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VÝKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ

Iva Kubelková: 
diety držet nemusím

Málokterá celebrita si uchová své soukromí v takové diskrétnosti jako modelka, moderátorka a herečka Iva Ku-
belková. Je to určitě proto, že se chová rezervovaně a ctí určité  životní zásady, které se už v českém showbyznysu 
příliš nenosí. Přesto se po internetu šíří „zaručené“ zprávy o jejím životě. Nám se podařilo s Ivou krátce pohovořit 

o normálních běžných záležitostech a o chvílích, které rozděluje mezi Prahu a Lhotku nad Labem u Lovosic.

Text: Pavel Aur, foto: Jaroslav Šimandl

Vstáváte ráda?
Od té doby, co mám dcerušku Natálku, musím 
vstávat ráda.
Myslíte si, že máte víc času na dceru, než 
měla na vás Vaše maminka?
To by vám lépe odpověděla ona. Ale asi ano, 
protože ona chodila do zaměstnání, kdežto 

já si mohu volný čas lépe rozvrhnout. 
Ponocujete?
Ano, ale proto, že studuji a čekají mne 
v nejbližší době zkoušky.
Co konkrétně studujete?
Věnuji se studiu oboru sociální 
a masová komunikace na Univer-
zitě J. A. Komenského, což souvisí 
s mou dosavadní prací.
Sportujete?
Nesportuji, protože na to jedno-
duše nemám momentálně čas.
Vaříte ráda a čemu dáváte před-
nost při stravování?
Vařím ráda, a protože jsem 
vegetarián, dávám přednost 

sladkým jídlům a omáčkám, piji 
neperlivé nápoje a nepohrdnu 

sklenkou dobrého vína.

Dovede Vás něco vytočit? Rozčilujete se?
Někdy ano, asi jako každý, ale snažím se, aby mne to moc 
nerozhazovalo.
Držíte si stále fi guru. Je to proto, že držíte diety?
Ne. Ty naštěstí nemusím držet.
Ještě Vás baví modeling?
Po deseti letech se dá říci, že snad ještě ano.
Jak si představujete ideální rodinu?
Myslím si, že je to taková rodina, která dokáže všechno 
vyřešit. Nechtěla bych defi novat, co všechno. Každý jsme 
v určitém vývoji a nemůžeme chtít po druhém, aby byl 
stále stejný jako před pěti, deseti lety. Podle mne je nej-
krásnější právě ten kompromis, vývoj lidí, kteří se dokáží 
domluvit a třeba  i najdou  pěkný způsob rozchodu. Pak si 
myslím, že ani děti takovým rozchodem tolik netrpí.
To hovoříte z vlastní zkušenosti?
Já jsem měla to štěstí, že jsem se vždy dokázala domluvit 
na pěkném rozchodu. Vždy to bylo na úrovni.
Jaké máte ráda počasí?
Miluji teplo, ale nepohrdnu hezkou zasněženou zimou. 
Té si u nás příliš neužijeme. Raději jezdím za teplem 
do ciziny. Jednu z mých nejhezčích dovolených jsem 
prožila v Indii.  



Od roku 2007 je české chmelařství 
podporováno také v rámci Programu 
rozvoje venkova a to především s Osy 
I z opatření I.1.1 modernizace podni-
ků (mimo jiné i výstavba chmelových 
konstrukcí). Dále jsou v tomto opat-
ření zařazeny investice do techniky 

a technologie pro rostlinnou výrobu 
a investice do zemědělských staveb 
(rekonstrukce a výstavba nových) pro 
rostlinnou výrobu tj. i pro chmelaře.
Nenasycena zůstává poptávka po čes-
kých hybridních odrůdách chmele, 
které splňují současné cenové a kva-
litativní požadavky pivovarů.
Dovoz chmele do ČR může být nahra-
zen z větší částí tuzemskou produkcí 
těchto odrůd. Naskýtá se i možnost 
dodávek do evropské sítě pivovarů 
nadnárodních společností, které pů-
sobí v ČR.
Národní, resp. regionální specifi ka ve 
spojení s kvalitou budou hrát v Ev-
ropě stále významnější roli. Právě 
unikátnost Žateckého chmele dělá tu 
nejlepší reklamu jak zdejšímu regio-
nu, tak i celé České republice.
Na základě Nařízení Komise z 8. květ-
na 2007 bylo označení ŽATECKÝ 
CHMEL zapsáno do Rejstříku chráně-
ných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení. V rámci Ev-
ropské Unie se jedná o první udělené 
označení týkající se chmele a o jedno 
z prvních označení udělené českému 
zemědělskému nebo potravinářské-
mu výrobku. V současné době pro-
bíhají jednání o udělení označení
ČESKÉ PIVO.
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Krátce z kraje
(více na www.tydeniky.cz)

Most | Zdejší radnice chce vybu-
dovat zhruba čtrnáct moderních 
dětských hřišť v příštích pěti letech. 
Město plánuje, že první z nich, která 
celkem přijdou na padesát milionů 
korun, postaví v Mozartově ulici. 
Na hřišti budou instalovány dětské 
atrakce určené pro tři věkové kate-
gorie předškoláci, mladší a starší 
školní děti.

 

Spolupráce obou subjektů není 
náhodná a bude pokračovat dal-
šími soutěžemi o věcné ceny, 
o kterých budou zájemci infor-
mováni prostřednictvím letáků 
v čekárnách ordinací praktických 
lékařů a územních pracovištích 
OZP. Jak nám řekli představitelé 
uvedených firem, přináší vzájem-
ná dohoda oboustranné výhody 

při získávání klientů a zákazní-
ků. Na snímku zleva  Miroslav 
Král, ředitel společnosti Elben, 
zástupce rodiny výherce z Jílové-
ho u Děčína Tomáš Beránek a Vě-
ra Soukalová, ředitelka pobočky 
OZP, kteří cenu předali v našem 
Metropol Centru.

Text a foto: Václav Groulík

Chomutovsko | Rok od roku je pre-
zentace cestovního ruchu v sever-
ních Čechách intenzivnější, a to 
nejen v ČR, ale také v zahraničí. Od-
povídá to důležitosti, kterou klade 
Ústecký kraj, většina měst a obcí, 
a také profesionálních subjektů to-
muto rozvíjejícímu se oboru. Region 
byl znát především ucelenou expo-
zicí Ústeckého kraje na lednovém 
veletrhu cestovního ruchu v Brně 
a na právě skončeném 17. ročníku 
Holiday World 2008 v Praze, jehož 
součástí byla 16. souborná prezen-
tace regionů ČR.

Ústí nad Labem | Do celoevropské 
kampaně na záchranu obojživelníků 
se zapojila Zoologická zahrada v Ús-
tí nad Labem. Kampaň na záchranu 
ohrožených druhů živočichů, mezi 
které obojživelníci nepochybně patří, 
vyhlásila v září loňského roku EAZA 
– Evropská asociace zoologických za-
hrad a akvárií. Jedná se již o sedmou 
akci EAZA podobného charakteru. 
Zoologická zahrada v Ústí nad Labem 
chce do akce zapojit zejména školy 
formou zábavného soutěžení, ale 
i monitoringu obojživelníků v okolí 
krajského města.     

Ústecká zoo v kampani

Vzorná propagace

Hřiště s provozní dobou

Louny | Extra hořký ležák Louny 
16° došel. Mezi pivaři o něj byl tak 
velký zájem, že se během několika 
týdnů vypila celá první várka. „Ne-
čekali jsme tak velký zájem. Bohužel 
várka byla pouze jedna, proto budou 
muset naši spotřebitelé vydržet zhru-
ba 14 dní, než budeme moci správně 
uzrálé pivo stočit opět do sudů,“ řekla 
manažerka značky Louny Daniela 
Klančíková. 

Všechno se vypiloStatutární město Ústí nad Labem

vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele příspěvkové organizace
Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany,

příspěvková organizace
se sídlem Hliňany 1, 403 13  Řehlovice

Požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání
• 5 let odborné praxe v oblasti práce sociální nebo pedagogické
• organizační a řídící předpoklady, komunikativnost
• orientační znalost hospodaření příspěvkové organizace
• občanská a morální bezúhonnost
• předpokládaný nástup do funkce od 1. 4. 2008

Náležitosti přihlášky:
• strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi
• doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání 
•  výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání)
•   čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3  zákona č. 451/1991 Sb.,

v platném znění
• koncepce rozvoje organizace (maximálně 4 strany formátu A4)

        Platové zařazení: 12. platová třída
Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Veškeré doklady musí být originály, nebo úředně ověřené kopie.
Přihlášky zasílejte, nebo osobně doručte do 10. 3. 2008 na adresu:

Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS,
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká hradební 8,

400 01 Ústí nad Labem.

Zalepenou obálku označte „VŘ DOZP Hliňany“.

V rámci svého vystoupení na Chme-
lařském kongresu, který proběhl 
v dejvickém hotelu Praha, to uvedl 
ministr zemědělství Petr Gandalovič.
„Je v zájmu České republiky tisíciletou 
tradici pěstování chmele udržet. Minis-
terstvo zemědělství se vždy snažilo i při 
omezených možnostech státního roz-
počtu podporovat pěstování chmele tak, 
aby nedošlo k významné redukci ploch.
Za deset let existence podpůrného pro-
gramu na obnovu chmelnic, který byl 
realizován od roku 1994 až do konce 
měsíce dubna 2004, pěstitelé chmele ne-
využili všechny fi nanční prostředky ur-
čené v rámci tohoto programu,“ uvedl 
ministr s tím, že naopak  byla využita 
možnost podpory komodity „chmel“ 
v rámci sektorového navýšení TOP 
UP. Diskuse nad další podobou plateb 
TOP UP podle ministra v současné 
době probíhá.

V roce 2004 skončil pro chmelaře 
jeden z nejdůležitějších dotačních 
titulů (1.R.A.b. Obnova chmelnic, 
ovocných sadů a prostorových izo-
látů révy vinné, chmele a ovocných 
druhů) z důvodu neslučitelnosti s po-
žadavky EU.

Petr Gandalovič: Tradice je v našem zájmu
Česká republika | V roce 2007 vy-
užili čeští chmelaři fi nanční pod-
pory v celkové výši 68,6 milionu 
korun. Další prostředky budou 
chmelaři čerpat z Programu roz-
voje venkova v rámci opatření 
I.1.1.1. záměru b) stavby a techno-
logie pro rostlinou výrobu. V rám-
ci 1. kola bylo podáno 14 projektů 
a všechny uspěly. Celkem bude 
mezi ně rozděleno 15,9 mil Kč.

