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Deborah Kahl (Debbi)
se narodila 12. května 1993 v Dortmundu. V deseti letech se přestěhovala z Německa do ČR. 
Účastnila první řady ČeskoSlovenské SuperStar, kde vypadla v semifi nále. 
Za skladbu Touch the Sun získala od Akademie populární hudby cenu Anděl pro nejlepší píseň 
roku. Vydala alba Touch the Sun (2011) a Logic & Will (2013). K jejím hitům patří Možná se mi 
zdáš, La la, By My Side.

Debbi, vlastním jménem Deborah Kahl, žila do deseti let v Německu a poté se pře-
stěhovala do Prahy, kde nastartovala hvězdnou kariéru. Ve svých dvaceti le-

tech už je známou oceňovanou zpěvačkou.     

DeDDD bbbbbii,i,i,i  v v vla
stěhov

tec

Praha mi přišla 
jako zjevení 

 V deseti letech jste se z Němec-
ka přestěhovala do Prahy. Jak jste se 
tam vlastně ocitla? 
Maminka emigrovala s rodiči do Ně-
mecka, žila v Jablonci nad Nisou. Poz-
ději se provdala za svého tamního 
přítele, mého tatínka. 

 Jak vzpomínáte na dětství v Ně-
mecku? 
Bydleli jsme v krásném, čistém a ve-
lice klidném městečku nedaleko 
Dortmundu v Holzwickede. Do Pra-
hy jsme se ale odstěhovali v pravou 
chvíli, protože jsem se tam coby do-
spívající dívka maličko nudila. Pra-
ha pro mě byla v tu chvíli jako zje-
vení. Přišla mi jako nejrušnější mís-
to na světě.

 Neměla jste v Praze potíže s jazy-
kovou bariérou? 
První půl rok jsem problémy s češti-
nou měla. V Německu se u nás doma 
prakticky česky nemluvilo. V době, kdy 

jsem tam chodila do základní školy, se 
čeština z našeho praktického života zača-

la pomalu vytrácet.
 Kdy jste začala zpívat?

Zpívám od útlého dětství. U nás v rodině 
se vždycky zpívalo a zpíval dědeček, má-
ma, sestra i já. Dodnes máme s mamkou 
a sestrou o svátcích, narozeninách a výro-
čích takové společné vokální trio. Mimo-
chodem moje sestra Jacqueline je vynikají-
cí zpěvačka a často se mnou vystupuje i na 
koncertech. Zpívá se mnou i na obou mých 
albech.

 Jak vzpomínáte na první řadu SuperStar? 
Do ČeskoSlovenské SuperStar jsem se nepři-
hlásila, prohrála jsem sázku a musela jsem 
vystoupit. Šla jsem tam naprosto bez ambicí 
a nepřipravená. Shodou okolností jsem za-
čala postupovat z prvních kol a najednou se 
ve mně ty ambice někde objevily. Ta atmo-
sféra mě strhla a soutěž mi zásadně změni-

la život. Navíc jsem tam poznala řadu nových 
přátel a jednu „vážnou kamarádku“, zpěvač-
ku Martu Jandovou, se kterou jsem v kontak-
tu dodnes. 

 Vypadla jste už v semifi nále, ale vaše kariéra 
se neskutečně rozjela a popularita s ní. Jak jste 
to ale cítila v den, kdy jste skončila?
Bylo mi šestnáct let! Pociťovala jsem smutek, že 
ztrácím tu partu kolem sebe. Celé to bylo hodně 
hektické a emotivní.

 Naštěstí si vás všiml producent Martin Ledvi-
na a začali jste spolupracovat na vašem prvním 
albu. Jakou písničku z něj máte nejraději? 
Z prvního alba mám nejraději píseň, kterou pro mě 
napsala Jana Kirschner a jmenuje se How Can I.

 Jak se cítíte mezi celebritami? Přijdete si ja-
ko idol?
Já myslím, že nejsem typický idol. Otevřeně řeče-
no svoji popularitu nijak nepociťuji. Chodím do 
školy, jezdím metrem. Nevnímám nějaké výraz-
né změny ve svém osobním životě, třeba ztrá-
tu soukromí a takové ty věci. Občas dám něko-
mu autogram, ale to mi je naopak příjemné. To 
mi nevadí.

 Jaké máte koníčky? 
Kromě muziky to jsou zvířata. Máme se sestrou 
každá svého psa. 

 Cestujete hodně s vaší kapelou po republice?
S kapelou cestuji po Čechách a po Slovensku do-
cela často. Věřím, že se to v budoucnu změní 
a díky muzice se možná podívám do míst, kam 
bych se jinak nedostala. 

 Jak vnímáte živé publikum? 
Popravdě, ještě před rokem jsem pracovala na mu-
zice raději v nahrávacím studiu. Loni, s novou des-
kou, se něco změnilo. Odehráli jsme hodně vystou-
pení a já si začala zpívání na pódiu užívat. 

 Na co se nejvíc těšíte? 
Až budu mít za sebou maturitu, která mě le-
tos čeká. Hned v zápětí bych chtěla začít na-
táčet nové album, které bych ráda vydala do 
konce letošního roku. No a těším se každo-
pádně na jaro. 

