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STŘEDNÍ ŠKOLA SALDUS
SALDUS, LOTYŠSKO
Střední škola Saldus je všeobecná vzdělávací instituce z Lotyšska situována v regionu
Kurzeme. Byla založena v roce 2016 v rámci reorganizace školské sítě. Dvě největší městské
školy byly sloučeny v jednu střední školu. Škola převzala dlouholeté zkušenosti z obou
institucí a zároveň začlenila nové přístupy, stanovila nové cíle a zavedla nové tradice. Škola
se zaměřila na zajištění kvalitního prostředí pro vzdělávání zavedením moderního
vzdělávacího procesu. Ředitelkou školy je Inga Mankus.
Ve škole studuje 665 studentů ve věku 7-19 let a až 100 zaměstnanců, z nichž je 65
učitelů a 30 technických pracovníků. Škola zajišťuje žákům rozšířenou výuku anglického
jazyka, humanitních oborů, přírodních věd a
sportovních činností pro základní školu. Na
střední škole nabízí rozšířené přírodovědné a
humanitní obory. V neposlední řadě se zaměřuje
také na speciální vzdělávání integrovaných
žáků s individuálními potřebami. Dále své
studenty podporuje a poskytuje jim širokou
škálu mimoškolních zájmových aktivit – ruční
vyrábění, práce s počítači, jazyky, sporty a
múzická umění, kde rozvíjí zpěv, tanec,
vystupování, kresbu, hraní různých sportů atd.
Zaměstnanci mají letité zkušenosti získané účastí na projektech jak na národní tak i
na evropské úrovni. Zavázali jsme se zlepšit osobní i profesní rozvoj našich učitelů i nabízet
našim studentům možnosti objevovat odlišné kultury a rozdílnosti ve školních učebních
plánech, podporovat zlepšování cizojazyčných dovedností a získávání nových kontaktů stejně
jako jejich aktivní účast. Je pro nás důležité podpořit výsledky, prosazovat růst motivace
našich studentů v různých oblastech jako interkulturní přehled, zdravý a aktivní životní styl,
přírodní vědy a společenské povinnosti.

EVANGELICKO-LUTERÁNSKÝ KOSTEL SVATÉHO JANA V
SALDUSU

Evangelicko-luteránský kostel svatého Jana v Saldusu je nejstarší budovou ve městě
a prvním kamenným kostelem v Saldusu. Kostel byl postaven v roce 1615, ale koncem 19.
století byl upraven a přestavěn Wilhelmem Neumannem. Jsou zde k vidění unikátní
umělecké památky: hudební nástroj – varhany – vyrobené K. A. Hermannem – slavným
expertem z Liepāje, kazatelna v manýristickém stylu a oltář z 19. století s malbou umělce J.
Deringa. Dobře známý lotyšský umělec Janis Rozentāls vyobrazil kostel na mnoha svých
plátnech na přelomu 20. století. Za pozoruhodný výtvor můžeme označit jeho diplomovou
práci nazvanou “After Church”.

NÁMĚSTÍ OSKARA KALPAKSE V SALDUSU

Dnes je
náměstí
O.
Kalpakse nádherným místem pro různé oslavy a koncerty města Saldus, ale také místem
vhodným pro setkání a odpočinek. Během zimních oslav je zde krásná sváteční atmosféra,
které dominuje vánoční strom. V době minulé se zde nacházel trh a 10. března 1919 se Saldus
stal prvním lotyšským městem, které bylo osvobozeno Kalpaksovým praporem a už 14.
března 1919 se na náměstí konala první přehlídka Lotyšské národní armády. Jako
připomínka těchto dní zde byl postaven pomník věnovaný plukovníku Kalpaksovi, po kterém
náměstí získalo i své jméno.

CUKROVINKY "SALDUS GOTIŅA"

V dnešní době již není nikdo, kdo by mohl říct, odkud pochází recept na legendární
sladkosti “Gotiņa”. Nicméně během prvních let lotyšské nezávislosti téměř všechny
hospodyně získaly podobný recept ve slavné škole “Kaucminde” V roce 1960 začala výroba
sladkostí “Gotiņa” v Saldusu. Nabízí možnost exkurze, během níž je možné vidět proces
výroby bonbonů a ochutnat čerstvě vyrobené sladkosti.