Čerpání podpor chmelařů v roce 2007 
dotační titul 3.h.) - sadba 9,8 mil. Kč
dotační titul 1.I. - kapka 4,8 mil. Kč
dotační titul 3.b) - prost.izolát 1,8 mil. Kč (pouze 2 chmel. podniky)
TOP UP 36,4 mil. Kč (sazba 6 430Kč/ha, celkem 5 660,77 ha)
SAPS 15,8 mil. Kč (sazba 2 791,50 Kč/ha) Text: Petr Vorlíček

Foto: Josef Bláha

„Mám velkou radost, že se společně 
podařilo zajistit potřebné miliony na 
pořízení automobilu, který nahradí 
stávající 40 let starou cisternu. U ní se 
objevovaly velmi často poruchy, což sni-
žovalo akceschopnost mojžířské dobro-
volné jednotky. Ta má přitom důležitý  
význam nejen při požární ochraně, ale 
i například při povodních,“ uvedl pri-
mátor města Jan Kubata.
Nový hasičský vůz Tatra 815, který 
vyrobila společnost THT Polička, si 
vyžádal téměř 5,75 mil. Kč. Město 
Ústí nad Labem na jeho zakoupení 
vynaložilo celkem 3,748 mil. Kč jako 
investiční dotace pro ÚMO Neštěmi-
ce,  z toho 3 mil. Kč byly vyčleněny 

v rámci rozpočtu města v minulém 
roce a 748 tisíc město poskytlo v le-
tošního rozpočtu. Zbylé 2 mil. Kč 
tvořila dotace Ministerstva vnitra 
ČR v minulém roce. 
Mojžířská jednotka byla zřízena 
ÚMO Neštěmice a plní úkoly vyplý-
vající ze zákona o požární ochraně 
na celém území města. Neštěmický 
obvod hradí provozní náklady, pojiš-
tění či školení JSDH Mojžíř. Každo-
ročně na tyto účely neštěmická rad-
nice vyčlení přibližně 200 tisíc Kč.
JSDH Mojžíř pomohlo město už loni. 
Koncem dubna primátor Jan Kubata 
předal jejím zástupcům nové tech-
nické vybavení a hasičskou výstroj. 

Rozpočtovým opatřením tehdy měs-
to uvolnilo na novou elektrocent-
rálu, kalové čerpadlo a 15 kusů ha-
sičských zásahových kabátů celkem 
175 tisíc korun (kalové čerpadlo 17 

tisíc Kč, elektocentrála 40 tisíc Kč 
a zásahové oblečení 118 tisíc Kč). 

Nový vůz pro dobrovolné hasiče v Mojžíři
Ústí nad Labem | Primátor města Jan Ku-
bata společně s neštěmickou starostkou 
Lianou Wagnerovou předali starostovi 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Moj-
žíř Jiřímu Hladíkovi nový hasičský vůz 
Tatra 815. Příslušenství vozidla dovoluje 
nasazení od nejjednodušších až po kom-
plikované požární zásahy.

Jiří Kubata s Lianou Wagnerovou a hasiči.

Ústecký kraj | Smyky, kluzké silnice, 
ostré zatáčky, zkrátka krizové situace. 
Tak přesně s tím vším se museli vypo-
řádat silničáři, kteří absolvovali školu 
bezpečné jízdy na mosteckém polygo-
nu. Trénink pro jízdu na nepřizpůso-
bivém stavu vozovky prý není nikdy 
na škodu, a tak si řidiči pod dohledem 
zkušených instruktorů mohli různé 
situace vyzkoušet hned několikrát.

Silničáři na polygonu

Teplice | Dveře do temmoty se jme-
nuje nový hororový fi lmový příběh 
Juraje Herze. Jak Severočeskému Me-
tropolu prozradil v exkluzivním roz-
hovoru, točit se začne na jaře a pro-
ducent do hlavní ženské role obsadil 
pianistku, skladatelku a zpěvačku  
Markétu Irglovou, nominovanou na 
cenu Gramy a Oskara za hudbu k fi l-
mu Once. „Slečna Irglová si přečetla 
můj scénář a byla nadšená. Dokonce 
kvůli němu odmítla i role v několika 
amerických fi lmech,“ potvrdil Herz. 
Ten ke spolupráci na chystaném 
snímku oslovil Dušana Kukala, který 
žije v Teplicích.

M. Irglová v novém fi lmu

Ministr zemědělství Petr Gandalovič (vlevo) na 50. Žatecké dočesné.

Text a foto: Metropol

Zbrusu novou polyfunkční mikrovlnnou troubu značky Baumatic da-
rovaly společně Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví a dynamicky se rozvíjející společnost Elben 
vylosovanému výherci za vyplněnou přihlášku k OZP. 

 Spokojený Tomáš Beránek z Jílového u Děčína přebírá výhru.
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Francois
VLEUGELS
generální ředitel
a předseda
představenstva
UNIPETROL

1.) V loňském roce se nám podařilo 
úspěšně pokračovat v restrukturali-
zaci celé skupiny Unipetrol. Provedli 
jsme plánované divestice (Kaučuk), 
podařilo se nám mimosoudně se 
dohodnout s Dezou (společnost Ag-
rofertu) o převodu akcií společností 
Agrobohemie a Synthesia.  Zmoder-
nizovali jsme podstatnou část litví-
novské rafinerie. Naše společnost 
Benzina pak úspěšně pokračovala 
v modernizaci svých čerpacích sta-
nic a zkvalitňování služeb. Do konce 
minulého roku bylo zrenovováno 82 

Kapitáni průmyslu na severu Čech hodnotí

1.) Jaký byl pro vaši fi rmu rok 2007? 2.) Hlavní cíle pro rok 2008?

Ing. Jan
DEMJANOVIČ
generální ředitel
Severočeských
dolů, a.s.

1.) Dosáhli jsme nejlepší výsledky hos-
podaření ve všech klíčových ukazate-
lích výkonnosti v historii Severočeských 
dolů a.s. Chomutov (tj. od r. 1994).

2.) Dokončení restrukturalizace naší 
společnosti spočívající v:
 centralizaci procesu výroby z jed-

notlivých dolů na úroveň vedení ak-
ciové společnosti,
 centralizaci všech nákupních čin-

ností (materiál, investice, služby) 
pod jedno vedení,
 outsourcingu rekultivačních prací 

v podobě založení samostatné akcio-
vé společnosti s cílem zlepšení kvali-
ty a zefektivnění této činnosti.

Udo
NÖBEL
generální ředitel
Alcan Děčín
Extrusions s.r.o.

1.) Trh byl pro nás v roce 2007 pozi-
tivní a s výsledky celého roku jsme 
spokojeni. Dařilo se nám navyšovat 

Mgr. Richard
BRABEC
generální ředitel
Lovochemie
Lovosice, a.s.

1.) Rok 2007 byl pro naši společnost, 
která je největším výrobcem minerál-
ních hnojiv v ČR, úspěšným rokem. 
Podařilo se vyrobit a také prodat nej-
vyšší objem hnojiv v historii firmy 
a udržet podíl na stále náročnějších 
trzích, a to nejen v tuzemsku nebo 
v Evropě, ale i v exotických zemích 
Jižní Ameriky, Asie či Afriky.

2.) Rok 2008 bude především rokem 
producentů surovin, jejichž ceny ros-
tou do astronomických výšin a surovi-
ny pro výrobu hnojiv, bohužel, nejsou 
výjimkou. Rovněž to bude rok zahájení 
nové evropské chemické legislativy RE-
ACH s negativními dopady na náklady. 
Přesto má  Lovochemie další ambicióz-
ní cíle.  K jejich splnění by měl přispět 
i fakt, že se od letošního roku stáváme 
plně součástí skupiny Agrofert a mů-
žeme tak využít všech jeho synergií. 
Rok 2008 bude také rokem intenzivní 
výstavby nové jednotky na výrobu me-
tylesteru řepkového oleje (MEŘO), který 
vyroste v areálu Lovochemie a stane se 
mimo jiné i naším dalším významným 
zákazníkem v oblasti dodávek energií 
a areálových služeb.

Petr Max
KNIPPING
předseda
představenstva
KS Kolbenschmidt
Czech Republic, 
a.s., Trmice

1.) Rok 2007 byl pro naši společ-
nost obtížným rokem. Nevyužití 
výrobních kapacit v prvním pololetí 
vystřídalo vysoké vytížení v druhé 

Daniel
URBAN
ředitel
Pivovaru
Louny

1.) Mohu říci, že loňský rok byl pro 
náš pivovar úspěšný. Také v uply-
nulém období se nám podařilo opět 
posunout kvalitu našich piv o stupí-
nek výš. Na konci roku se navíc pod 
značkou Louny objevilo na trhu nej-
silnější pivo v historii našeho pivo-
varu – jednalo se o světlý extra hoř-
ký speciál Louny 16 stupňů a také 
hořký speciál Louny 13 stupňů.

2.) Cíle pro tento rok jsou velmi jas-
né – vyrábět poctivé a lahodné české 
pivo. Rádi bychom, aby nově uve-
dená šestnácti a třináctistupňová 
piva zachutnala našim zákazníkům 
a mohli jsme počet restaurací, kde se 
budou čepovat, stále rozšiřovat.

výrobu, což jsou především lisované 
polotovary z hliníku a jeho slitin, 
které zhruba ze 70 procent exportu-
jeme především do Německa. Máme 
radost, že se nám daří naplňovat 
i jednu z dalších hlavních priorit 
v rámci koncernu, a to bezpečnost 
práce. Za mimořádný výsledek na 
tomto úseku – překročení jednoho 
milionu hodin bez pracovního úrazu 
s následkem pracovní neschopnosti 
– jsme nedávno obdrželi zvláštní 
cenu.

2.) Předpokládáme, že letos nedo-
jde k žádnému výraznějšímu sníže-
ní. Naším cílem je udržet si danou 
úroveň a dosáhnout výsledků, které 
máme pro tento rok stanoveny. Po-
kračovat budeme v loni započaté 
velké investici – modernizace tavír-
ny – která nám po dokončení v příš-
tím roce pomůže dosahovat vyšší 
výroby.

čerpaček pod značkou Benzina Plus 
a 82 benzínek pod tradiční značkou 
Benzina.

2.) Jednou z hlavních priorit pro 
tento rok zůstává modernizace 
Benziny – především nákladnější 
rekonstrukce čerpacích stanic okolo 
dálnic, zvýšení jejich tržního podílu 
a případné akvizice. Budeme také 
pokračovat v transformaci skupiny 
Unipetrol – dokončení restrukturali-
zace petrochemické části, na kterou 
se obecně chceme soustředit. Máme 
velký zájem o akvizice v této oblas-
ti.

polovině roku, které si vyžádalo čás-
tečně práci v nepřetržitém provozu. 
Stále posilující koruna a silně zvý-
šené náklady za hliník, nikl a měď 
měly za následek další zatížení. 
Rozšíření výrobních kapacit spojené 
s výstavbou nové haly a instalace 
prvních strojních zařízení v nové 
hale vedly k vysokým nákladům na 
náběh výroby, které rovněž zatížily 
uplynulý rok.

2.) V letošním roce bude pokračovat 
vysoké vytížení kapacit výroby pístů 
pro spalovací motory,  očekáváme, 
že zvýšené náklady by mohly být 
částečně pokryty od našich zákaz-
níků. Značná nákladovost na náběh 
nové výroby se zdá být překonána, 
proto hledíme do roku 2008 optimis-
ticky.

Krajina v Pokrušnohoří patří již několik desetiletí k průmyslovým tepnám České republiky. A tak jsme se 
zeptali představitelů  některých společností na výsledky minulého období a také na to, co jejich fi rmy čeká
v nejbližší budoucnosti. Konkrétně Severočeskému Metropolu odpověděli na následující otázky:

Procházky začala Spolchemie usku-
tečňovat rozsáhlý investiční program 
a prochází významnou modernizací. 
V posledních letech vykazovala pod-
statné meziroční růsty tržeb i zisku. 
Od roku 2003 se prodeje Spolchemie 
více než zdvojnásobily. Firma se na 
podzim loňského roku spuštěním 
nového provozu Epispol II stala tře-
tím největším producentem ve svém 
oboru v Evropě. Spolchemie se za 
působení Martina Procházky v čele 
fi rmy stala stabilní a rostoucí fi rmou, 
která má další ambiciózní plány do 
budoucna.
Poté, co počátkem roku 2007 vlast-
ník Spolchemie - společnost Viachem 
- majetkově vstoupila do Setuzy, za-
čal Martin Procházka řídit i Setuzu. 
V červenci 2007 byl jmenován na po-
zici generálního ředitele Setuzy. 