Text: Šárka Jansová, foto: Archiv Debbi

Osobnosti roku 
Ústeckého kraje 
a 8. narozeniny 

Metropolu
čtěte na 8. straně
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Moje legendární SUV

Nová Toyota RAV4
·   Nový motor 2,0 l D-4D s pohonem 4x4 a spot ebou 5,2 l/100 km
· Atraktivní pakety výbavy se zvýhodn ním až 50 000 K
·   Exkluzivní  nancování Toyota „Kredit 4 výhody“

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou ur eny pouze k informa nímu ú elu a tato prezentace není nabídkou, resp. 
návrhem na uzav ení smlouvy. Kombinovaná spot eba a emise CO2: 4,9–7,3 l/100 km, 127–176 g/km. Údaje o spot eb  pohonných hmot a o emisích 
CO2 odpovídají záv r m m ení dle p íslušných sm rnic a na ízení EU nebo p edpis  EHK. 

Solvayova 3314/6, Ústí nad Labem, tel.: 475 210 750    www.toyota-louwman.cz

RAV4_leden_Louwman_Usti_MF_146x97.indd   1 29.1.2014   10:09:11

Silniční a odtahová služba

UŠÁK

NONSTOP
tel. 602 287 065tel. 602 287 065 www.odtahteplice.cz

Odtahová služba UŠÁK už 22 let pomáhá, 
ve dne v noci, v létě v zimě, přijet pro vás neváhá

VYPROŠŤOVÁNÍ
VOZIDELVOZIDEL

ÍÍ

Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
 koupaliště
 parkoviště
 stadiony
 areál Větruše
 pohřební služba
 kulturní akce

www.msul.cz

Ústecký kraj | Pravidelný brí-
fi nk s novináři po zasedání Rady 
Ústeckého kraje začal slavnost-
ním podpisem smlouvy o spo-
lupráci mezi Ústeckým krajem 
a Krajskou hospodářskou komo-
rou pro rok 2014. 

Dokument podepsali předseda KHK 
František Jochman (vlevo) a hejtman 
ÚK Oldřich Bubeníček. Mezi priority 
letos patří snížení nezaměstnanos-
ti, vzdělávání žáků i práce schop-
ných obyvatel podle potřeb trhu 

a také vývoj a inovace v podnikatel-
ském prostředí. Oba zmíněné sub-
jekty stály u zrodu Paktu zaměstna-
nosti Ústeckého kraje, jejímiž part-
nery dále jsou Hospodářská a sociál-
ní rada ÚK, Univerzita J. E. Purkyně 
a od pondělí 17. února 2014 nově ta-
ké Úřad práce České republiky.    
Rada dále projednala a navrhne za-
stupitelstvu zrušit vlastní zastou-
pení kraje v Bruselu a minimali-
zovat tak náklady s tím spojené, 
schválila odůvodnění významné 
veřejné zakázky s názvem „Rekon-

strukce pavilónů Krajské zdravot-
ní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. včet-
ně optimalizace vnitřních prostor“ 
zadávané formou užšího řízení. 
Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky činí 130 milionů korun. 
Radní doporučí zastupitelům roz-
hodnout o koupi Zámku Peruc do 
vlastnictví ÚK, který by sem chtěl 
vrátit Galerii Emila Filly a umís-
tit depozitář Oblastního muzea 
v Lounech či stálý knižní konzer-
vační fond Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem. (met)            

Prioritou je snížit nezaměstnanost Novým ředitelem 
Krajské zdravotní  

je Petr Fiala
Ústecký kraj | 
Náročným dvou-
kolovým výběro-
vým řízením na 
pozici ředitele
Krajské zdravot-
ní, a.s. prošlo 
v závěru loňského a počátkem 
letošního roku celkem 16 přihláše-
ných uchazečů. Ti absolvovali před 
výběrovou komisí hodinový osob-
ní pohovor a prezentovali svůj po-
hled na fi nanční stabilizaci a rozvoj 
společnosti, která je se svými pěti 
odštěpnými závody – nemocnice-
mi v Chomutově, Mostě, Teplicích, 
Děčíně a v Ústí nad Labem – nej-
větším poskytovatelem zdravotní 
péče v Ústeckém kraji. Na základě 
prezentací výběrová komise jedno-
myslně doporučila představenstvu 
Krajské zdravotní, a.s., aby se ředi-
telem společnosti stal Ing. Petr Fia-
la, který do doby jmenování půso-
bil jako její ekonomický náměstek. 
Rada Ústeckého kraje, který je je-
diným akcionářem akciové společ-
nosti  v působnosti valné hroma-
dy, s tímto doporučením výběro-
vé komise a představenstva KZ, a.s. 
souhlasila. Ing. Petr Fiala stojí od 
13. února 2014 v čele organizace, za-
městnávající na 6 300 lidí. (od dop.)