NÁMĚSTÍ MĀRISE ČAKLAISE
S FONTÁNOU
Na náměstí se nachází fontána se jménem „Kapka medu“. Lotyšský básník Māris
Čaklais, narozený v Saldusu, přirovnal město ke kapce medu v míse k oblasti Courland
(Kurzeme) v Lotyšsku. Tato metafora dala vzniknout skulptuře – fontáně, jež se skládá ze
dvou medových pláství spojených kapkou medu. Horní plástev symbolizuje nebe a ta spodní
představuje zemi a my – lidé – jsme někde mezi nimi. Kapka medu tvoří spojení mezi nebem
a zemí a ukazuje tak místo člověka na zemi.
Autorem fontány je Kārlis Īle, sochař narozený v Saldusu.

HRADIŠTĚ SALDUS (SALDUS PILSKALNS)

Hradiště Saldus není pouze národní archeologická památka, ale také nádherné místo
často navštěvované kvůli krásnému pohledu na celé město. Nachází se blízko jezera Saldus

a traduje se o něm mnoho legend, většina z nich vypráví o „sladkém životě“ uvnitř, protože
překlad kořene slova „Saldus“ znamená „sladký“.
Tady je jedna z nejznámějších a nejpravdivějších legend:
Na místě, kde dnes leží město Saldus, býval velký kopec. Na vrchu kopce se malý
chlapec staral o svá prasata. Jednoho dne chlapec objevil velkou díru v kopci a vlezl dovnitř.
Tam našel město s přátelskými obyvateli. Pohostili ho sladkým jídlem a pitím. Večer se
prasata vrátila bez chlapce. Všichni se o něho báli. Vrátil se domů příštího dne. Všichni se ho
ptali: „Kde jsi byl celou noc?“ Chlapec odpověděl: „Sladce jsem jedl, pil na vrchu kopce Saldus.
Jakmile řekl tato slova, kopec se otevřel a zespodu vyrostlo město. Tak se to stalo – když
vyslovil jméno města, město vyrostlo na kopci.

LOTYŠSKÝ LIDOVÝ TANEC
(NÁRODNÍ LIDOVÝ TANEC V KOSTÝMECH Z REGIONU
KURZEME)

Důležitou částí lotyšské kultury je národní poklad v podobě lotyšského lidového tance.
Lotyšský lidový tanec má původ v tradicích baltských kmenů z dávných dob. Postupem času
byly tyto tance přetvořeny do choreografických prezentací založených na tradičních tanečních
vzorcích. Tanečníci nosí lidové kostýmy z vlny a lnu. Dekorativní prvky zahrnují znaky
starověkých, předkřesťanských božstev a kostýmy jsou vybírány tak, aby reprezentovaly
konkrétní oblasti Lotyšska, odkud pochází rodina tanečníka. Ženina ozdobná pokrývka hlavy
ukazuje její rodinný stav.

DEZERT Z ŽITNÉHO
CHLEBA (RUPJMAIZES
KĀRTOJUMS)
Lotyšské pokrmy se prezentují svou
čistotou a přirozeností. Lotyšské etnické
pokrmy jsou jednoduché a chutné. Typickým
lotyšským pokrmem je dezert z žitného
chleba nasladko, který je připravován
z těchto ingrediencí: žitný chléb, cukr,
vanilka, sladká smetana, marmeláda,
šlehačka, tento dezert se podává ve vrstvách.