Generální ředitel a předseda představenstva Spolku pro chemickou a hut-
ní výrobu oslavil v posledních lednových dnech své čtyřicáté narozeniny. 

Martin Procházka je absolventem 
Fakulty elektrotechnické Českého 
vysokého učení technického. Vzápě-
tí po ukončení studia, v roce 1991, 
už nastoupil do chemičky v Ústí nad 
Labem. Nejprve prošel řadou pozic 
ve fi nančním úseku (referent-eko-
nom, asistent fi nančního ředitele, 
vedoucí oddělení, vedoucí odboru, 
manažer). V roce 1999 byl jmeno-
ván do funkce ředitele úseku fi -
nance. Od roku 2002 je generálním 
ředitelem Spolchemie, od roku 2004 
také předsedou představenstva.
Do čela Spolchemie nastupoval 
v době, kdy fi rma musela čelit po-
vodni v srpnu 2002 a kdy v listopa-
du roku 2002 rozsáhlý požár zničil 
třetinu výrobních kapacit fi rmy 
a společnost dlouhodobě vykazo-
vala ztráty. Pod vedením Martina 

Martin Procházka je ženatý, má tři 
děti. Hraje tenis, fotbal a rád ces-
tuje. Svůj volný čas, kterého má 
v poslední době hodně málo, tráví 
s rodinou, v zimě nejraději společně 
na horách při lyžování.
S přáním mnoha osobních a pra-
covních úspěchů, štěstí a pevného 
zdraví se připojuje redakce SEVERO-
ČESKÉHO METROPOLU.

Jubileum ředitele Martina Procházky

Jaký byl návrat zpět do Ledvic?
Návrat jsem samozřejmě přivítal. Jed-
nak jsem z Teplic a jednak v té době 
už bylo téměř na sto procent jasné, že 
v ledvické elektrárně bude časem stát 
nejmodernější výrobní zdroj v klasic-
ké energetice v rámci České republiky, 
a to nový blok o výkonu 660 MW. To 
pro mne bylo veliké „lákadlo“. 
Je pro Vás současná pracovní pozice 
vrcholem kariéry?
Kdo si myslí, že jeho současná pozice 
je vrcholem jeho celoživotní kariéry, 
tak je, v uvozovkách, skoro mrtvý 
člověk. Ve Skupině ČEZ je hodně pra-
covních pozic, o nichž by se dalo říci, 
že jsou významově stejné jako ředi-
tel elektrárny nebo i výš. Pro mne je 
ovšem výstavba nového bloku velice 
prestižní a natolik zajímavou zále-
žitostí, že bych chtěl u toho být i na 
přelomu let 2012 a 2013, kdy bude 
nový blok najíždět do provozu.
Výstavba nového 660 MW bloku je 
velmi důležitá. Jak postupuje vý-
stavba?
Realizace výstavby nového bloku 
postupuje podle předem naplánova-
ného harmonogramu. Rozhodující 
smlouvy podepsané na konci minu-
lého roku jsou postaveny tak, že ge-
nerální dodavatel nám dodá hotové 
dílo k provozování do 31. prosince 
2012. V současné době již máme pro 
nový blok v lokalitě Ledvice státní 
autorizaci na výstavbu výrobny elek-

třiny. Je vydáno územní rozhodnutí 
pro výstavbu nové technologie spolu 
s demoličními výměry pro objekty, 
které musí ustoupit novému zařízení. 
Současně bylo vydáno kladné stano-
visko ministerstva životního prostře-
dí v procesu posuzování vlivů stavby 
na životní prostředí (EIA) společnos-
ti ČEPS ke stavbě nové linky 400 kV 
z rozvodny Chotějovice do rozvodny 
Vyškov, kterou bude výkon z bloku 
660 MW z Ledvic vyváděn. V rámci 
první etapy výstavby nového zdroje 
již začaly nezbytně nutné demoliční 
práce a přeložky médií.
Nová výstavba určitě přispěje k vyš-
ší zaměstnanosti...
Nyní je výstavba hlavně ve fázi pro-
jektování a realizace přeložek techno-
logií, jež budou zapotřebí pro provoz 
elektrárny i v budoucnu. Poté bude 
následovat výstavba chemické úprav-
ny vody a zauhlování. To nejsou příliš 
náročné stavby, aby se na nich podíle-
ly stovky lidí. Ve fi nále, které obnáší 
vlastní výstavbu nového zdroje, se 
ovšem uvažuje už se třemi až čtyřmi 
tisíci lidí různých profesí. To by moh-
lo určitou měrou přispět k zaměstna-
nosti v regionu, a to nejen v oblasti 
dělnických profesí, ale i služeb. Určitě 
bude nutné všechny, kteří se na vý-
stavbě budou podílet, někde ubyto-
vat a nakrmit. 
Jak se odrazí stavba nového bloku 
na životním prostředí?

V současné době provozujeme tři 110 
MW bloky. Z nich po dokončení nové-
ho zdroje o výkonu 660 MW zůstane 
v provozu jen ten s fl uidním spalo-
váním, který bude odpovídat poža-
dovaným ekologickým limitům i po 
roce 2015. Nový zdroj bude mít limity 

Chtěl by být u toho i na přelomu let 2012 a 2013
V roce 1978 ukončil Ing. František Strach studium na Elektrotech-
nické fakultě ČVUT v Praze, přičemž od stejného roku působí s men-
ší přestávkou v Elektrárně Ledvice. Zde prošel většinou provozních 
i údržbových funkcí. Jako vedoucí projektového týmu se například 
podílel v letech 1995 - 2000 na výstavbě bloku 4 s fluidním kotlem. 
V letech 2002 až 2005 si „odskočil“ do Elektrárny Mělník, kde od 
roku 2004 vykonával funkci ředitele. V těchto letech rovněž ukončil 
studium MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole. V rámci 
vnitřní rotace ředitelů elektráren v divizi Výroba ČEZ, akciová spo-
lečnost, se pak do Ledvic vrátil v květnu 2006.

pro provozování významně nižší než 
odstavované bloky. Nová technologie 
spalování umožní i snížení emise CO

2
, 

a to zejména v souvislosti s plněním 
závazku z Kjótského protokolu.
Velkou měrou se podílíte i na fi nan-
cování různých sportovních akcí 
nebo sponzorujete okolní obce...
Skupina ČEZ byla vloni opětovně vy-
hlášena největším fi remním dárcem 
v České republice podle absolutní-
ho objemu rozdělených prostředků 
v žebříčku FIREMNÍ TOP FILANTROP. 
Velikou zásluhu na tom má Nadace 
ČEZ, která je naším partnerem v ob-
lasti poskytování sponzorských darů. 
Díky ní může i Elektrárna Ledvice 
přerozdělovat ve svém regionu určité 

fi nanční prostředky, například na vý-
stavbu „oranžových“ či jiných spor-
tovních nebo dětských hřišť. Těch už 
je kolem devadesáti v rámci celé Čes-
ké republiky, v naší lokalitě například 
v Bílině, Ledvicích a Duchcově, kde se 
dokončuje. Prostřednictvím dalších 
fi nančních prostředků pak podpo-
rujeme i různé kulturní, sportovní 
a společenské aktivity okolních měst 
a obcí. Například se jedná o atletické 
závody známe pod názvem Bílinská 
půlka, různé akce domů dětí a mláde-
že a podobně.

Text: Lada Laiblová
Foto: archiv
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Každý dlouhý Lincoln je doslova 
originál. Nikde na světě prakticky 
nenajdeme dvě totožné limuzíny, 
pokud si ovšem nějaký arabský šejk 
neobjedná dva stejné vozy, snad 
kdyby byl jeden v opravě. Liší se jak 

délkou, tak i vnitřním vybavením. 
Pro zajímavost příplatek se platí 
i za sedadlo spolujezdce, které není 
součástí standardní dodávky. Kdo by 
také chtěl v limuzíně jezdit vedle ři-
diče, že? Uvnitř se opravdu fantazii 

S jistotou lze říct, že tento téměř devítimetrový „drobeček“ budí na 
našich silnicích velký rozruch, třebaže už není v ČR zdaleka sám. 
V dnešní době jich u nás můžeme najít již na dvě desítky. Přesto 
jízda limuzínou  již není jen kratochvílí horních deseti tisíc. Když se 
dá dohromady parta lidí, je cena za pronájem přijatelná. 

budoucího majitele meze nekladou. 
K vidění jsou variace obsahující pra-
vé dřevo, mramorově desky, chrom, 
sklo, kůži apod. Někteří extrava-
gantní klienti si dokonce nechávají 
do interiéru instalovat i vířivku. Dal-
ší kapitolou je elektronika. Při reno-
vaci elektroinstalace tohoto kousku 
bylo spotřebováno na 137 m kabelů, 
a to šlo pouze o výměnu ovládacích 
prvků audiosystému a instalace 3 
LCD monitorů. Elektrickou soustavu 
pohánějí dvě baterie. Při vypnutém 
motoru a všech zapnutých systé-
mech však energie vystačí zhruba 
na 15 min. provozu. 

Jízdní vlastnosti
Vůz je stavěn především na americ-
ké široké bulváry, pokud se pohybu-
je po nich, je jízda bez problémů. 
Pozor je potřeba dávat zvlášť při od-
bočování, kdy se nám může stát, že 
se díky dlouhému rozvoru „otřeme  
o nějakého chodce, čekajícího na ze-
lenou u přechodu. Další problém 
může přijít při změně jízdního 
pruhu. Jsou zde kladeny 
vysoké nároky hlavně 
na odhad řidiče. Ten 
za jízdy obsluhuje 
jak samotné řízení 
vozu, všechny jeho 
elektronické sys-
témy, přitom plní 
požadavky klientů 
a dělá jim doslova 
to, co jim na očích 
vidí. Přitom zodpoví-
dá dotazy a mhouří oči při 

• délka 8,6 m , rozvor 6m
• motor zážehový osmiválec 4,6 l
• výkon 160 kW
• hnací náprava zadní
• nádrž 80 l
• průměrná spotřeba 21 litrů
•  převodovka 4stupňový automat
• váha 2,8 t
• maximální rychlost 190 km
• míst k sezení 8, max. 12
•  vybavení interiéru: 2 bary 

s chladničkami, světelný stro-
p,3 LCD TV, audio systém, 2 kli-
matizační okruhy (přední, zadní), 
intercom, sedačky ve tvaru „u“

Technické údaje:

Text: Jakub Richter
Foto: Petr Berounský a archiv

záblescích fotoaparátů jak klientů 
uvnitř, tak zvědavců z venku. Mezi 
obtížnější věci patří i zastavení vozi-
dla tak, aby se zadní dveře otevřely 
přímo nad rozvinutým červeným 
kobercem. Řidič by měl být vždy po 
ruce a přitom nebýt moc viděn.
 