Kontrakt podepsali ve čtvrtek 
13. února zástupci dodavatele Ško-
da Electric a.s., Ing. Karel Majer, 
člen představenstva a Ing. Radek 
Kapr, manažer prodeje, za Doprav-
ní podnik se chopil pera předseda 
představenstva Ing. Jakub Zavoral, 

Ph.D., a dále místopředseda před-
stavenstva Mgr. Arno Fišera. Pří-
tomni byli dále člen představen-
stva Dopravního podniku města 
Ústí nad Labem Pavel Boček a vý-
konný ředitel společnosti Ing. Ra-
dek Chobot. (od dop.)

Nové trolejbusy pro 
krajskou metropoli

Ústí nad Labem | Milovníci trolejbusů a nejen oni dostali v předvečer svát-
ku svatého Valentýna krásný dárek – smlouvu, která zajišťuje dodávku 26 
nových trolejbusů pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

Smlouva mezi 
žáky a fi rmou

Ústí n. L. | Ve čtvrtek 13. úno-
ra byla slavnostně podepsá-
na smlouva mezi novými žáky 
Střední školy stavební a technic-
ké v Ústí nad Labem a fi rmou Me-
trostav. Tito žáci prvních ročníků 
oborů zedník, tesař a strojní me-
chanik prošli během prvního po-
loletí v rámci tzv. draftu řadou 
hodnocení, kdy až z trojnásobné-
ho počtu uchazečů o spolupráci 
s fi rmou Metrostav byli vybráni 
jen ti nejlepší. 
Spolupráce této školy s firmou 
Metrostav je ojedinělou a sig-
nifikantní záležitostí koopera-
ce střední školy a zaměstna-
vatele. Střední škola stavební 
a technická v Ústí nad Labem 
je tak již dlouhodobě jedinou 
v Ústeckém kraji a jedna ze tří 
v celé České republice s touto 
formou spolupráce, jejíž sou-
částí je řada výhod, na žádné 
jiné střední škole nevídaných 
včetně finanční podpory stu-
dia a jistoty zaměstnání po vy-
učení. Jedinečnost tohoto vzá-
jemného vztahu škola – firma 
se promítla i do řady programů 
krajských i celostátních insti-
tucí včetně MŠMT. (od dop.)
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Muzeum města Ústí nad Labem 
připravilo ve spolupráci s Muze-
em Vysočiny v Jihlavě a s dalšími 
partnery výstavu „Společenský 
život hmyzu“. Možná, že něko-
ho takovéto spojení zarazí, jaký 
asi společenský život může mít 
hmyz, jedině snad známý brouk 
Pytlík, a to jenom když ještě byd-
lel v biografu. Ve skutečnosti ale 
různých forem sociálního, tedy 
společenského chování je schop-
na většina hmyzu.

Na výstavě bude nejen formou tex-
tů a obrázků, ale i prostřednictvím 
modelů, exponátů ve vitrínách nebo 
také živým hmyzem v insektáriích 
ukázána rozmanitost společenského 
života hmyzu od nejprimitivnějších 
forem až po dokonale strukturované 
a vysoce organizované hmyzí „stá-
ty“. Zde přežití jedince závisí na do-
konalém systému dělby práce a vzá-
jemné spolupráci. K nejznámějším 
reprezentantům těchto vyšších fo-
rem patří u nás mravenci, vosy nebo 
včely, z tropů jsou proslulí termiti.
Jak řekli autoři výstavy Klára a Pavel 

Bezděčkovi z Muzea Vysočiny v Jih-
lavě, výstava představí nejen řadu 
méně známých poznatků ze živo-
ta hmyzu, ale ukáže i ty nejopovr-
hovanější zástupce hmyzí říše v lep-
ším světle. Víte například, že švábi 
patří k nejstarostlivějším rodičům, 
mouchy si nosí zásnubní dárky, ter-
miti pěstují houby velikosti žampió-
nů a mravenci pořádají individuální 
výukové kurzy? Poodhaleny budou 
i nejintimnější stránky hmyzího ži-

vota, např. že termiti se občas roz-
vádějí, bělásci mohou holdovat ho-
mosexualitě a mravenci propadají 
všelijakým závislostem.
Výstavu v Muzeu města Ústí nad La-
bem doplní řada velmi kvalitních 
fotografi í z hmyzí říše od Veroni-
ky Souralové. Expozice Společenský 
život hmyzu je v ústeckém muzeu 
k vidění od 21. února do 22. května. 

Text: Václav Houfek
Fotografi e: Veronika Souralová
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 Jaká byla uplynulá léta v čele re-
gionálních novin?
Podnikání v České republice je velká 
škola života, mediální scénu nevy-
jímaje. Ve sdělovacích prostředcích 
pracuji celou svoji profesní kariéru, 
a tak mohu srovnávat.  Jsem rád, že 
se mi splnilo velké přání – stát se 
samostatným vydavatelem a s tý-
mem spolupracovníků připravovat 
noviny, plnit webové portály pozi-
tivními zprávami a pomáhat všu-
de tam, kde je to potřebné a mož-
né. Těší nás obrovský zájem čtená-
řů, kteří si berou Metropol z našich 
stojanů, kde mizí rychlostí blesku, 
a stejně tak máme radost z přibý-
vajících návštěvníků našich portálů 
www.tydeniky.cz a www.zpravodaj-
stvionline.cz i na facebookových 
profi lech Noviny Metropol a Český 

Metropol. Sluší se také poděkovat 
všem našim obchodním partnerům, 
kteří nám pomáhají k ekonomické 
prosperitě.

