seznamte se s Happy Socks! Na hlavní pasáži u nás najdete
nový veselý stánek Happy Socks. Vánoční dárky v podobě
hravých ponožek či spodního prádla, nejlépe ve vhodné veselé kombinaci, nejsou žádná nuda.
Takže buďte Happy s Happy Socks, které potěší úplně každého.

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

www.VisitTeplice.com

OBCHODNÍ
GALERIE

KORZO
SUPERMARKET

KINO PREMIERE
CINEMAS

24. 12. 2018

9:00 – 12:00

8:00 – 12:00

ZAVŘENO

25. 12. 2018

ZAVŘENO

ZAVŘENO

15:00 – 24:00

26. 12. 2018 *

9:00 – 18:00

ZAVŘENO

10:00 – 24:00

27. – 30. 12. 2018

9:00 – 21:00

8:00 – 21:00

10:00 – 24:00

31. 12. 2018

9:00 – 14:00

8:00 – 15:00

ZAVŘENO

01. 01. 2019

ZAVŘENO

ZAVŘENO

15:00 – 24:00

02. 01.2019

9:00 – 21:00

8:00 – 21:00

13:00 – 24:00
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S Veronikou Kašákovou jsem se
poprvé setkala v roce 2014, kdy se
tato odchovankyně Dětského domova
ve Vysoké Peci stala jednou z dvanácti
finalistek soutěže krásy Miss ČR.
Už tehdy jsem si uvědomila, že je
krásná nejen fyzicky, ale i uvnitř.
Naše povídání pro prosincový magazín
RegioRevue mne v tom jen utvrdilo.
Dnes je z ní moudrá mladá dáma,
která ví, co chce, jak na to a neúnavně
pomáhá znevýhodněným dětem.

vatel. Najezdili jsme přitom přes
200 000 kilometrů, ale nelituji ani
energie ani času. Vidím, že to má
smysl, momentálně žiji úspěchem
z této práce a těším se na další setkávání. V příštím roce nás čeká
celá Morava.
Léta dětství a dospívání jste
společně s rodným bratrem
Karlem trávili v DD Vysoká Pec
na Chomutovsku. Jak často se
domů vracíte?
Podle časových možností se
snažím za tetami a dětmi zajet
jednou za týden, či za dva. Opravdu se tam cítím doma a usiluji
o to, abych dětem našla na cestu
ven přítele, který jim bude oporou. Kája jezdí do domova také.
Těší mne, že i on úspěšně nastartoval svoji profesní kariéru. Momentálně moderuje počasí na TV
Nova a myslím, že o něm ještě
uslyšíme.

Veronika Kašáková navštívila 72 dětských domovů v Čechách, příští rok se chystá na Moravu.

Jak budete trávit Vánoce?
Ještě přesně nevím, kam se s přítelem na svátky vydáme. Předvánoční čas ale věnujeme našim
blízkým a já pochopitelně zamířím do Vysoké Pece, kde bude
Jste zadaná?
krásně vyzdobený domeček vonět
Máte ještě prostor pro další
Ano, jsem zasnoubená a vel- jehličím a cukrovím, společně si
aktivity?
mi, velmi šťastná. Vztah se krás- popovídáme a zazpíváme koleV poslední době se ráda účast- ně skloubil s mojí prací, a to mne dy. Bez toho si Vánoce nedovedu
ním festivalů a veřejných před- vnitřně naplňuje.
představit.

Veronika
Kašáková:

nášek o dětské psychologii, fotím
produkty či kalendáře, protože to
přináší finanční prospěch nadaci.
Modeling pro mne není priorita,
věnuji se mu jen okrajově.