Pravé peklo pro řidiče nastává při 
jízdě stísněnými centry evropských 
měst. Například Praha, kolem Sta-
roměstského náměstí, je pak pomy-
slnou třešničkou na dortu. Zde má 
leckdy problémy i řidič „normální-
ho“ vozu, natožpak pilot takovéhoto 
mastodonta. Na rovných silnicích 
vůz dokáže jet velmi svižně, až ke 
190 kilometrům v hodině. Interiér 
je výborně odhlučněn a při zatažené 
cloně si klient této rychlosti  ani ne-
všimne. Rozjezd je opravdu snadný. 
Jenže při brzdění je to úplně opačně. 
Zastavit kolos vážící včetně pasažé-

rů leckdy i 3,6 tuny, není nic snad-
ného, pomyslíme-li, že styčnými 
body s vozovkou jsou jen čtyři kola 
225/18. Přestože má řidič k dispozici 
nejmodernější technologie, jízdu je 
potřeba neustále plánovat a dodr-
žovat rozestupy mezi ostatními vo-
zidly. Klient, který si při prudké de-
celeraci vylije sklenku sektu, kterou 
zrovna drží v ruce do klína, s vámi 
zřejmě příště už nepojede. 
Každopádně projížďka limuzínou se 
vším, co k ní patří je pro spoustu lidí 
celoživotním zážitkem a my ji všem 
z vlastí zkušenosti vřele doporuču-
jeme.

Více na tel. 777 607 088

Lincoln Town: maximální komfort

,

,
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Kde TV Lyra sídlí a v jakých nejvzdá-
lenějších místech regionu lze její vysí-
lání zachytit?
TV Lyra sídlí v Ústí nad Labem v měst-
ské části Střekov, Nejvzdáleněji nás 
divák uvidí v Chomutově , ale třeba 
i v Praze, Plzni , New Yorku nebo  v To-
kiu, protože naše vysílání je od září 
k dispozici na webových stránkách 
www.tvlyra.cz, a to celý týden dozadu. 
V konkurenci kolika soukromých te-
levizních stanic se musíte prosadit?
Pokud nebudeme počítat televize, kte-
ré mají celostátní pokrytí, protože těm 
nemůžeme ani nechceme  konkurovat, 
pak jsou to regionální televize v rámci 
severozápadní hranice Dakr a Vřídlo.
Jaká je programová skladba vašeho 
vysílání?

Vysíláme hlavně zpravodajské a pub-
licistické pořady. Regionální a lokální 
zpravodajství je naše nejsilnější  kar-
ta, protože je to něco, co obyvatelům 
regionu nikdo jiný v takové kvalitě 
nenabídne. Neřešíme nadregionální  
témata, která obsluhují celoplošné te-
levize. Kromě  zpravodajství připravu-
jeme i pořady, které ukazují zajímavá 
místa v regionu (Série Toulky ….) nebo 
se věnují historii Ústeckého kraje for-
mou historických fi lmových záběrů. 
Teď hovořím o projektu Černobílá his-
torie I,II a nyní chystáme s Národním 
fi lmovým archivem i třetí díl.
Co soudíte o bulváru, do jaké míry 
jste ochotna nechat mu ve vysílání 
prostor?
Bulvár v regionu moc dělat nejde. 
Pokud se podíváte co nabízí bulvární 
média, a to tištěná i elektronická, jsou 
to všechno víceméně informace z Pra-
hy. V regionu se bulváru nedaří a po-
kud chcete budovat  důvěryhodné  
regionální  zpravodajství, nemůže to 
být pouze černá kronika. Ale lehkému 
bulváru se nebráníme.
Svět médií je tvrdý byznys a obstojí 
v něm jenom schopný manažer. Jaké 
osobní vlastnosti považujete pro 
tuto práci za důležité? 
Od roku 1996, kdy jsem v této branži 
začínala, seděli proti mně při různých 
jednáních několikrát lidé, kteří  proro-
kovali, že do roka zkrachuji.  Potěšilo 
mě, že tito lidé na rozdíl ode mne své 
podnikání zabalili a Lyra se v regionu 
nejen udržela, ale vydobyla si pozici 
respektovaného regionálního mé-
dia. Nejdůležitější je vize a postupné 
uskutečňování  kroků, které vedou 

k jasnému cíli. Také je důležité vědět, 
že manažer bez  dobrého teamu není 
manažer. Snažím se spolupracovat se 
samostatnými a zodpovědnými lidmi, 
které baví to, co dělají. Ale lehké to 
rozhodně není. Je potřeba tvrdě pra-
covat, problémy brát jako výzvy a ne-
vymlouvat se na pitomosti.
Považujete fakt, že v čele televizní 
stanice stojí žena, za výhodný, či vás 
to naopak znevýhodňuje?
Jak  kdy. Pokud si s někým nesednete, 
je to těžké. A je jedno, jestli je to muž 
či žena. Jako žena jsem určitě empa-
tická, ale jako v každém člověku mám 
i tu mužskou část své osobnosti, která 
mi možná při řízení televize pomáhá. 
Vždy jsem sportovala a sportovní zá-
klad je pro manažera k nezaplacení. 
Umění unést prohru a přiznat bod 
druhé straně  se často hodí. Stejně tak 
ale i smysl pro fair play, určitá zarputi-
lost a radost s výhry.
Jaká je, podle vašeho mínění, bu-
doucnost komerčních televizí a kon-
krétně TV Lyra?
Jsem ráda, že postupně roste vý-
znam regionálních televizí regionál-
ního a lokálního zpravodajství. Je to 
ta nejbližší informační košile. Jsme 
zrdcadlem  regionu . S digitalizací se 
zásah TV Lyra významně zvýší a při-
dělená kompenzační licence nabízí 
pro každou regionální televizi i jiné 
vysílací časy a s tím i další zvýšení 
významu regionálních televizí. Kdy 
se tak stane přesně, to ještě nevíme, 
ale s největší pravděpodobností to 
bude do 24 měsíců.

Podnikatelka Eva Dvořáková
získala zlatou jehlu

Text: METROPOL
Foto: archiv

Na snímku zleva: generální ředitel importu VW v České republice Rudolf Javůrek,
oceněná Eva Dvořáková a vedoucí divize osobních vozů VW  Vratislav Strašil.

Nejsilnější karta je regionální zpravodajství
V době pokračující digitalizace se zvyšuje význam regionálních televizních stanic. Mezi nejvýznamnější
v Čechách patří již několik let  TV LYRA, kterou vede ředitelka Jana Víchová. Severočeský Metropol vám tuto 
osobnost mediální scény rád přiblíží v následujícím rozhovoru.

Text: Jana Smutná, foto: archiv

Miroslav Ouzký byl do této funkce 
a v předchozích třech letech do 
funkce místopředsedy Evropské-
ho parlamentu zvolen na návrh 
frakce Evropské lidové strany. Než 
vstoupil do vysoké politiky, byl 
lékařem a primářem v Nemocnici 
s poliklinikou v Kadani a od roku 
1994 do loňska byl provozovate-
lem nestátního zdravotnického 
zařízení ARC-MED s.r.o.
Kadaň a Klášterec nad Ohří. V le-
tošním roce tomu bude pět let, 
kdy byl doktor Ouzký zvolen eu-
roposlancem, zároveň letos oslaví 
padesátiny. Minulé pondělí jsme 
ho zastihli večer ještě v Praze…
V pondělí většinou cestuji do ně-
kterého sídla EU, abych se odpo-
ledne, nebo večer, mohl zúčastnit 
zasedání. Dnešek je výjimkou. Do 
Štrasburku jezdím autem, do Bru-
selu létám. Domů cestuji ve čtvr-
tek večer.

Na začátku loňského roku jste byl 
uvolněn z funkce místopředsedy 
EP, to naše sdělovací prostředky 
přinesly, ale už byly skoupé při-
nést zprávu, co následovalo. My 
dnes už víme, že jste v jiné funk-
ci, jak je výše uvedeno.
Měl jsem to štěstí, že jsem se krát-
ce po zvolení ocitl v jedné z nej-
vyšších funkcí EP. Ten má celkem 

14 místopředsedů, kteří mimo 
toho, že se podílejí na řízení za-
sedání EP, ještě mají na starosti 
některý úřad. Já jsem se zabýval 
zpřístupňováním materiálů EP 
pro veřejnost. Musím přiznat, že 
ryze administrativní práce mne 
příliš nenaplňovala.
Mnohem zajímavější byla vnější 
oblast, kde jsem měl na starosti 
kontakty s Tureckem a černomoř-
skou oblastí. Současná funkce, na-
víc ve výboru, který je považován 
svým rozsahem a důležitostí za 
druhý nejvýznamnější, je mno-
hem zajímavější a pestřejší. Tento 
výbor má 72 řádných členů a je 
tedy po zahraničním výboru dru-
hým největším.
Co je ještě zajímavější, že jím 
prochází přes 60 procent evrop-
ské legislativy. A to díky tomu, 
že Evropa skloňuje životní pro-
středí a otázky klimatu ve všech 
pádech.

Obyčejnému člověku se může 
zdát, že některá rozhodnutí, kte-
rá jsou připravována pro jednání 
EP, nebo dokonce už schvalová-
na, mají hodně daleko od reality. 
Souhlasíte se mnou?
Nejste daleko od pravdy a já jsem 
spokojen, když některý takový ná-
vrh  neprojde. Příkladem může být 

Europoslanec Miroslav Ouzký: životní prostředí ve všech pádech
Zástupci Česka v Evropském par-
lamentu se doma příliš neohřejí. 
Jednání v Evropě a cestování mezi 
sídly EU i po celém světě jim zabí-
rají větší část běžného týdne. Eu-
roposlanec Miroslav Ouzký plnil 
povinnosti vyplývající z funkce 
předsedy Výboru pro životní pro-
středí, veřejné zdraví a bezpeč-
nost potravin v minulém týdnu 
ve Štrasburku a  poslední únorový 
týden stráví v Bruselu.

hlasování EP týkající se snižování  
emisí  CO

2
 z osobních automobilů, 

resp. o zpřísňujícím pozměňova-
cím návrhu frakce Zelených. Se 
snižováním emisí CO

2
 u osobních 

automobilů souhlasím, ale je nut-
né k němu přistupovat realistic-
ky. Těch důvodů, proč byl termín 
posunut do roku 2015 je řada, ale 
nejvážnější je ten, že by se pro-
dloužil životní cyklus automobilů 
a na silnicích by se zvýšil počet 
starších vozů, což by mohlo vést 
mimo jiné ke zhoršení bezpečnos-
ti na silnicích.

V druhé polovině loňského roku 
jste hodně cestoval po Asii. Urči-
tě máte řadu postřehů?
Zúčastnil jsem se například kon-
ference v Šanghaji, kde se projed-
návala nejrůznější témata dopadu 
lidské činnosti na životní prostře-
dí. O Číně se hovoří jako o gigan-
tu, který při svém rozvoji nehledí 
na životní prostředí. Na vlastní 
oči jsme se přesvědčili, že to není 
zcela pravda. V této aglomeraci, 
kde je dosahován obrovský rozvoj 
průmyslu, stavebnictví a koncent-
ruje se tu doprava, je velká pozor-
nost věnována právě životnímu 
prostředí.

Podílíte se na přípravě Česka pro 
jeho předsednictví v Radě Evro-
py?
Z funkce předsedy výboru jsem 
konzultován resortními ministry 
zemí, které se na předsednictví 
v Radě Evropy připravují. To se 
týkalo legislativních programů 
Portugalska, naposledy Slovinska 
a nyní i ČR. Několikrát jsem se 
sešel s ministrem Martinem Bur-
síkem a samozřejmě i s ministrem 
Petrem Gandalovičem. Dohodli 
jsme se na určitých postupech, 

Kontakty na nás:  pište, telefonujte, mailujte
Sídlo redakce:
Beethovenova ul. 215/24
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 472 700 122

redakce@tydeniky.cz
inzerce@tydeniky.cz
web@tydeniky.cz
krizovka@tydeniky.cz

aktuální informace
najdete denně na našem
internetovém portálu:
www.tydeniky.cz

Text: Pavel Aur
Foto: archiv

jež by mohly Česku pomoci. Na 
začátku ročního předsednictví 
jsou ministři členské země zvá-
ni do našeho výboru, kde mohou 
prezentovat svůj program, ale kde 
jsou také vystaveni palbě otázek.