 Komu naopak pomáhá Metropol?
Pomáháme od samotného začátku.  
Například našim paralympikům, za-
čínajícím umělcům, sportovcům, se-
niorům, klukům a děvčatům z dět-
ských a azylových domovů, opuš-
těným a týraným zvířatům… Po-
třebných je mnoho, a tak jsme před 
čtyřmi lety založili projekt Metropol 
pomáhá, kde činnost koordinujeme. 
Příkladem může být čtenářsky oblí-
bená anketa Osobnost roku Ústec-
kého kraje, jejímž cílem je předsta-
vit veřejnosti lidi, kteří dávají svůj 
um, zkušenosti a síly ve prospěch 
regionu a nečekají přitom žádnou 
odměnu ani uznání.  Slavnostní vy-

hodnocení již třetího ročníku se ko-
nalo ve čtvrtek 13. února na zámeč-
ku Větruše v Ústí nad Labem a pod-
le slov více než 300 hostů se skvěle 
vydařilo. Přidali jsme se k iniciati-
vě senátorek a senátorů Parlamentu 
České republiky na ochranu zvířat 
s mezinárodním kontextem, proto-
že v řadě evropských zemí je zvíře 
stále ještě pokládáno za věc a podle 
toho se k němu, bohužel, někteří li-
dé chovají. V tomto duchu budeme 
určitě pokračovat i nadále. Vyzva-
li jsme čtenáře, aby nám o dobrých 
skutcích ze svého okolí napsali, rá-
di je zveřejníme, protože příklady 
táhnou.

 Co přejete vydavatelství do dal-
ších let? 
Celému jeho týmu, všem spolupra-
covníkům a obchodním partnerům 
především zdraví, a to jak fyzické, 
tak i ekonomické. To samé přeji ta-
ké našim čtenářům v rámci celé re-
publiky, protože právě pro ně novi-
ny i internetové portály rádi a s lás-
kou připravujeme. (red.)

Jiří Morštadt: Máme radost, že čtenářů přibývá
Čas utíká jako voda. Novinám Metropol a jejich internetovému zpravo-
dajskému portálu www.tydeniky.cz  je letos osm let. Jsou to tedy už zdra-
vě vyvinuté a pevně ukotvené tituly na mediální scéně. Jak dosavadní 
existenci hodnotí a jaký je výhled do budoucnosti, to nám pověděl ředi-
tel vydavatelství Ing. Jiří Morštadt.

Muzeum v Ústí nad Labem plné hmyzu

Včelí jazýčkyVčelí jazýčky

Mravenec lesní FormicaMravenec lesní FormicaMartináček habrovýMartináček habrový
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V lednovém čísle Metropolu jsme 
psali o významném investorovi 
s dvacetiletou mezinárodní zku-
šeností, který vstoupil na sever 
Čech (www.tydeniky.cz/archiv/Met-
ropol č.2/2014). Czech Property In-
vestments a.s. (CPI) tu hodlá posta-
vit areál CPI Park Žďárek a vytvořit 
v něm na 3 300 nových pracovních 
příležitostí. 

To by bylo pro Ústecký kraj, zmítaný 
dlouhodobě vysokou nezaměstnanos-
tí, opravdovým přínosem. Jak vypadá 
aktuální stav tohoto záměru po třech 
letech vývoje? Přečetli jsme řadu mate-
riálů a snažíme se na situaci dívat oči-
ma nezaujatého pozorovatele.
Zastupitelstvo obce Libouchec pro-
jekt vyhodnotilo a vydalo rozhodnu-
tí o změně svého územního plánu ve 
prospěch investora. Dotčená lokali-
ta je v něm vymezena jako plocha ur-
čená k zastavení pro výrobu příměst-
ského typu a pro dopravní a skladové 
služby, což právě projekt CPI Park Žďá-

rek splňuje. Do připomínkového ří-
zení se v duchu zákona zapojili 
i další účastníci, mimo jiné ob-
čanské sdružení Přátelé příro-
dy – Občanská společ-
nost, občanské sdru-
žení Zdravé Ústí a ob-
čanské sdružení Děti 
Země – Klub za udr-
žitelnou dopravu 
a éterem začaly létat 
spekulace a nepodložené 
informace. Tak například Přá-
telé přírody zpochybňovali počet 
nových pracovních míst jako neprav-
děpodobný. Odhadovaný počet pracov-
ních míst vychází z kapacity areálu (je-
ho velikost přitom právě Přátelé příro-
dy pravidelně kritizují). Ta je dostateč-
ně veliká na to, aby sloužila nejen pro 
příjem a skladování zboží, ale také pro 
kompletaci či lehkou výrobu. To potvr-
dil v závěru zjišťovacího řízení i Kraj-
ský úřad Ústeckého kraje. Slovní po-
tyčka se strhla i nad výkladem veřej-
ného zájmu. Samotná zvýšená zaměst-