VODOPÁD VENTA (NEJŠIRŠÍ VODOPÁD V EVROPĚ)

Vodopád
Venta
je
nejširším
vodopádem v Evropě, nachází se ve městě
Kuldīga, o kterém je zmínka již ve
středověku. Šířka vodopádu je kolem 249 270 metrů, zatímco jeho výška je 1.8—2
metry. Vodopád je možné vidět v celé jeho
šířce z obou dvou břehů řeky, stejně tak jako
ze starého cihlového mostu vedoucího přes
řeku Ventu, jež je vzdálený 200 metrů od
vodopádu po proudu řeky. Každý podzim a
jaro je tu možné vidět vzrušující jev, jak se
ryby pokouší skoky dostat proti proudu
řeky. Ryba se nazývá podoustev říční a
každé jaro absolvuje cestu proti proudu řeky, aby se tam třela.

VENKOVNÍ ZOO “CĪRUĻI” V KALVENE

Pobočka
rižské Zoo „Cīruļi”
byla zřízena v létě
roku 1993 v městě
Kalvene. Na 137
hektarech
je
38
druhů
divokých
zvířat a 12 druhů různých hospodářských zvířat. Najdete zde medvědy, rysy, vlky, kiangské
stádo, losy, orly a supy a legendární lotyšskou modrou krávu! Procházka po Zoo „Cīruļi” může
zabrat více než jednu hodinu a je to skvělá příležitost, jak se odpoutat od každodenního stresu
a spěchu. Také je možné si zde udělat piknik a odpočinout si na vyhrazených místech.

SEVERNÍ PEVNOST V LIEPĀJE
Severní pevnosti byly postaveny mezi 19. a 20. stoletím, aby poskytly útočiště námořní
základně. Jsou nedílnou součástí Pevnosti Liepāja, která kdysi obklopovala celé město.
Návštěvníci se mohou procházet podzemními labyrinty a bunkry, dozvědět se o pevnosti
Liepāja, její historii a výstavbě.

V listopadu roku 1908 byla pevnost zbourána, protože její výstavba byla označena za
strategickou chybu. Část kanonů byla demontována a odeslána do Pevnosti Kaunas v Litvě,
zbytek kanonů byl přetaven. Pozůstatky carské ruské pevnosti a také pozdější, modernější
pevnosti stojí dodnes.

PŘÍRODNÍ PARK A VENKOVNÍ MUZEUM TĒRVETE

V přírodním parku Tērvete můžete zažít malebnou přírodu, bohatou kulturní historii
a starobylé památky. Návštěvníci jsou potěšeni památkami údolí řeky Tervete s nádhernou
krajinou a jedinečným starým borovým lesem, borovice zde dosahují věku až 300 let. Park
pokrývá území 1.200 hektarů, jedna třetina je věnována světu pohádek, kterým vládne král
lesa, trpaslíci, ďáblové a čarodějky. Je považován za jedno z nejlepších a nejvhodnějších míst
pro rodiny s dětmi a ty, kteří jsou schopni vidět svět očima dětí, věřit v pohádky a vidět
zázraky.

HRAD LIVONSKÉHO ŘÁDU
Hrad Livonského řádu je symbolem města Ventspils, jež je 6. největším městem
v zemi. Muzeum Ventspils zde sídlí od září roku 2001, je nejstarší dochovanou budovou, která
se zachovala do dnešní doby, postavenou v druhé polovině 13. století. Během její sedmisetleté
historie byla využívaná jako pevnost, rezidence, posádka, škola, vojenská základna a vězení.
V roce 1995 byl hrad zrenovován do svého vzhledu z 19. století a stalo se z něj muzeum.
Muzeum pravidelně hostí výstavy umění a historie, stejně jako koncerty a další
události obohacující kulturní život města. Nabízí také možnost objednat si vzdělávací
programy nebo tvůrčí dílny v prostorách muzea, které jsou určené jak žákům, tak i rodinám
s dětmi. V nabídce mají různé programy, takže si můžete zvolit takový, který bude nejlépe
odpovídat vašim zájmům.

Informační
zdroje:

https://turisms.saldus.lv/

https://saldusgotina.lv/en/
http://www.cookinglatvia.com/recipes.html
http://www.latvia.travel/en
http://www.wood-craft.eu/en-281-tervete_nature_park.html
http://www.kurzeme.lv/en/