Řídíte výbor pouze v angličtině?
V EP platí, že máte právo použí-
vat a někdy i povinnost propago-
vat svůj mateřský jazyk. Většinou 
to využívají řečníci při projevech, 

kde rychlost přetlumočení nehra-
je roli. Při řízení výboru je využí-
vání mateřského jazyku určitou 
nevýhodou, když často musí do-
cházet k vysvětlování a jednání se 
díky tlumočení protahují. Některé 
porady jsou vedeny úplně bez tlu-
močení.

Ocenění nejlepšího obchodníka spo-
lečnosti Volkswagen v České repub-
lice za rok 2007 – zlatou jehlu VW 
– získala v uplynulých dnech Eva 
Dvořáková, ředitelka  fi rmy Auto-
centrum Elán v Teplicích.  Společně 
se svým manželem Ladislavem ne-
odmyslitelně patří od devadesátých 
let minulého století  k významným 
podnikatelům a zaměstnavatelům 
nejen na Teplicku, ale také v západní 
části Ústeckého kraje, kde prodávají 
a servisují kromě vozů značky Škoda 
a VW také modely řady AUDI. 

Eva Dvořáková je dáma úžasně 
pracovitá, ale velmi skromná. O její 
vynikající práci dobře vědí ve Volks-
burgu, kde ocenění navrhli. Sama to 
na sebe neprozradila, a tak dnešní 
fotočlánek bude překvapením nejen 
pro veřejnost, ale i samotné zaměst-
nance fi rmy.
Nezbývá, než paní Evě upřímně gra-
tulovat a popřát pevné zdraví.
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Litvínov | Zapamatovat si třicetipo-
ložkový nákup nebo 27 členů evrop-
ské unie už není pro dvacítku seniorů 
z Litvínova žádný problém. Absolvovali 
seminář tréninku paměti Univerzity 
volného času při litvínovské městské 
knihovně. 
„Seniory učíme zapamatovat si například 
PIN k platebním kartám, telefonní čísla 
a další důležité informace,“ řekla ředitel-
ka knihovny Mgr. Marcela Güntterová, 
která seminář vede. Účastníci mnoh-
dy velmi zábavnou formou za pomoci 
mnemotechnických cvičení získali ně-
které kuriózní znalosti. Například se 
zvládli naučit dvacet čísel za desetin-
nou čárkou u čísla π (pí) či vyjmenovat 
všechny státy EU. „Státy unie si senioři 
zapamatovali tak, že si je umístili do své-
ho bytu a přiřadili si je některým předmě-
tům, například uherák značil Maďarsko,“ 
doplnila Güntterová, která důchodce 
naučila několik takových postupů jak 
si osvojit velké množství pojmů a čísel. 
Trénování paměti seniorům přineslo 
i řadu praktických dovedností. Jednu 
ze seniorek přepadli zloději, účastníci 
semináře se proto naučili pomůcku, jak 

Pamatujete si nákup o třiceti položkách?
Senioři z Litvínova ANO

Pro veřejnost byla nemocnice otevře-
na v lednu roku 1908, tehdy měla 120 
lůžek a čtyři oddělení – chirurgii, in-
ternu, plicní a infekční. V letech 1911 - 
1913 byla původní budova nemocnice 
stržena a začala výstavba Chorobince 
císařovny Alžběty, z níž se později sta-
la poliklinika. Jak šel čas, konkrétně 
v padesátých až osmdesátých letech, 
vznikala nová samostatná oddělení 
a laboratoře (například samostatné 
oddělení ARO, oční, neurologie, urolo-
gie či  rehabilitace). Nová poliklinika 
byla dokončena v roce 1984 a přestě-
hovalo se do ní RDG oddělení, dětská 
poliklinika včetně lůžkové části, ob-
vodní ordinace a odborné ambulance. 
Chloubou chomutovské nemocnice je 
dodnes radioterapeutické oddělení 
a nukleární medicína, které zde pů-

sobí od roku 1986. Dalšími opěrnými 
body nemocnice se díky přednostům 
a primářům jednotlivých oddělení 
staly mamografi e, iktová jednotka 
na neurologii, komplexní onkologic-
ké centrum, kardiologie, nebo dětské 
a novorozenecké  oddělení. V součas-
né době má chomutovská nemocnice 
411 lůžek standardní péče, 38 lůžek 
intenzivní péče a 81 lůžek v léčebně 
dlouhodobě nemocných. Počet hospi-
talizovaných klientů v roce 2007 činil 
19 000. Nejdůležitější ale je, že Ne-

mocnice Chomutov, dnes jeden z pěti 
odštěpných závodů Krajské zdravot-
ní, a.s., dosahuje výborných výsledků 
ve sledování spokojenosti pacientů. 
V celostátním měřítku průzkumu 
byli chomutovští zdravotníci  v roce 
2007 na 2. místě. A tak nezbývá, než 
popřát chomutovským zdravotníkům 
další úspěchy.

Stoletá nemocnice v Chomutově
Chomutov | Plných sto let od založe-
ní nemocnice  si v Chomutově připo-
mněli zdravotníci, pacienti i občané 
města a celé spádové oblasti, která 
čítá celkem 130 000 obyvatel Pod-
krušnohoří. Význam této oslavy při-
jeli podpořit také představitelé Ústec-
kého kraje – hejtman Jiří Šulc, radní 
Vladimír Záhorský, předseda před-
stavenstva Krajská zdravotní, a.s. 
René Budjač, ředitel KZ, a.s.,  Eduard 
Reichelt a primátorka města Chomu-
tova Ivana Řápková. Hosty dopro-
vázel ředitel Nemocnice Chomutov 
Petr Hossner. Při tomto významném 
jubileu se patří připomenout alespoň 
některé milníky z bohaté historie.

Původní budovy, postavené r. 1908.

Ředitel chomutovské nemocnice Petr Hossner s hejtmanem Jiřím Šulcem.

Text: Metropol
Foto: archiv a Tomáš Branda Senioři si v rámci semináře tréninku paměti Univerzity volného času vyplňují jedno z mno-

ha cvičení, které jim pomáhá zapamatovat si všelijaké seznamy a velká množství čísel.

si zapamatovat čísla na policii, trénova-
li si  nákup o třiceti položkách a další 
užitečné seznamy. 
„Byla to hlavně zábava a uvolnění. Navíc 
jsme se i hodně naučili,“ řekla seniorka 
Ilona Buršová. Podle ředitelky knihov-
ny je trénování paměti nejen efektivní 
nástroj pro zachování soběstačnosti se-
niorů, ale také rychlá cesta ke zvýšení 
jejich sebevědomí a udržení kontaktu 
s okolím. „Úplně jsem tady pookřála, 
doma si trénuji paměť, tvořím si příběhy, 
podle kterých si pak věci pamatuji. K to-
mu, co jsem se naučila, se budu postupně 
vracet,“ řekla důchodkyně Marta Trégle-
rová. 
Univerzita volného času pro aktivní se-
niory začala při knihovně fungovat vlo-
ni a volně navazuje na seniorský klub. 
Kromě tréninku paměti se univerzita 
rozrostla o další dva obory Cestování 
po Nepálu a Uhelné dobývání v Pod-
krušnohoří. Projekt Univerzity volného 
času patří v Ústeckém kraji mezi ojedi-
nělé. 

Text a foto: Tomáš Branda 

Systém výběru regulačních poplat-
ků byl se začátkem nového roku 
spuštěn také v pěti nemocnicích, 
spadajících pod společnost Kraj-
ská zdravotní, a.s., jejímž jediným 
vlastníkem je Ústecký kraj. Jednot-
livé nemocnice (odštěpné závody) 
této společnosti, Nemocnice Děčín, 
Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, Nemocnice Teplice, Nemoc-
nice Most a Nemocnice Chomutov, 
byly zapojeny do nově vytvořeného 
systému výběru poplatků, který je 
jako celek postaven na základních 
parametrech, shodných pro všech 
pět nemocnic.

Struktura výběru poplatků v jed-
notlivých nemocnicích je pak uzpů-
sobena místním podmínkám a da-
nému prostředí. 

Systém výběru regulačních poplat-
ků umožňuje úhrady poplatků v ce-
lé síti Krajské zdravotní, a.s. Systém 
preferuje zákaznický přístup s maxi-
málním možným komfortem pro pa-
cienta a umožňuje více forem úhra-
dy regulačního poplatku klientem. 
V celé síti nemocnic, patřící pod 
Krajskou zdravotní, a.s., je umož-
něno provádění hotovostních i bez-
hotovostních plateb, například ban-
kovním převodem, bankovní kartou, 

poštovní poukázkou (složenkou), 
včetně vydávání potvrzení o uznání 
dluhu s prodlouženou splatností pro 
bezhotovostní platbu. 

Všechny potřebné informace k vý-
běru poplatků jsou pro pacienty 
dostupné na informačních letácích, 
umístěných nejen na informačních 
plochách jednotlivých nemocnic. 
V každé ambulanci a na každém 
lůžkovém oddělení je k nahlédnutí 
“Metodika MZ“ pro výběr poplat-
ků. Informace ochotně podají také 
v klientských centrech.

Výběr regulačních poplatků v Krajské zdravotní, a.s.
Součástí reformy zdravotnictví, která započala v České republice prvního ledna tohoto roku, je i povinnost 
platby takzvaných regulačních poplatků pro pacienty zdravotnických zařízení. Povinnosti pacientů při plat-
bách, i povinnosti zdravotnických zařízení při výběru těchto plateb obsahuje novela zákona č. 48/1997 Sb. 
Pacienti tak platí od ledna 30 korun za návštěvu lékaře a položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici 
a 90 korun za návštěvu pohotovosti. 

Výběr regulačních poplatků v ne-
mocnicích Krajské zdravotní, a.s.

NEMOCNICE DĚČÍN
Regulační poplatky v Nemocnici 
Děčín jsou vybírány na dvou pla-
tebních místech, a to v centrální 
pokladně a na vrátnici, ve všední 
dny v době od 06:00 do 18:00 ho-
din. Mimo tuto dobu, o víkendech 
a svátcích, lze platit na vrátnici ne-
mocnice. Obě platební místa jsou 
vybavena zařízením pro platbu 
bankovní kartou.

MASARYKOVA NEMOCNICE
Regulační poplatky v Masarykově 
nemocnici jsou vybírány na pěti 
platebních místech. Dvě plateb-
ní místa mají v pracovní dny pro-
dlouženou otevírací dobu. Plateb-
ní místo zvané „Atrium“ od 07:00 
do 19:00 hodin a tzv. „Dětské“ od 
07:00 do 21:30 hodin.  Jedno pla-
tební místo, na „Emergency“, má 
nepřetržitý provoz. Ve volných 
dnech je platební místo v „Atriu“ 
otevřeno od 07:00 do 19:00 ho-
din a od 09:00 do 20:30 hodin je 
otevřeno „Dětské“, nacházející se 
v budově dětské nemocnice.