Jaké přání pošlete do světa?
Moc bych přála všem lidem, aby
se sami sobě stali přítelem a nehodnotili ani nesoudili ostatní. Jedině tak najdou vnitřní klid a svět
se změní k lepšímu…
Rozmlouvala:
Ladislava Richterová
Foto:
Archiv Veroniky Kašákové

Záleží na tom, kdo jsem já
Vaše pomoc směřuje
do dětských domovů. V čem
spočívá?
Z vlastní zkušenosti vím, jak
je těžké po odchodu z dětského
domova, kde je o vás všestranně
materiálně postaráno, vyrovnat se
s běžným životem. Jak si najít práci, bydlení, jak zacházet s penězi
a podobně. Proto jsem se rozhodla
pomáhat mým mladším sestrám

»
10

a bratrům „z děcáků“ ulehčit prv- se odradit. Restart je o stavu duše.
Není důležité, kdo jsou jejich biní kroky.
ologičtí rodiče, ale kdo jsou oni
Založila jste Nadační fond
sami. A třetí projekt Proměny
Veroniky Kašákové. V jeho
s Veronikou mi pomáhá naplnit
rámci fungují tři projekty,
jeden z četných partnerů nadačkteré to jsou?
ního fondu, a to společnost OrifJe to Nový start s Veronikou, lame. Mám vždycky obrovskou
Restart a Proměny s Veronikou. radost, když vidím, jak dívky
V prvním povzbuzuji děti k tomu, po kosmetické péči zkrásní, jak
aby šly za svými sny a nenechaly jim stoupne sebevědomí, což je

nesmírně důležité pro jejich další
rozvoj.
Nadační fond působí
celostátně. Kolik domovů jste
dosud navštívila a s kolika
dětmi jste se setkala?
To je pravda. Brázdíme Českou
republiku křížem krážem. Zatím
jsme byli v 72 dětských domovech
a setkali se s tisícovkou jejich oby-
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Veronika Kašáková
Veronika Kašáková, 28 let, absolventka předškolní a mimoškolní pedagogiky v Mostě,
ﬁnalistka prestižní soutěže Česká miss 2014. Od svých čtyř do dvaceti let žila v Dětském
domově Vysoká Pec na Chomutovsku. Napsala autobiografii „ZPOVĚĎ z děcáku až
na přehlídková mola“ a založila nadační fond, který pomáhá znevýhodněným dětem,
aby našly samy sebe a vyrovnaly se s přechodem do života za zdmi domovů, kde je o ně
všestranně postaráno. Za svoji neúnavnou činnost se stala Osobností roku Ústeckého kraje
a je čerstvou držitelkou Ceny hejtmana v kategorii sociální a zdravotní včetně záchrany
lidského života za rok 2017. Jejím životním krédem je: Nikdy nedovol, aby tě strach z prohry
vyřadil ze hry!
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Česká republika čekala 8 let na svou mistryni světa v aerobiku.
Adéla Citová z Loun se v říjnu v nizozemském Leidenu stala teprve
třetí Češkou v historii, která světový titul vyhrála. Navázala tak
na Olgu Šípkovou a Denisu Barešovou, navíc na šampionátu získala
stříbro v soutěži týmů. Reprezentantka Juniorského Fitness
klubu Louny, která trénuje i na pražské Dukle, byla
už loni na MS stříbrná, k tomu má doma ještě stříbro
z evropského šampionátu a tři domácí tituly.
Citová, která dříve bydlela v Chomutově,
byla hodně živé dítě, pohyb jí bavil
odmalička. Není proto divu, že jí její
maminka přivedla na aerobik.
Je to už jedenáct let.

Další

SVĚTOVÁ
ŠAMPIONKA

z Loun

Na závodech jste hodně namalovaná, což je při aerobiku normální. Poznají vás pak fanoušci, když se odlíčíte?
Nepoznají! (smích) Jsem jako jiný člověk. Když mě
někdo zná v civilu, tak mě nepozná na fotce ze závodů,
ve dresu a namalovanou. To samé se děje naopak. (smích)
A musela jste se malovat už jako dítě, když jste s aerobikem začínala, nebo se to v dětských kategoriích
nemusí?
U dětí se na to jde velmi opatrně. Když jsou malé holčičky přemalované, tak to prostě není hezké. Ani my jsme
se jako malé holky tolik nelíčily.
12