nanost sama 
o sobě zakládá význam-
ný veřejný zájem. Ten ještě umocňu-
jí hledisko zvýšeného příjmu obce na 
základě zákonem stanovených pravi-
del rozpočtového určení daní a záva-
zek investora k vybudování infrastruk-
tury a zařízení, jež budou také sloužit 
veřejnosti. 
Občanská sdružení Přátelé přírody 
a Zdravé Ústí přicházejí s nekonečnými 
připomínkami, Děti Země pak pravidel-

ně média a veřejnost doslo-
va zahlcují informacemi, 

které výrazně zkreslu-
jí skutečný stav věci. 
„Zahlcují média a ve-
řejnost virtuální rea-
litou. Například tvr-
dí, že investor chce 
poškodit obyvatel-
stvo dotčené loka-

lity, zpochybňují 
a urážejí odborní-
ky, kteří zpracova-
li návrh kompenzač-
ních opatření na za-
chování fl óry a fau-

ny,“ konstatoval Petr 
Kulhánek, zástupce investora a seni-
or project manager developmentu CPI 
Group. A jedním dechem dodal, že by 
se veřejnost měla dozvědět skutečná 
fakta a přínosy projektu, aby si každý 
pak mohl udělat úsudek sám, nezávis-
le na „ekologické masáži“ zájmových 
skupin. Bez zajímavosti není ani motiv 
občanského sdružení Děti Země, kte-

ré má sídlo v Brně, a o jehož starostli-
vosti o Ústecký kraj lze přinejmenším 
významně spekulovat. Severní Čechy 
s nimi mají neblahých zkušeností do-
statek, protože s jejich „pomocí“ a ne-
konečným odvolávání se už dvacet let 
staví dálnice D8, jejíž dostavba je tak 
v nedohlednu.
Co bude dál? Z prostudovaných ma-
teriálů se jeví, že motivem některých 
účastníků připomínkových řízení je za-
bránit vybudování areálu „za každou 
cenu“ bez ohledu na přínos projektu 
pro ekonomiku a sociální sféru Ústecké-
ho kraje. Investor nyní rozdělil stavbu 
areálu na dvě etapy (viz mapka) a čeká 
na rozhodnutí Krajského úřadu Ústec-
kého kraje, který rozhoduje o udělení 
výjimky ve vztahu k 14 druhům chrá-
něných živočichů. Nezbývá než věřit, 
že převáží rozumné argumenty, a že se 
Logistický areál Žďárek stejně jako řa-
da podobných projektů po celé ČR ne-
stane horkým předvolebním tématem 
plným emocí a sbírání politických bo-
dů. To by byla škoda.  (red.)

Pravdy a mýty kolem projektu CPI Park ŽďárekRÁDIO ROCKU
RÁDIO ROCKU

Bolek Polívka alias Bohuš z pro-
slulého fi lmu Dědictví aneb Kurva-
hošigutntag prožil stejně jako je-
ho hrdina dalších dvacet let. Mno-
hé se změnilo, ale charakter a přá-
telé zůstávají.

 V novém fi lmu Dědictví anebo 
Kurvaseneříká, který měl nedávno 
premiéru, se Bohuš za diváky vrátil 
s kloboukem na hlavě. Co dalšího se 
ještě v jeho životě změnilo? 
Klobouk Bohuš má, ale krutý osud ho 
zase vrátí zpátky k rádiovce. Zemře mu 
Vlastička, kterou pohřbí a žalem nad je-
jí ztrátou začne opět holdovat alkoho-
lu. Vlastička se mu pak zjevuje a „radí“ 
nebo spíše hubuje. Bohuš, posilněn ně-
čím ostřejším, opět začíná dovádět. Za-
miluje se do herečky, málem koupí od 
podvodníků zámek a málem také při-
jde o peníze. Nakonec k němu ale bude 
osud přece jen trochu milostivý.

 Bohuše jste vlastně před dvaceti 
lety stvořil vy. Odráží se v něm vaše 
prožitky?
Odráží v něm samozřejmě i to, co ži-
ju já a co se kolem mě děje. Odráží se 
i skutečnosti, na které nemám vliv. Bo-
humil ale sám sebe bere vážněji, než já. 
A je také komičtější.

 Kolem Bohuše se v pokračování 
Dědictví pohybují postavy důvěrně 
známé z předcházejícího dílu. Jiné 
jsou úplně nové. Které z nich máte 
nejraději? 
Když člověk něco píše, něco připra-
vuje a navíc, když to má být kome-
die, měl by vlastně všechny posta-
vy mít rád. Co rád! On by je měl mi-
lovat! Je krásné sledovat, jak herci 
obohatí co je pro ně napsáno a při-
praveno. Měl jsem obrovskou výho-
du, že když jsem Dědictví připra-
voval, věděl jsem předem, kdo bu-
de koho hrát. Zaskočilo mne jen, že 
Heřmánek hraje Donutila, který se 
ale nakonec možná i tak objeví. Ale 

to nesmím prozrazovat děj. A pak 
staří bardi Pecha, Rychlík, Zatlou-
kal, Sedal. Pak krasavice interkonti-
nentální, jak říká moje dcera Anička, 
kam počítám Ivanu Chýlkovou, Jitku 
Čvančarovou, Uhlířovou, moji Anič-
ku Polívkovou a kyjovské tetky. Za-
pomenout nesmím ani na další kole-
gy a přátele z venkova i měst. 