Platební místa v „Atriu“ a na 
„Emergency“ jsou vybavena zaří-

zením pro platbu bankovní kartou. 
V „Atriu“ je k dispozici také banko-
mat. Platební místo v „Podhájí“ má 
otevřeno od 07:00 do 15:00 hodin 
ve všední dny. Začátkem února 
bylo zprovozněno další platební 
místo v přízemí budovy „G“, které 
je otevřeno v pracovní dny od 7:00 
do 15:00 hodin, ve středu pak do 
17:30 hodin.

NEMOCNICE TEPLICE
Regulační poplatky v Nemocnici 
Teplice jsou vybírány na všech lůž-
kových odděleních a ambulancích. 
Platby lze také provést v centrální 
pokladně, umístěné v budově ředi-
telství nemocnice, a to v pracovních 
dnech od 07:00 do 17:00 hodin. 
Pokladna je vybavena zařízením 
pro platbu bankovní kartou. Kupón 
k úhradě vyšetření na pohotovosti 
v hodnotě 90,- Kč lze navíc zakou-
pit na vrátnici nemocnice v době od 
17:00 do 07:00 hodin.

NEMOCNICE MOST
Regulační poplatky v Nemocnici Most 
jsou vybírány na všech lůžkových od-

děleních a ambulancích nemocnice. 
Ve vstupním prostoru polikliniky je 
umístěna centrální pokladna, která 
je otevřena od 7:00 do 14:30 hodin. 
V době po uzavření centrální poklad-
ny lze provádět platby v pokladně 
centrálního příjmu pacientů, a to 
v době od 14:30 do 7:00 hodin. Obě 
pokladny jsou vybaveny zařízením 
pro platbu bankovní kartou.

NEMOCNICE CHOMUTOV
Regulační poplatky v Nemocnici 
Chomutov jsou vybírány na jed-
nom centralizovaném platebním 
místě, umístěném ve vrátnici 
nemocnice. V pracovních dnech 
jsou k dispozici tři pokladny. Jed-
na pokladna má otevřeno od 7:00 
do 14:00 hodin, další pokladna 
od 7:00 do 14:30 hodin a jedna 
pokladna má nepřetržitý provoz, 
včetně soboty a neděle. Platební 
místa jsou vybavena zařízením 
pro platbu bankovní kartou.

Jiří Vondra, tiskový mluvčí
Krajské zdravotní, a.s.

Internetové objednávání pacientů 
k ambulantním vyšetřením si vyzkou-
šel náměstek hejtmana ÚK P. Fiala

Seznam objektů

A - vrátnice
B - provoz, kuchyně, kotelna
C -   příjem, lékárna, LTS,
       alergologie, diabetologie, endokrinolo-

gie, kardiologie, neurologie, logopedie, 
gynekologie

D -  ARO, ambul. chirurgie, urologie, 
gynekologie

E -  oční, ORL, rentgen, gynekologicko-po-
rodnické odd., chirurgie

F - sklad
H - patologie
I -  interna, rehabilitace, dětské, neurologie
J - ředitelství
O -  dopravní zdr. služba,

gyn. ambulance
P - ubytovny
R- dialýza, kožní odd.

Orientační plánky zbývajících čtyř nemocnic přineseme v dalších číslech SM.
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Páteční trénink odpadl, ale v so-
botu 2. února se v hlavním večer-
ním závodu postavilo na start 70 
závodníků z Čech a jediný cizinec, 
Rakušan Bernard Peer, který 5. roč-
ník Best sjezdu vyhrál. V prvním 
kole „profrčel“ kolem přihlížejících 
diváků rychlostí 125,436 km/hod. 
Ve druhém kole byl ještě rychlejší 
(127,660 km/hod). V těsném závě-
su za ním zůstali Petr Štěrba a Ka-
rel Netolický. V průběhu akce padl 
rekord, který čtveřici sjezdařů na 
jedněch lyžích zařadil do Guines-
sovy knihy rekordů.

Adrenalin a kotrmelce
Z řady doprovodných akcí se největší 
pozornosti těšily odpolední adrena-
linové závody v jízdě na free stylo-
vých lyžích a snowboardu pořádané 
jezdci ze snowparku RIPPERS ZONE.
Pokud z rychlostní jízdy na lyžích 
šla divákům hlava kolem, z kousků, 
které provádělo zhruba 30 mláden-
ců na free stylových lyžích a snow-
boardech, se jim tajil dech. Nejeden 
z odvážných sjezdů skončil svou 
produkci v kotrmelcích. „To k tomu 
patří, pomlátit se. Ne vždycky se za-
daří,“ tvrdí dvacetiletý Pavel Štrobl 

z Teplic. Na prkně jezdí odmalička 
a ovládá ho bravurně. Přesto dora-
zil domů s naraženými zády a kole-
ny, ale se ziskem 3. místa. Jedinou 
dívku, která na létajícím prkně 
startovala mezi mladými muži, se-
dmnáctiletou Markétu Millerovou, 
neodradí od snowboardu zřejmě ani 
zlomená ruka. „Po hodině a půl se 
vrátila z nemocnice se sádrou a hned 
na nás volala, že za tři dny dostane 
odlehčenou, aby mohla jezdit,“ směje 
se Pavel. 

Mladý životní styl
Kdo jízdě na „prkně“ propadl na-

Nedávný Best sjezd, mezinárodní open závod v rychlostním lyžování, jediný svého druhu v České repub-
lice, přivedl počátkem února na trať z Bouřňáku do Mikulova vyznavače sjezdového lyžování i jízdy
na snowboardu. Počasí v údolí sice odpovídalo časnému předjaří, ale na „slalomáku“ byl sněhu dostatek. 
Jak by také ne, když ho sem pořadatelé několik dní sváželi tatrovkami z nedaleké Vytišky. 

Mistr ČR v rychlostním lyžování Karel Netolický s novou přilbou.

plno, potvrdí, že myšlenky na 
snowboard člověka pronásledu-
jí nejenom na svahu. „Určitě lze
hovořit o životním stylu,“ tvrdí
Štrobl. Ten své vášni dokonce oběto-
val studia na vysoké škole, aby mohl 
začít pracovat v jednom pražském 
butiku specializovaném na snow-
board. „Samozřejmě to není sranda. 
Vybavení vás přijde i s oblečením od 
15 tisíc až po astronomické částky. 
Nedávno jsem si zkoušel bundu za 25 
tisíc korun. Ani ski pas není levná zá-
ležitost. Na sjezdovkách v Čechách se 
jejich ceny pohybují zhruba kolem 350 
korun, ale ve Špindlu za ně dáte 750 
korun,“ tvrdí Pavel. Typický „snow-
boarďák“ se podle něj pozná hlavně 
podle oblečení, stejně jako se jím 
od sebe odlišují „pankáči“ nebo hip 
hopeři. „Pravý snowboarďáki se sna-
ží všechen svůj čas přizpůsobit tomu, 
aby ho mohl co nejvíc strávit na ho-
rách a vrazí do toho všechny peníze,“ 

Text: JANA SMUTNÁ
Foto: Jiří Severský

Po rychlém sjezdu zvolili někteří startující koupel v jezírku u slalomáku.

Dynamicky se rozvíjející společnost

Bližší podrobnosti poskytne paní Ungrová
na bezplatné telefonní lince

800 100 079

TRUHLÁŘE 

MONTÁŽNÍKY
VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

na HPP nebo živnostenský list

přijme

přiznává Štrobl. Závěrem přidává 
doporučení pro „prcky,“ kteří chtějí 
na prkně hned začít skákat: „Stokrát 
důležitější je získat naprostou jistotu 
v jízdě, protože se tím dá předejít úra-
zům. Navíc, když se člověk naučí sto-

procentně ovládat prkno, má z jízdy 
mnohem větší adrenalin.“

„Vzhledem k tomu, že to bylo význam-
né výročí a nakumulovaly se další 
významné události, proběhly oslavy 
ve velkém stylu. Do obce přijelo diva-
dlo, zakladatel obce a zástupci Seve-
ročeských dolů a.s. Tak jsme využili 
prvního velkého sponzorského daru 
od dolů a uspořádali Mariánskou 
pouť, kde jsme se Severočeskými doly 
Chomutov a.s. uzavřeli tzv. Dohodu 
o vzájemné toleranci a úctě. Na po-
čest této dohody byla na okraji obce 
symbolicky zasazena lípa, aby chrá-
nila pomyslně limity těžby,“ uvedla 
starostka obce Mariánské Radčice 
Vlasta Tůmová.

Již v loňském roce obdržela obec od 
Severočeských dolů Chomutov a.s. 
sponzorský dar na opravu komunika-
ce. Ačkoli se těžba k obci nezadržitel-
ně blíží, jsou si občané i vedení města 
vědomi jak  negativních, tak kladných 
dopadů na obec. 
„Ano, těžba představuje hluk a prach, 
ale na druhou stranu musíme vidět 
i pozitiva a možnosti, které nám to při-
náší.  Těžba uhlí zastavit nelze. V sou-
časné době jednáme se Severočeskými 
doly a.s. o ochranných prvcích, které by 
měly obec před těžbou ochránit. Samo-
zřejmě nám to přinese i fi nance navíc 
z vytěženého nerostu, což obci velmi po-

Na důkaz oboustranné dohody zasadili lípu
Obec Mariánské Radčice se nachází v okrese Most a do jejího katastru 
spadá např. území bývalé obce Libkovice, které v 80 letech ustoupily
těžbě hnědého uhlí. V loňském roce oslavila obec Mariánské Radčice
950 let od první dochované historické zmínky – tehdy Osady Radkových.

může v jejím dalším vývoji,“ vysvětlila 
výhody těžby Vlasta Tůmová.
Obec  v současné době zaznamenává 
spíše příliv nových obyvatel než odliv. 
Jen v loňském roce vítala obec do života 
10 nových občánků.  Je zde Mateřinka  
pro nejmenší děti.  Pozadu nezůstává 
ani se sportovním vyžitím pro mladé.
„V obci máme postavené fotbalové hřiš-
tě, okolo obce vedou  cyklotrasy, které 
chceme v obci propojit, v plánu  máme 
vybudovat sportovně – rekreační víceú-
čelovou plochu. Nezapomínáme ani na 
výstavbu nových bytů a rodinných dom-
ků. Teď nás čeká dost náročný úkol, a to 
výstavba nové kanalizace a čističky,“ 
dodala závěrem starostka.

Text: Lada Laiblová
Foto: Jiří Severský

Best sjezd pro silné nervy

Ústečtí lvi mají jediný cíl – neopustit extraligu!

„Základní část se nám nepovedla, to je 
fakt. Nemůžu ale hodnotit období, kdy 
jsem tady u A mužstva nepůsobil,“  říká 
kouč týmu Jan Votruba, který koncem 
prosince vystřídal Vladimíra Evana. Jan 
Votruba byl angažován do Ústí nad La-
bem z prvoligové Mladé Boleslavi. „Sa-
mozřejmě, že jsou za neúspěšným účinko-
váním v základní části určité příčiny, ale 
na ně se vymlouvat rozhodně nebudeme 
a ani nechceme, protože se musíme dívat 
hlavně dopředu,“ doplňuje Votruba.   
Ústecké lvy teď čeká baráž. „V ní máme 
jediný cíl - neopustit extraligu. Už v průbě-

hu reprezentační přestávky v době Švéd-
ských hokejových her jsme se na ni začali 
připravovat. Byl tam sice v průběhu zá-
kladní části určitý náznak, že bychom se 
mohli odpoutat z poslední příčky.  Dnes-
ka do baráže jdeme a není pro nás jiná 
možnost, než v ní uspět. Uděláme pro to 

Ústí nad Labem | Nováček naší nej-
vyšší hokejové soutěže, celek hoke-
jistů HC Slovan Ústečtí lvi, končí zá-
kladní část extraligy na posledním 
místě. Od předposledního týmu ta-
bulky je dělí obrovská bodová pro-
past. Mužstvo čeká barážový boj 
o setrvání mezi hokejovou elitou.  

maximum. Vůbec si nechceme připustit, 
nebo přemýšlet o tom, že by se nám to 
nepodařilo,“ uzavírá důrazně ústecký 
kormidelník. 

