
České mo ře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyt, který po- 	„A my přece moře nemáme, vide studenti! V tom je ten vtip i dů- 

těš ĺ , cosi jako láska, nad ějeavíra, mo ře pro neplavce, mo ře pro p ěší.. kaz špatné výukyzem ěpisu vanglickém královstvípočátkem 17 sto- 

(Ji ř í Záček) letí" Kolega p řírodozpytec byještě  ve sborovně  dodal, že na moř- 
ské ryby v Cechách s urč itostí nenatrefíte. . . Ponechme veselou 

Omyl pana Shakespeara 	 sborovnujejím vnitrozemským úvahám a konstatujme, že v Česku 21. 

Je to vtipná glosa, kterou svým žákům předávají už celé generace stoletíje Shakespearova citace - Kdesi v Cechách na b řehu moř-
učitelů, vjejichž kompetencije seznamovat dítka se svě tovou litera- ském - připomínána s novým akcentem. A to v souvislosti s aktivi-

turou. Slavný britský dramatik Shakespeare totiž ve h ře Zimní po- tou ob čanského sdružení Mo ře klidu. 

hádka hovoří o Cechách (pod ozna čením Bohemia) a umis ťuje je 

kamsi na mořské pobřeží. 

Vizualizace zámku Jeze ří s pohledem na Mo ře 
klidu, na jehož vinách pluje velká námo řní loď  
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téma 

Vizualizace p řemístěného kostela 
V Mostě . Díky dodržení orientace 
stavby vůč i světovým stranám by 
mohl být kostel po p řemístění 
znovu vysvěcen 

Situa ční schéma konceptu Mo ře klidu s orienta čním zakreslením variant rozsahu hladiny 

20 ±jLií 

zemí S mořem. Projekt Mo ře kHdu podporuje 1 his-

torickou snahu o propojení Ceska vodním korido-

rem Dunaj - Odra - Labe a budeme usilovat 

O propojení obou projekt ů " rozvádí téma č len ob-

čanského sdružení Mo ře klidu Pavel Kopecký, 

Epilog 

O Čechách na b řehu mo ře psal na po čátku 17, 

století dramatik Shakespeare. Když potom bás-

ník Jiří Záček připomenul tento zem ě pisný omyl, 

psal o neexistujícím mo ř i v Cechách jako o mo ř i 

nepokoje. A mě l pravdu, protože ve vizi ozna čené 

hladivým a vlídným názvem Mo ře klidu - snese-

ném do Podkrušnoho ř í z M ěsíce, je obsažena 

i značná část nepokoje z vyt ěžených" severních 

Čech. 

Co bude s tamními jámami velkolom ů? Podař í 

se vůbec n ějak tamní krajinu systematicky kulti-

vovat? Zatopení d ů lních d ě l je komplexn ě  řešeno 

např íklad v lužické části N ěmecka, V roce 2011 

tam byla zp ř ístupn ě navodní plocha čtyř ikrátvětší. 

než Máchovojezero. Ceská vize Mo ře klidu jde ve 
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