 Vy sám pocházíte z Vizovic na Zlín-
sku, jak na své rodiště vzpomínáte?
To víte, je to nostalgie. Vyrůstal jsem 
ve Vizovicích jako nejmladší ze tří sy-
nů spolu s rodiči a ve vilce kousek od 
koupaliště jsem se mojí drahé ma-
mince narodil. Rád občas navštívím 
svá milovaná místa. Lavičku, na kte-
ré jsem se učil a sledoval dění kolem, 
dlouze hledím do potůčku, ve kterém 
jsme rukama s klukama chytali pstru-
hy. A zajdu také na mé milované ná-
městí, kde však bohužel lidé z mého 
mládí čím dál více ubývají. A na míst-
ním hřbitůvku spočívají na věky. 

 Bolku, chodíte na své filmy do 
kina? 
Chodím! V přestrojení za fousatého 
starce. Ale musíte mě sledovat pozor-
ně! Ne všichni fousatí starci jsem já.

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Bolka Polívky 

Bohuš se vrátí zpátky k rádiovce Služby Metropolnetu

V roce 2003 se společnost podílí na 
výstavbě metropolitní optické sítě 
a v roce 2004 jí získává do svého ma-
jetku. V současnosti je v provozu přes 
35 km optických tras. Další optické 
trasy postupně přibývají a metropo-
litní optická síť se stále rozšiřuje. Spo-
lečnost Metropolnet a. s. má jediného 
akcionáře - Statutární město Ústí n. L.
Společnost Metropolnet a. s. poskytu-
je širokou škálu telekomunikačních slu-
žeb s vysokou kvalitou a smluvně ga-
rantovanými parametry. Je schopna 
uspokojit potřeby všech vrstev zákaz-
níků, včetně telekomunikačních operá-
torů, kteří současně s vysokou jakostí 
služeb vyžadují i optimalizaci nákladů.
Společnost Metropolnet a. s. poskytu-
je telekomunikační služby s vysokou 
a smluvně zajištěnou jakostí. Služby 
mají širokopásmový charakter a jsou 
určené operátorům pevných a mo-
bilních sítí, poskytovatelům připoje-
ní do internetu (ISP), decentralizova-
ným společnostem, koncovým uži-

vatelům s požadavkem na široko-
pásmové připojení, státní a veřejné 
správě, státním organizacím a dal-
ším subjektům.
Dále spolupracuje Metroponet a. s. 
s několika městy v regionu převážně 
Ústeckého kraje, kde nabízí své zkuše-
nosti a poradenské služby v oblasti bu-
dování metropolitních optických sítí.

NABÍZENÉ SLUŽBY
• širokopásmové připojení 

do internetu
• komplexní zajištění činností 

v oblasti informačních technologií 
(outsourcing)

• datové služby založené 
na IP protokolu

•pronájem nenasvícených vláken
•pronájem přenosových kapacit
•prodej výpočetní techniky
•záchrana a obnova dat
•telekomunikační služby
• vydávání a správa 

kvalifi kovaných certifi kátů
Více na www.metropolnet.cz

Společnost Metropolnet a. s. byla v roce 2001 založena městem Ústí nad La-
bem, jako fi rma zabezpečující IT služby pro Magistrát města Ústí nad La-
bem. V roce 2002 proto společnost zahajuje svou činnost jako správce infor-
mačních technologií úřadů města Ústí nad Labem. 

VE MĚSTĚ A ZÁROVEŇ MIMO MĚSTO 

Vyrazte do centra Ústí lanovkou

w w w . h o t e l v e t r u s e . c z

Z Větruše se do centra Ústí dostanete také lanovkou. Ta vede do moderního multifunkčního komplexu Fórum.
Užijte si zde nákupy, navštivte multikino a využijte další služby (hlídání dětí, optik,atd.)
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Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Cena vstupenky: 300 Kč - hlavní sál

 200 Kč - ostatní prostory

Předprodej vstupenek od 3. 2. 2014 na pokladně Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, na pokladně Severočeského divadla opery a baletu 

Ústí nad Labem či po telefonické domluvě (+420 603 870 040)

Změna programu vyhrazena

Hejtman Ústeckého kraje 
Vás srdečně zve na

Vystoupí: moderátor Vladimír Hron,
Václav Neckář, Monika Absolonová, 
Cimbálová muzika s primášem Petrem Maradou,
Orchestr Bonus a další

V průběhu večera bude možné 
ochutnat vína z Ústeckého kraje

Ústecký kraj nakoupil dodávky elektřiny 
a plynu na letošní 2. až 4. čtvrtletí a ce-
lý rok 2015 na Českomoravské komodit-
ní burze Kladno.
 