Text: a foto: Edvard D. Beneš

šenostech z exo-
tické země ode
šel do norského 
Frisk Asker, kde 
trénoval i exús-
teckého Daniela 

Tvrzníka. Od roku 2004 do loňské 
sezóny byl asistentem trenéra Mi-
loše Hořavy u Znojemských Orlů. 
Po předloňském semifi nále play off 
postoupili s Orly po hladké výhře 
nad Kladnem v předkole play off do 
čtvrtfi nále, kde ale podlehli pozděj-
šímu fi nalistovi, celku Pardubic 3:4 
na zápasy. V dubnu 2007, se stal 
hlavním trenérem ambiciózního pr-
voligového klubu z Mladé Boleslavi. 
Smlouvu v Ústí nad Labem má po-
depsanou do konce sezóny s násled-
nou opcí na další 2 roky.

Jan Votruba
Jako hráč nastupoval v tehdejší 1. 
NHL za VTJ Litoměřice. Svou tre-
nérskou dráhu odstartoval u žákov-
ského týmu Děčína, ale hned poté 
vedl dorostence Ústí nad Labem. 
Po vynuceném ukončení angažmá 
u ústecké mládeže, způsobeném 
autonehodou, se vydal jako poslu-
chač FTVS UK na trenérskou stáž 
do Švédska. Tu absolvoval u týmu 
Brynäs, kde trénoval nejprve junio-
ry a následně pak i A tým. Švédskou 
anabázi ukončil druhým místem 
na lavičce druholigového Rögle BK. 
V roce 2002 se poprvé dostal k tý-
mu v české extralize. Nejprve přijal 
nabídku spolupracovat s Markem 
Sýkorou u mužstva karlovarské 
Energie a následně si vyzkoušel tré-
nování u reprezentace Číny. Po zku-
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SEVEROČESKÝ METROPOL naleznete každý druhý týden ve vaší domovní schránce – bylo správné znění tajenky křížovky v lednovém čísle. Všem luštitelům děkujeme za zaslané odpovědi,
a to jak dopisy, tak i elektronickou poštou. Mobilní telefon vyhrála paní D. Wankeová z Teplic. Luštitelé dnešní tajenky nám mohou odpovědět jak písemnou formou na adresu:  SEVEROČESKÝ METROPOL, 
Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, tak elektronickou poštou na adresu: krizovka@tydeniky.cz nejpozději do 29. února 2008. Pro výherce jsou tentokrát připraveny náramkové hodinky.
Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.   

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM

Dle zák.128/2000Sb.

PRONÁJEM

Pronájem nebytových prostor objektu Větruše č.p. 392

na pozemku p.č. 3868/1 v k.ú. Ústí n. L. za účelem

provozování hostinské činnosti
za těchto podmínek:

a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

b) předložení nabídky nájemného

c) předložení koncepce využití pronajatých nebytových prostor objektu Větruše

d) doložení 5-leté praxe provozování hostinské činnosti (se zaměřením na gastronomii)

d) předložení referencí

e) uchazeči složí jistinu ve výši 50 tis. Kč

f) uchazeči budou akceptovat smluvní ujednání ve věci aukce a sankcí navržených městem

 s tím, že záměr bude na úřední desce zveřejněn v termínu od 1. 2. 2008 do 28. 2. 2008

Nabízená nájemní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu 
opatřené razítkem či podpisem a na přední straně označené – „NEOTVÍRAT“

Informace podá:

odbor správy a evidence majetku MmÚ

sl. Francová/475 241 829

Důvodem je, že v těsném sousedství věže vzniká areál 
nového školicího střediska, v němž se budou školit 
zaměstnanci akciové společnosti Viamont. „Různých 
typů školení musíme pro naše zaměstnance pořádat 
poměrně hodně, část kapacity ovšem nabídneme pro 
podobné účely dalším společnostem a podnikům,“ 
říká k účelu rekonstrukce předseda představenstva 
Viamontu Luděk Peleška. Vznikající objekt nabídne 
celkem 5 přednáškových sálů a učeben pro zhruba 
100 lidí.  Středisko je doplněno zázemím pro 
poskytování jednoduchého občerstvení během 
pořádaných akcí.

Teplická rozhledna znovu ožije
Při příjezdu do Teplic od Prahy si v posledních týdnech mohl leckdo 
všimnout, že se něco děje na dřívějším oblíbeném vycházkovém místě, 
někdejší Královské výšině, které se dnes říká Letná. I z dálky je vidět,
že se zde do nového kabátu obléká léta zanedbávaná vyhlídková věž.

Opravu staré budovy nazývané 
dříve „Stráž císaře Františka 
Josefa“ fi nancuje její majitel, 
již zmíněná společnost Viamont, která ostatně hned 
vedle provozuje tenisový areál. „Bývalou restauraci 
a rozhlednu jsme koupili v roce 2003 v dražbě pořádané 
Komerční bankou. Předchozí majitel po privatizaci budovu 
částečně rozebral, ale chystanou rekonstrukci nedokončil. 
Na vybudování školicího střediska se nám podařilo získat 
podporu z evropských zdrojů, konkrétně z Operačního 
programu Průmysl a podnikání (OPPP), v němž v letech 
2004 – 2006 právě na tyto účely existoval podprogramu 
Školicí střediska. Pokud chceme přidělenou dotaci ve výši 
46 procent uznatelných nákladů na výstavbu školicího 
střediska skutečně získat, musíme rekonstrukci dokončit 
do poloviny letošního roku,“ dodává Luděk Peleška.
Samotná věž ovšem z bruselských peněz rekon-
struována nebude, stejně jako zázemí školicího 
střediska (relaxační a odpočinková část) jejichž opravu 
platí kompletně Viamont. Ze zmíněného OPPP se totiž 
přispívá pouze na náklady fakticky vynaložené na 
školicí středisko, přičemž rozhledna pro školicí účely 
může sloužit jen těžko a projekt ani s něčím takovým 
ani nepočítá. S čím ale počítá, je navrácení věže jejímu 
původnímu účelu. Veřejně přístupná rozhledna 
se nepochybně může znovu stát oblíbeným cílem 
procházek obyvatel i návštěvníků Teplic. 
Objekt na Letné byl původně vybudován jako sídlo 
Teplického horského spolku. Stavba ozdobená několika 
věžičkami včetně rozhledny byla vybudována koncem 
19. století. Restaurace pak coby majetek města sloužila 
i po druhé světové válce, postupně však chátrala 
a počátkem devadesátých let byla privatizována.

Text: Martin Fuk, foto: Luděk Peleška
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CPI City Center se od konce minulého 
roku staví na ploše po bývalé zástav-
bě před kinem Hraničář. Areál budou 
tvořit dva objekty, na jižní straně smě-
rem k parku bude samostatná budova 
hotelu s kongresovou částí, restaurací 
a kavárnou, do Moskevské ulice a pro-
ti kinu Hraničář vyroste zalomený ob-
jekt s obchodem, administrativní čás-
tí a na severozápadní straně vznikne 
obytná část. V podzemí se vybudují 
patrové garáže, které vytvoří přibliž-
ně 150 parkovacích míst. 
„Původně se počítalo, že zde bude kolem 
200 podzemních stání. Ukázalo se ale, 

že je tu velmi komplikované geologické 
podloží a navíc tudy protéká i Klíšský 
potok. Proto jsme se s investorem doda-
tečně dohodli, že parkovací místa v této 
oblasti navýšíme vybudováním dvou-
podlažního parkovacího domu pod hote-
lem Vladimir v Churchillově ulici. Projekt 
i stavbu tohoto objektu zaplatí CPI,“ vy-
světlil primátor města Jan Kubata. 
Podle něj investor pracuje v součas-
né době na projektu parkovacího 
domu. Ten bude z pohledu od Chur-
chillovy ulice jednopodlažní a od 
Masarykovy třídy díky převýšení 
terénu dvoupodlažní. „Nyní ještě 

jednáme o tom, kdo a jak bude toto 
parkoviště provozovat a o dalších 
nutných záležitostech. Předpokládám 
však, že jednání budou ukončena 
v březnu,“ dodal náměstek primáto-
ra Jan Řeřicha. 
Stavba parkovacího domu bude 
harmonizována s výstavbou centra 
před Hraničářem. To by mělo být 
dokončeno nejpozději v polovině 
příštího roku.

Parkoviště u Hraničáře pomohou motoristům
Více než čtyři stovky parkovacích míst vzniknou v lokalitě poblíž hlavní pošty na Masarykově třídě po dokončení 
dvou staveb společností Czech Property Investments. CPI City Center pojme přibližně 150 podzemních stání a dvou-
podlažní zrekonstruované parkoviště v ulici Churchillova pod hotelem Vladimir nabídne dalších zhruba 280 míst. 

Text: Milan Knotek
Foto: Jiří Vondráček

Orchestr Ladislava Bareše, Daniela Šinkorová, revival 
Gott  a další hosté se postarali o příjemnou atmosféru 
již 7. reprezentačního plesu společnosti Autocentrum 
Elán v Krušnohorském divadle v Teplicích. Plesový rej 
společně odstartovali zpěvačka a moderátorka Heidi 
Janků s jednatelem pořádající fi rmy Ladislavem Dvo-
řákem (snímek vpravo dole). Jak je patrné z  fotografi í,  
všichni účastníci se i tentokrát dobře bavili, a to jak 
u stolů (snímek nahoře vlevo zachytil senátora a pri-
mátora Teplic Jaroslava Kuberu s manželkou Věrou), 
tak i na tanečním parketu nebo u jack potu (snímek 
nahoře vpravo), či na diskotéce v Becher´s baru. Jak 
Severočeskému Metropolu sdělili mnozí spokojení 
návštěvníci, patří tento ples již tradičně k vrcholům 
zimní společenské sezóny v lázeňském městě a už se 
těší na další v roce 2009.

Text: Metropol, foto: Václav Šebesta

Přípravné práce na staveništi CPI City Center před kinem Hraničář pokračují.

přijme

pracovníky do nové
dynamické společnosti

pro okresy:

Chomutov, Most,
Teplice, Litoměřice,

Děčín a Ústí nad Labem 

 výborné platové podmínky 
 měsíční mzda 55 – 90 tis. Kč 

SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST
PRO SCHOPNÉ OSOBNOSTI.

Svůj životopis zašlete na:
personalistika@tydeniky.cz

nebo na adresu fi rmy:
Metropol Management, s.r.o.
Masarykova 460/11, Teplice.