Máte na malování specialistky,
nebo se malujete sama?
Malujeme se s holkami z klubu
navzájem. To samé i s česáním drdolů.
Hodnotí rozhodčí i make up?
Není to přímo hodnotící kritérium. Je to spíše pro zvýraznění našeho obličeje a naší mimiky.
A co ještě rozhodčí po vizuální
stránce závodníka hodnotí? Třeba
i to, jestli není moc tlustý, jestli
má dobrou figuru? Je to v aerobiku třeba tak, že silná holka ho
nemůže dělat?
Určitě ne. Když jsem lehčí, tak se
mi cvičí líp. Ale to jsem já a moje
tělo. Nechci nikomu říkat, aby
zhubnul, protože říkat to holkám
v mém věku nemusí být vždy bezpečné. Rozhodčí mají rádi svalnatá
těla, ale body nám za to nedávají.
Musíte se hodně při jídle krotit?
Po sezoně mám volnější období,
kdy si dám, co chci. Ale jinak se
dost hlídám, protože, miluji sladké
a hlavně čokoládu! Strava je hodně
důležitá. Před závody jím převážně
zelenou zeleninu, maso a vajíčka.
Jsou mezi sudími i muži? Že
by třeba koukali na to, jestli má
závodnice velká prsa a ti, kteří
by byli „horňáci“, by dávali vyšší
známky?
Mezi rozhodčími sedí i muži, ale
na ženské proporce nekoukají. Mají
na práci totiž něco jiného. Přijde
mi trapné a neslušné, že se na to
v dnešní době vůbec ptáte. Vždyť
ženy už jsou natolik emancipované,
že jsou na stejné úrovni jako muži.
A stejně se objevují lidé, kteří se
na toto můžou zeptat – a ještě se zeptají ženy. Takový přístup k našemu
sportu se mi nelíbí a docela mě tato
otázka urazila.
A které otázky, ještě nemáte
ráda? Třeba když se vás novináři
a lidé ptají, jak náročný vlastně
aerobik je, jestli se za ty dvě minuty, které vystoupení trvá, vůbec
zpotíte?
Na to už jsme trošku alergické,
protože nás ty „dvě minuty“ stojí
velké úsilí. Někdo si to ani neuvědomí, ale zkuste si sprintovat
do toho dělat kliky, skoky, provazy, dřepy, kotouly a ještě se hezky usmívejte a dělejte, že můžete.

(smích) Dřeme prakticky celoročně, na jednu sestavu před závodem
se rozcvičuji hodinu. Opravdu je to
hodně náročné. Není to jen sport,
je to životní styl.