Úspory u dodávek silové elektřiny u nízkého 
napětí představují 20 milionů a u vysokého na-
pětí přes 11 a půl milionu korun. I po navýšení 
cen zemního plynu představuje celková úspora 
proti současným cenám 25 milionů korun, což 
reprezentuje celkový pokles nákladů na energie 
v letošním a příštím roce o 11,5 procenta. 
Podle Ladislava Drlého, radního pro investice, 
majetek a ekonomiku, pořídil kraj pro krajský 
úřad a svých cca 140 příspěvkových organiza-
cí včetně Krajské zdravotní a.s. s více než os-
mi sty odběrnými místy téměř 100 tisíc me-
gawatthodin silové elektřiny a přes 120 tisíc 
megawatthodin zemního plynu.

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se v po-
lovině února uskutečnil netradiční Den ote-
vřených dveří gymnázia Fridricha Schille-
ra v Pirně. Zástupci saské školy totiž přije-
li do Ústí nad Labem s informacemi o čes-
ko-německém vzdělávání. Každý rok škola 
přijímá patnáct českých žáků. Zástupci ve-
dení školy z Pirny informovali o možnos-
tech vzdělávání na binacionálním gymná-
ziu a zodpověděli další dotazy od žáků i ro-
dičů. Běžně do školy nastupují žáci po 6. tří-
dě české základní školy a pokud se uvolní 
místa ve vyšších ročnících, pak se dodateč-
ně přijímají žáci i do vyšších ročníků. Přijí-
mací řízení zajišťuje Gymnázium Děčín.

Na krajském úřadu se nedávno 
uskutečnilo další z pravidelných 
jednání hejtmana Oldřicha Bube-
níčka s ředitelem Krajského vo-
jenského velitelství (KVV) v Ústí 
nad Labem plk. gšt. Rostislavem 
Domorákem.  

Plukovník Domorák předal hejtma-
novi pozvánky na akce, které spolu 
s dalšími složkami Armády ČR pořá-
dá KVV. V polovině května se usku-
teční 10. ročník Ústeckého poháru 
ve střelbě, na konci července pak 
proběhne cvičení roty aktivních zá-
loh a o měsíc později ukázky na Tan-
kovém dnu v Lešanech. Tuto pravi-
delnou akci navštíví každoročně na 
20 tisíc diváků a účastní se jí i nej-
vyšší velení armády. „Uvítám, když 
krajské vojenské velitelství opět pod-
poří armádní účastí Den záchranářů 
Ústeckého kraje,“ řekl Oldřich Bube-
níček. Tato pravidelná krajská akce 

Sto milionů na 
zaměstnanost

Hejtman Oldřich Bubeníček se setkal 
se zmocněncem vlády ČR pro řeše-
ní problémů spojených s revitaliza-
cí Moravskoslezského a Ústeckého 
kraje Jiřím Cieńciałou. Projednali ze-
jména záležitosti týkající se podpo-
ry zaměstnanosti v Ústeckém kraji. 
Projednávanými odbornými tématy 
byla doprava v Ústeckém kraji, zá-
ležitosti spojené s problematický-
mi oblastmi okresu Děčín a dále se 
uskutečnilo jednání s odbornou pra-
covní skupinou Krajské hospodářské 
komory ÚK a zástupci velkých che-
mických fi rem. Vládní zmocněnec 
seznámil hejtmana s usnesením vlá-
dy ČR z 15. ledna, na jehož základě 
bude uvolněno 100 milionů korun 
na podporu zaměstnanosti v Ús-
teckém kraji. Společně s Oldřichem 
Bubeníčkem byl jednání přítomen 
1. náměstek Stanislav Rybák a ná-
městkyně hejtmana Jana Vaňhová.

Hry VI. zimní olympiády dětí 
a mládeže hostil letos Kraj Vy-
sočina. Náš region reprezentova-
lo celkem 75 mladých sportovců, 
kteří se zapojili do všech vyhlá-
šených kategorií. 

Nejlépe se jim dařilo v alpském ly-
žování, snowboardingu a v lyžař-
ském orientačním běhu. Celkově 
skončil Ústecký kraj na sedmém 
místě. Získal šest zlatých, čtyři stří-
brné a tři bronzové medaile. 
Na zimní olympiádě se soutěži-
lo v devíti disciplínách v několika 
různých lokalitách – v Havlíčkově 
Brodě, Žďáru nad Sázavou, Novém 
Městě na Moravě, Jihlavě a Velkém 
Meziříčí. V soutěži krajů skončil náš 
region na sedmém místě s 99 body. 
První místo patří Libereckému kra-
ji, který získal 253 bodů, druhé Ji-
hočeskému (164 bodů) a třetí Jiho-
moravskému (138 bodů).

Z jednoho medailového ceremoniálu na letošních Hrách ZODaM – zcela vlevo 
jsou Anna Brandlová a Lukáš Matějka (oba z Teplic), kteří byli stříbrní v závodě 
smíšených štafet lyžařského orientačního běhu.

Radní Ladislav Drlý s předsedou burzovní ko-
mory Pavlem Štorkánem sledují vývoj cen 
v průběhu dražby.