NOVÝ REGIONÁLNÍ TITUL

Pokud by byla „odkázaná“ pouze na 
pomoc státu, musela by si do deseti 
let počkat na vozík mechanický, na 
jehož pohánění nebude mít sílu v ru-
kou. Na elektrický její rodina fi nanč-
ní prostředky nemá. Vanese byl rok, 
když u ní lékaři diagnostikovali spi-
nální muskulární atropii. Přeloženo 
do srozumitelného jazyka, dívence 
postupně odumírá svalová hmota.
„Úplně se mi zatmělo před očima,“ 
vzpomíná maminka Karin Gryčová 
na své první pocity poté, co lékaři 
nad její dcerou vyřkli svůj ortel. „Nej-
prve cítíte naprostou prázdnotu a pak 
začnete zjišťovat, co a jak a hlavně, co 
všechno nemůžete a co vás do budouc-

na čeká.“ Technické problémy s pře-
misťováním malé Vanesky vzrůstaly 
souběžně s tím, jak dcerka rostla. 
„Víte, tyhle děti jsou v podstatě odkázá-
ny pouze na společnost dospělých. Díky 
daru Lions clubu bude Vanesce umož-
něno, aby se na vozíku pohybovala 
a mohla si hrát s ostatními dětmi svého 
věku,“ říká paní Karin.
„Vozík je certifi kovaný, s velmi jednodu-
chým ovládáním na play station. Ovlá-
dací panel je vybaven velmi dobrou 
grafi kou, takže i mrňous si s ním lehce 
poradí,“ potvrdil prezident ústeckých 
„lionů“ Zdeněk Havlík.

Lioni Vanesku nastartovali
Sto šedesát šest tisíc korun stojí speciální elektrický vozík pro zdra-
votně postižené malé děti. Díky úsilí Lions clubu v Ústí nad Labem ho 
v minulých dnech získala i pětiletá Vaneska Gryčová.

Za Liony předali Vanesce dar Ing. J. Morstadt, T. Kraus a prezident klubu Z. Havlík.

Text: Jana Smutná, foto: Jiří Severský

Na plese vládla skvělá zábava

OBCHODNÍ 
MANAŽERY
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HOROSKOP
20. 2. -  4. 3.

foto sestavila

Ludmila
Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Přestaňte konečně schovávat 

svoje city a emoce a přiznejte otevřeně 
svým blízkým i sobě, co se ve vás děje. 
Méně sněte, jak by to mohlo být a ra-
ději jednejte. Buďte kreativnější.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vysaďte občas ze svého hek-

tického tempa a nadechněte se trochu 
předjaří. Poslechněte si, co vám říká 
hlas přírody a nechte si poradit. Můžete 
o tom přemýšlet třeba v solné jeskyni.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Vaše vysoká inteligence vás 

nutí rozvíjet okruhy poznání do stále 
širších rozměrů, ale nezapomeňte, že 
nejsou bez hranic. Dejte někdy před-
nost dobrému jídlu.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Zkuste občas sejít z  rovně 

vyšlapané cestičky a zbavte se stereo-
typu, kterému vždy dáváte přednost 
před novými zážitky. Váš život bude 
určitě zajímavější a pestřejší.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Nesnažte se přeměnit svět 

podle svého obrazu, mohlo by se stát, 
že přeceníte svoje síly. Potlačte vroze-
nou ješitnost, čímž nejvíc prospějete 
vašemu podnikání.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Poslouchejte někdy i názory 

ostatních a se svým okolím jednejte 
s větším taktem. Když spojíte vyváže-
ně zábavu s prací, můžete se těšit na 
harmonické období.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Vaše vrozená nedůvěra 

a zdrženlivost vám občas dělá ze ži-
vota peklo. Snažte se být  otevřenější, 
přátelštější a uvolněte se. Prospěla by 
vám thajská masáž!

Štír  24. l0. - 22. 11.
Dejte si pozor na hazardní 

hry. Patříte totiž k nejhorším hráčům 
a velmi snadno byste mohli přijít 
o majetek. Kupte si raději knihu, nebo 
běžte do kina. Bude to levnější.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Vyhněte se všem formám 

extremismu a fanatismu, jsou pro vás 
nebezpečné. Jste příliš zbrklí a těžko 
ovládáte svoje emoce, proto neodmí-
tejte dobré rady. Vyplatí se vám to.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Vaše svědomitost a pečlivost 

vás často vede k tomu, že se trápíte 
nad problémy, které ještě  nevznikly. 
Přiznejte si, že jste také citově založení 
a romantičtí. Brzy bude jaro.

Vodnář  21.1. - 19.2.
Umíte být neobyčejně zá-

bavní a originální, tak toho využijte. 
Chyťte se příležitosti, která se vám 
právě nabízí. Ale nepromarněte všech-
ny šance, díky vaší netrpělivosti.

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Jste nabití vnitřní sílou 

a tvůrčí energií. Důvěřujte svým schop-
nostem a naučte se i riskovat. Nebojte 
se postavit tváří v tvář realitě a hlavně 
se nenechte otrávit byrokraty.
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Představovat fotografa Mirka Radu veřejnosti v severočeském regio-
nu je skoro jako nosit dříví do lesa. Kdo jen trochu sleduje sdělova-
cí prostředky, určitě se s jeho pracemi, zejména jako fotoreportéra, 
v uplynulých 40 letech setkal. Alespoň stručně připomeňme 
jeho působení v Průboji, České televizi, Severočeském dení-
ku, ústeckém Severu, či v titulech, vydávaných akciovou 
společností Vltava-Labe-Press Deník a Šíp. Ať se kdekoliv 
něco „šustlo“, Mirek u toho, díky svým dlouholetým kon-
taktům, nikdy nechyběl, často byl dokonce jediný doku-
mentarista, od kterého si fotky brali ostatní...
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Text: Ladislava Richterová
Foto: Miroslav Rada

Jak začínal? Docela prozaicky. Děda 
i tatínek rádi fotografovali, a tak 
první fotoaparát, který Míra držel 
v ruce, byl Agfa Karat s fi lmovým 
svitkem na 24 snímků. Zvětšovací 
přístroj si ve svých 20 letech půjčil od 
kamaráda Oldy Hradeckého a první 

jeho zvětšeninou a později 
manželkou se stala krásná 
dívka ze Zámecké zahrady. Vá-
šeň pro svoji profesi fotoreportéra 
v denících dokresluje i skutečnost, 
že dokázal vyvolávat fi lmy za jízdy 
autem, jen aby stihl uzávěrku. 

Vášnivý fotoreportér Mirek Rada na odpočinek nepomýšlí

Takhle vypadala Kateřina Stočesová ještě než se stala Miss ČR.

Momentek ze sportu jsou stovky.
Na téhle konkrétní jásá útočník
FK Teplice Pavel Verbíř.

Serie snímků - havárie balónu na 
komíně Teplárny Trmice, za niž získal
M. Rada prestižní cenu Czech Press Foto.

Výjimečný snímek - Miroslav Rada v akci.

INFORMACE O VÁS

REGIONÁLNÍ TELEVIZE LYRA

Děje se u Vás něco zajímavého? Máte tip na reportáž?

Tvořte s námi regionální zprávy!

VOLEJTE 739 203 313
Dívejte se na nás každý všední den na  Primě od 17.40 – 18.00

a v repríze 7.00 – 8.00, na 47. kanále nebo na kabelové televizi.

Nejen regionální zpravodajství naleznete také

24 hodin na našem webu www.tvlyra.cz.

Chcete, aby se o vás vědělo? Kontaktujte nás a my to zařídíme! 

Více informací najdete na www.tvlyra.cz.

Jsme tady pro Vás,

Vaše regionální televize Lyra!

Dnes obsahuje Mirkův bohatý ar-
chiv tisíce snímků, ať už zajímavých 
portrétů z různých oborů lidské čin-
nosti – kultury, sportu, politiky, ře-
mesel, společenských událostí, dále  
reportážních snímků z dramatic-
kých událostí, ale také krásných děv-
čat, z nichž mnohé  později uspěly 
jako modelky. Namátkou jmenujme 
Pavlínu Baburkovou, Kateřinu Sto-
česovou nebo Lenku Tausigovou. 
V archivu nechybí ani dokumenty 
z říše zvířat či severočeské krajiny. 
Nezdařilejší fotografi e byly na jeho 
15 samostatných výstavách v Mos-
tě, Teplicích, Duchcově, Varnsdorfu, 
Chomutově, Vejprtech, Ústí nad La-
bem, a tak bychom mohli ve výčtu 
pokračovat. V roce 1996 získal za sé-
rii aktuálních snímků prestižní cenu 
Czech Press Foto. 
Na koníčky mu při jeho posedlosti 
fotit mnoho času nezbývá. Přesto 
stihl postavit rodinný dům přímo 
pod Rýzmburkem a těší se na dů-
chod kdy, jak sám říká, bude mít více 
času zaměřit svůj hledáček na všed-

ní, přesto krásné věci kolem nás.
V těchto dnech je Mirkovi Radovi 
neuvěřitelných šedesát let. A tak mu 
my všichni v Severočeském Metro-
polu, kamarádi fotografové, redak-
toři i kameramani kromě pevného 
zdraví ze srdce přejeme, aby ho jeho 
milá fotografi cká vášeň ještě dlouho 
neopustila.

Vážení a milí čtenáři,

znovu vás zdravím z redakce Seve-
ročeského Metropolu a přeji vám 
příjemné a úspěšné dny. 
V průběhu uplynulého měsíce 
všechna naše oddělení pilně praco-
vala, což přineslo ovoce především 
v regionálním rozšíření a zlepšení 
kvality publikovaných obrazových 
i redakčních materiálů. Nejvíce 
proměn doznaly naše internetové 
stránky, kde čtenář dnes nalezne 
kromě všech dosud vydaných kom-
pletních čísel novin také aktuální 
zprávy a fotografi e z dění v kraji 

a nově i prezentaci podnikatelských 
subjektů, jejíž efekt umocňuje denní 
sledovanost portálu.
Velmi nás těší vaše dopisy, mai-
ly i telefonáty, ve kterých zazněla 
povzbudivá slova – že se vám nový 
titul líbí, že rádi čtete o pozitivních 
událostech a zajímají vás profesní 
úspěchy osobností severočeského 
regionu z různých oblastí lidské 
činnosti. V tomto duchu pokračuje 
i číslo, které právě držíte v rukou 
a zdroje nových tipů od vás se zdají 
být nevyčerpatelné. Děkujeme za ně 
a některé jsme už zařadili do obsahu 
dalších čísel. 

Uznání za zpětnou vazbu jsme získa-
li i od našich klientů, kteří na základě 
své prezentace získali nové zaměst-
nance a zákazníky. Jejich zásluhou 
mohou naše noviny pro vás bezplat-
ně vycházet. Věřte, že právě ohlasy 
čtenářů a obchodních partnerů jsou 
pro nás tou nejsilnější motivací k pří-
pravám dalších čísel Severočeského 
Metropolu.
Mohu prozradit, že chystáme někte-
ré novinky, například soutěže pro 
široké spektrum našich čtenářů, po-
kračovat budeme v tradičních zábav-
ních formách, jako jsou křížovky či 
horoskopy, představíme vám úspěšné 

sportovce ze severních Čech, chybět 
nebudou ani zajímavá řemesla, pro 
inspiraci zavítáme do bytových inte-
riérů známých lidí i do zákulisí natá-
čení fi lmů, například nové pohádky 
režiséra Zdeňka Trošky „Nejkrásněj-
ší hádanka“, která bude v nejbližší 
době uvedena na plátna kin.
Zajímavé čtení a dobrou zábavu
vám za všechny kolegy přeje

Ladislava Richterová,
šéfredaktorka

www.tydeniky.cz
redakce@tydeniky.cz