lila. Na šampionát jsem proto odjela s dobrým pocitem, že ta sestava
je dobře postavená. Záleželo už jen
na mně, jak se mi jí podaří zacvičit.
Od nějakého ledna a února cvičím
to stejné. Mění se jen nějaké maličTroufla byste si třeba do cirku- kosti, třeba když mě rozhodčí uposu děla artistku?
zorní. Ale jinak je stejná hudba, vše.
Vůbec ne! (smích) Ne, že bych
nebyla otevřená novým věcem, ale
Na mistrovství světa jste svou
to je úplně něco jiného a po cirkusu sestavou dostala diváky v hale
netoužím.
do varu. Nemíváte před početným
publikem trému?
Dá se v zahraničí aerobikem
Jelikož se závody odjakživa kouživit? Nebo existují nějaké exhi- naly v halách, kde bylo spoustu
bice, při kterých dostanete i zapla- lidí, tak z toho nervózní nejsem.
Větší trému mám z toho, že ty lidi
ceno?
Aerobik není známý sport. Tu- ode mě očekávají perfektní výkon.
díž není ani dobře placený – když Když mi fandí, je to, jako kdyby se
to srovnáte třeba s ostatními spor- mnou soucítili a chtěli pro mě jen
ty. Proto se aerobikem uživit nedá. to nejlepší. A to mě vždy nakopne!
Něco malého se vydělat dá, ale jako
Na šampionátu jste dostala hodzaměstnání to brát nelze.
ně vysokou známku, 9,2, což nebýPomohlo by mu, kdyby se do- vá obvyklé. Překvapilo vás to?
Ano, překvapilo! Průběžné hodstal na olympiádu?
Myslím si, že by se aerobik pře- nocení během závodů nesleduji,
devším více zviditelnil a už by lidi takže když mi to holky potom řekopustila ta myšlenka, že to je jen ly, zůstala jsem jenom zírat. Celé
nějaké retro tancování. Na zařazení to bylo úžasné. Nejdřív jsem si ani
do olympiády čeká spoustu sportů pořádně ani neuvědomila, že jsem
a my v této frontě čekáme také.
mistryní světa. Dosáhla jsem vážně velkého úspěchu, docházelo mi
Jaké vlastně máte ještě mety to pomalu. To, že jsem teprve třetí
v aerobiku? Přeci jen jste mistryně Češka, která šampionát vyhrála, je
světa. Tak co ještě je víc, co může- pro mě možná ještě víc než to zlate dosáhnout, když s olympiádou to. Těší mě i to, že o mě mají zájem
to nevypadá žhavě?
média. Díky tomu se náš sport více
Je pravda, že na olympiádě aero- dostane do podvědomí veřejnosti.
bik ještě dlouho nebude. Takže naše Velkou radost z mého úspěchu měli
nejvyšší meta je mistrovství světa, i rodiče, byli na mě náležitě pyšní.
kde se pokusím titul obhájit. Stále Jsem ráda, že mohli být na závoještě ale nemám nejcennější kov dech se mnou.
z mistrovství Evropy.
Úspěšná chcete být i na jaře při
Ty dvě minuty náročné fyzické maturitě. Pocházíte z rodiny, ktezátěže pilujete několik týdnů, mě- ré měla a má ráda sport. Měla jste
síců. Jak se vaše sestava dává do- to díky tomu lehčí, co se týče tolehromady?
rance rodičů školy?
Hudbu si vybírám z písniPro nás je nejdůležitější vzděláček, které se mi líbí, umím se pak ní, takže škola musí jít souběžně se
do toho položit. Ve studiu se to pak sportem. Když se občas potřebuji
zremixuje, vytvoří se na hudbu se- více věnovat sportu, školu nesmím
stava. Musí se vychytat i mimická zanedbávat a musím si vše doplňočást do různých zvuků, musí kore- vat. Mám individuální vzdělávací
spondovat s hudbou. A musí tam plán, tak mi i ve škole vycházejí
být i povinné prvky, které mají bo- vstříc a za to jsem ráda.
dové ohodnocení. Musíme správně
Jak je nyní pro vás náročné přirozdělit skoky, vše dobře nakomponovat, rozložit časově a bodově. pravovat se na maturitu? PřemýšNež to vypipláme, tak to nějakou líte třeba o tom, že na pár měsíců
dobu trvá. Letos se nám sestava zvolníte ve sportu, abyste zvládla
opravdu povedla, i hlavní tuzemská odmaturovat, nebo sport nechcerozhodčí Jana Hájková nám ji chvá- te na úkor školy šidit?

Nechci šidit ani sport ani školu.
Pořád si říkám, že to zvládlo spoustu lidí přede mnou, tak proč bych to
neměla zvládnout já. Spíš se bojím
přijímaček na vysokou školu. Bude
to vše hodně časově náročné, ale
když si do hlavy nebudu zasazovat
pesimistické myšlenky, tak věřím,
že to zvládnu.
Jak se váš život změní, pokud se
na vysokou školu do Prahy dostanete?
Změní se jen to, kde budu studovat. Protože do Prahy to z Loun
není dálka, a tak bych chtěla dojíždět. Doufám, že se do Prahy dostanu! Ráda bych absolvovala přijímací zkoušky na Fakultu tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie.
Do kolika let se dá aerobik
na vrcholové úrovni dělat?
Průměrný věk bych tipla tak 25
let. Ale je to hodně individuální.
Zaleží na každém, jaké si vytvoří
priority. Také záleží na tom, kolik
vydrží tělo. Já chci cvičit, dokud to
půjde a dokud mě to bude bavit.
Potom bych chtěla pomáhat dalším
sportovcům od bolesti jako fyzioterapeutka.
Trénujete denně, v neděli míváte volno. Jak takové vaše volno vypadá, čemu se ve volných chvílích
ráda věnujete? Čili koníčky, co vás
naplňuje, baví.
Mým koníčkem a zároveň naplněním mého dosavadního života
je aerobik, takže ničemu jinému se
nevěnuji. V neděli je můj odpočinkový den, kdy také doháním školu.
Musíte se někdy na trénink nutit?
Jasně, že se mi na trénink někdy
nechce, ale prostě vím, že musím.
Takže jdu.
Trénuje vás paní Jitka Hoffmanová. Je přísná, nebo hodná? Co
na vás víc platí a jaký máte vztah?
Trenérka je přísná i hodná. Zaleží
na tom, jestli si zasloužím, aby mě
pochválila. Jinak mám radši, když
mě chválí, že jo. (úsměv) Vztah?
Definovala bych ho jako vztah závodnice a trenérky. Tak, jak to je.
Povídáme si normálně jako lidi,
trávíme spolu spoustu času. Ale
jsem to já, která poslouchá a ona,
která říká, co mám a nemám dělat.
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V Ústí nad Labem před šesti lety vznikla organizace Centrum
podpory zdraví, z.ú., která podporuje zdravý životní styl
dospělých, seniorů, mentálně postižených, ale především dětí.
Jednou z jejich metod je unikátní program Cepík, který slouží
k prevenci už v mateřských školách. O své práci se mnou hovořila ředitelka Centra
Ing. Lenka Plzáková a její kolegyně psycholožka Mgr. Radka Marešová.

Za zdravý životní styl dětí
Paní Plzáková, už 6 let vedete
jako ředitelka organizaci Centrum podpory zdraví, z.ú., která
se věnuje zdravému životnímu
stylu především dětí. Bylo těžké
s touto osvětou prorazit v Ústeckém kraji?
Bylo by to těžké v jakémkoliv
kraji. Jedná se o preventivní projekt a obecně se z mého pohledu
začíná s prevencí pozdě a navíc se
často nejedná o systematickou práci, ale spíše o nárazové krátkodobé
akce. Stravovací návyky a životní
styl se u dětí formuje už od útlého
věku. Ze začátku je to samozřejmě
rodina, postupně k tomu přistupuje mateřská škola, škola, kamarádi,
média a další. A všechny tyto faktory děti ovlivňují. Když začneme
s výchovou ke zdravému životní-

mu stylu až na základních školách,
jak je ještě stále zvykem, je efektivita těchto projektů obvykle nízká,
děti už mají často zažité nesprávné
návyky, které je velmi těžké měnit. Předškolní děti jsou naopak
k přijímání nových informací více
otevřené, názor se u nich postupně
vytváří. Takže ano, bylo to těžké,
ale těžké to je v každém kraji.
Vaším největším projektem je
Cepík, kdy jezdíte do mateřských
škol. Řekla byste nám o Cepíkovi
něco víc?
Cepík je projekt primární prevence pro mateřské školy se zaměřením na zdravý životní styl předškolních dětí. Dětem přenášíme
myšlenku zdravé stravy a pohybu
pomocí 3 divadelních předsta-

vení, ve kterých se zaměřujeme
zejména na ochutnávání různých
potravin a pokrmů. Díky představení jsou děti motivovány k tomu,
aby jídlo alespoň ochutnaly. Dále
klademe důraz na pitný režim,
zejména pití obyčejné kohoutkové neslazené vody. Třetí divadelní
představení se věnuje pohybu, kdy
jsou děti aktivně vtaženy do děje
a celé představení se hýbou. Děti
i mateřské školy dostávají v průběhu celého školního roku pomůcky
a materiály, např. deskovou hru,
omalovánky, pexeso, maňáska
Cepíka, magnetky, apod. Prevenci pojímáme komplexně, a proto
jsou v projektu také besedy pro
rodiče, přednášky pro pedagogy
a praktické školení pro kuchařky.
Mateřským školám píšeme dopo-

ručující výživové zprávy a snažíme se jim pomoci s jakýmkoliv
problémem. Projekt Cepík je certifikovaný MŠMT a získal záštitu
ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Bývá těžké přesvědčit personál
školek, aby vyšel ze svých naučených pořádků?
Do projektu se školka hlásí sama
a dokonce platí jakýsi manipulační poplatek. Když musí někdo
něco zaplatit, je pravděpodobnější, že chce skutečně udělat nějaké
změny. Stále s tím však bojujeme.
Snažíme se školkám pomoct, poradit. Za těch 6 let máme hodně
zkušeností a víme, že když se chce,
tak to jde. Je to o lidech.
Když zhodnotíte těch šest let,
vidíte určitý vývoj nebo trend
v chování předškolních dětí?
Děti jsou stále hravé a bezprostřední. V chování rodičů však
pozorujeme více extrémů – od extrémně „zdravých“ výživových
směrů až po ty, kde rodina tráví
každý víkend v nákupním centru
a obědvá ve fastfoodu. Oba tyto
extrémy jsou většinou aplikovány
i na děti. Tam pak může dojít, vlivem nesprávné výživy, až k poškození zdraví dítěte.

míra. Myslím, že odměňovat dítě
dobrotou za to, že snědlo oběd
nebo že se odpoledne hezky vyspalo, je špatně. Sladkosti by měly
být za něco, co se dítěti skutečně
povedlo a jen příležitostně. Běžné
věci jako je jídlo nebo spánek by
neměly být nástrojem k trestání
nebo odměňování. Takže bonbon
i čokoládu klidně, ale umírněně.
Nebo dejte raději ovoce, to je rovněž sladké.
Co je podle vás největší česká
neřest ve stravování?
Hrozně nám chutnají smažená jídla. Je téměř pravidlem, že je
v neděli k obědu řízek. O zelenině
a ovoci mluvíme, ale konzumace je úplně minimální. Okurkový salát v neděli k obědu a jablko
ke svačině nestačí. Zelenina a ovoce by se měly stát součástí každého
našeho jídla. Ryby téměř nejíme,
zato milujeme uzeniny, které často
jíme několikrát denně. Milujeme
sůl, už předškolní děti denně překračují doporučenou dávku soli.
A pijeme spoustu sladkého pití,
které si kupujeme a nosíme domů.

Navíc a především nám chybí po- rovat, že jejich dítě je »jiné«. Kromě známého prvotního příznaku,
hyb.
kterým je výrazný úbytek váhy, se
Momentálně objíždíte školy u dotyčného začne objevovat nálas přednáškami o anorexii a bu- dovost, přecitlivělost, což je někdy
limii. Jaké jsou prvotní znaky samozřejmě těžké odlišit od klasic-

těchto problémů? Dají se odhalit
včas?
Na otázky týkající se anorexie
a bulimie přenechám slovo naší
psycholožce Mgr. Radce Marešové: „Všímaví rodiče mohou pozo-
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ké puberty. Dále je to nadměrné
zabývání se svým vzhledem. Když
se má jíst, přichází spoustu výmluv
- nemám hlad, jedl/a jsem hodně
ve škole, jsem unavená/ý. Když už jí
s ostatními, jí převážně lehká a níz-

kokalorická jídla (zelenina, polévky
apod.). Zvyšuje se příjem nízkokalorických nápojů (káva apod.).
Zvyšuje se aktivita, a to jakákoliv,
takže kromě cvičení i chůze, ale
také například úklid domácnosti.
Všude možně se mohou objevovat
zbytky jídla (pod postelí, ve skříni,
v odpadkovém koši…).“
Vedle Cepíka provozujete
i výživové poradenství pro děti
i dospělé, cvičení seniorů, cvičení mentálně postižených a další
služby. Kde vás můžou zájemci
najít a jak se k vám objednají?
Veškeré informace o našich
aktivitách a službách mohou zájemci najít na našich webových
stránkách www.cepoz.cz nebo
www.cepik.cz. Centrum podpory
zdraví, z. ú. sídlí v Domě techniky ve Veleslavínově ulici v Ústí
nad Labem a objednat nebo informovat se mohou prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, které naleznou na našich webových
stránkách.
Lucie Mařanová
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Když má dítě chuť na sladké
mlsání, co byste doporučila místo čokolády?
Nemyslím si, že by dítě nesmělo
sníst čokoládu. Na čokoládu má
chuť občas každý z nás a i čokoláda má určitý zdravotní benefit. Je
však důležité, aby vše bylo konzumováno s mírou. To platí o všech
sladkostech. Cukrovinky nezakazujeme, je však důležitá správná
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Ladislav Chlupáč zůstává
po letošních komunálních
volbách v čele královského
města Litoměřice.
Ba co víc, zvítězil
i v doplňovacích volbách
do Senátu, a tak usedá
také v horní komoře
Parlamentu ČR.

č:

Ladislav Chlupá
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Voliči vám opět, už popáté dali
důvěru, protože je za vámi vidět
kus práce pro město. Výčet by byl
hodně bohatý, co vy osobně považujete za největší úspěch minulého volebního období?
Důvěry voličů si nesmírně vážím a vnímám ji jako ocenění
mé dlouholeté práce. Ohlédnu-li se za uplynulými čtyřmi roky
ve funkci starosty Litoměřic, vidím moderní autobusové nádraží
pyšnící se titulem Stavba Ústeckého kraje roku 2017. Dále revitalizované Jiráskovy sady, jež byly
vyhlášeny v rámci ČR Parkem
roku 2017, zbrusu nové dopravní
hřiště, nový Miřejovický park, tři
již dokončené etapy modernizace
pokratického sídliště nebo modernizovanou tržnici. Zmínit musím
opravený Tyršův most přes Labe,
parkoviště v ulici Na Valech, nový
kruhový objezdu u Severky, postupnou rekonstrukci našich silnic
nebo moderní cyklověž, kterou
považuji za investici do budoucna
s ohledem na očekávaný rozvoj
cykloturistiky. V plném proudu je
stavba vědecko-výzkumného geotermálního centra. Do rozvoje nemocnice jsme investovali přes 100
milionů korun, přičemž obzvláště
16
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mě těší otevření pracoviště magnetické rezonance a nové operační
sály. Patříme mezi nejaktivnější
a nejvíce oceňovaná města v národní síti Zdravých měst, úspěchy zaznamenáváme jak na poli
energetickém, tak i v kvalitě veřejné správy. V roce 2015 jsme byli
v rámci kraje vyhlášení Historickým městem Ústeckého kraje.
Rád bych zdůraznil, že to vše je
výsledkem práce celého týmu lidí,
ať již jde o pracovníky městského
úřadu, jeho příspěvkových organizací, ale i neziskové organizace,
firmy nebo třeba jen aktivní lidi,
kteří přispěli dobrými nápady.
Na které priority se společně
s radními a zastupiteli zaměříte
v horizontu dalších čtyř let?
Již v příštím roce otevřeme vědecko-výzkumné
geotermální
centrum v Jiříkových kasárnách.
Do konce tohoto roku začneme
s revitalizací objektu bývalého
pivovaru v centru města, kde bychom rádi znovu obnovili výrobu
piva a ve druhé části otevřeli veřejnosti přístupnou sklárnu. Stejně

tak za několik měsíců zahájíme
rekonstrukci bývalého vojenského
objektu, kde chceme vybudovat
více než pět desítek startovacích
bytů hlavně pro mladé rodiny.
Velkým úkolem je přestěhování
základní umělecké školy do centra
města. Projekt již máme zpracovaný, nyní na jeho realizaci sháníme
finance.

S jakým programem jste vstoupil do Senátu?
Do správní působnosti města Litoměřice patří čtyři desítky
obcí. Šestnáct let jsem pracoval
s jejich starosty, takže velmi dobře
znám potřeby obyvatel jak obcí,
tak i měst. Troufám si tvrdit, že
pro další rozvoj bude velkým přínosem fakt, že díky poslanecké
funkci mého prvního místostarosty Karla Krejzy mají Litoměřice
a potažmo celý region zastoupení
v horní i dolní komoře Parlamentu ČR. Naše dlouholeté zkušenosti
z komunální politiky a potřeby
obyvatel tak můžeme snadněji dostat na místa, kde zákony vznikají.
Za důležitou skutečnost považuji
získání pozice místopředsedy v se-

nátním Výboru pro vzdělávání,
vědu, kulturu, lidská práva a petice. Druhou oblastí, která mě velmi
zajímá, bude rozvoj venkova, a to
vzhledem k již zmíněnému vysokému počtu obcí v mém senátním
obvodu. Proto mě těší, že jsem byl
zvolen i členem Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.
Budete obě náročné pozice stíhat?
Na to se mě lidé ptají velmi často. Jsem přesvědčen, že ano. Jsem
připraven zastávat funkci senátora
se stejnou zodpovědností a nasazením, jako jsem dosud vykonával
a nadále budu vykonávat funkci
starosty Litoměřic.
Blíží se závěr roku. Co přejete
spoluobčanům a městu?
Přeji všem lidem krásné a spokojené svátky vánoční strávené
v kruhu rodinném. Osobně si pak
přeji, aby u lidí stoupla důvěra
v politiky, protože jsou stále mezi
námi lidé, kteří ji vnímají jako
službu veřejnosti.
Připravila: Ladislava Richterová
Foto: archiv
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