Spolupráce Ústeckého kraje a vojáků

Hejtman Oldřich Bubeníček přijal  ve své kanceláři ředitele KVV Rostislava Domoráka.

byla vloni zrušena z důvodu povod-
ní, letos se připravuje na červen na 
děčínském labském nábřeží. Krajské 
vojenské velitelství se letos zúčastní 

i dalších akcí s legionáři a veterány, 
které kraj pořádá.
Ředitel KVV informoval hejtmana 
o novinkách ve struktuře AČR a KVV. 

V současnosti je například do Posla-
necké sněmovny předloženo šest le-
gislativních úprav, které se dotýka-
jí armády.

Třináct medailí z dětské olympiádyCENA HEJTMANA 
Ústecký kraj zveřejnil nedávno již třetí ročník výzvy k podávání návrhů 
na udělení Ceny hejtmana, tentokrát  za rok 2013. Veškeré nominační po-
drobnosti  jsou uvedeny na webu kraje (www.kr-ustecky.cz) v sekci Nepře-
hlédněte, například podrobné Zásady udílení ceny, Výzva, Souhlas s nomi-
nací navrženého ad.  Jednotlivci i kolektivy a instituce mohou navrhovat 
výrazné osobnosti v pěti oblastech: Regionální rozvoj, Sociální a zdravot-
ní oblast, Věda a Výzkum, Kultura a  Sport.  Návrhy lze zasílat písemně už 
jenom do konce února roku 2014.

Milionové úspory na energiích

Ve dnech 21. a 22. ledna navštívil 
náš hejtman Žilinský samospráv-
ný kraj ve Slovenské republice. Cí-
lem jednání s předsedou ŽSK Ju-
rajem Blanárem bylo navázání 
osobních kontaktů a konkrétní 
naplňování Smlouvy o spolupráci. 
Tu podepsali představitelé obou 
regionů před třemi roky. Předse-
da Juraj Blanár a hejtman Bube-

níček, kterého na ofi ciální návště-
vě doprovázel vedoucí kancelá-
ře hejtmana Luboš Trojna, jedna-
li na žilinském krajském úřadu za 
účasti podpředsedy kraje Jozefa 
Štrby a ředitele odboru informací 
a zahraničních vztahů Petera Ku-
bici. Tématem byl především roz-
voj spolupráce v oblasti sportu, 
kultury a školství.

Prospěšná návštěva Žiliny

Připravuje se 
Inovační centrum

V rámci projektu z programu Cíl 3  „Pro-
pojení vědy a výzkumu pro malé a střední 
podniky v sasko-českém příhraničí“, který 
kraj realizuje společně se saskými partne-
ry, byla na workshopu v závěru ledna před-
stavena „Koncepce Inovačního centra Ús-
teckého kraje“. 
Cílem workshopu bylo prodiskutovat s pozva-
nými aktéry inovační infrastruktury, zejména 
s Univerzitou J. E. Purkyně, vznik Inovačního 
centra Ústeckého kraje (IC ÚK), jeho funkci a 
náplň činností. Účelem bylo zjistit názory na 
tuto problematiku, případný zájem o aktivní 
účast na fungování tohoto centra a realizaci 
jednotlivých činností.

O studiu v Pirně
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Pošlete SMS ve tvaru 
58TTU a své datum narození 

na číslo 900 30 46

ŠŤASTNÁ 
BUDOUCNOST!

Co vás čeká?

TTeTeTeTeTeTeTeTellllll.l.l.l.:9:9:9:9:9:9:9:9000000000666666666 777777777000000000111111111 777777777000000000111111111

na období 21. 2. – 20. 3. 2014 sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Veškeré společenské vzta-

hy, které jsou pro vás aktuální, 

dostanou v  těchto týdnech 

nový rozměr díky dobré zprá-

vě, již obdržíte.

Beran 21. 3. – 19. 4.

více na tel.: 906 701 701

Můžete se uklidnit, už brzo 

se vám začne blýskat na lepší 

časy. Berte to tak, že aspoň 

nyní poznáte, kdo je váš sku-

tečný přítel.

Býk 20. 4. – 20. 5.

více na tel.: 906 701 701

V práci to pro vás kvůli šé-

fovi nebude nic moc, ale v ob-

lasti erotiky, lásky a vzájemné 

komunikace se vám bude ne-

bývale dařit.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

více na tel.: 906 701 701

Luna vás donutí, abyste 

se hluboce zamysleli nad svý-

mi vztahy. Není moc moudré, 

abyste se vzdali dávné lásky 

kvůli jiné osobě.

Rak 22. 6. – 22. 7.

více na tel.: 906 701 701

V  otázkách, jež se týkají 

lásky, budete daleko vníma-

vější než dosud. To vás přivede 

k poznání, že je třeba cosi zá-

sadního změnit.

Lev 23. 7. – 22. 8.

více na tel.: 906 701 701

Po celý následující měsíc 

se vám bude v zaměstnání mi-

mořádně dařit. Odložte raději 

všechno, co by vás mohlo brz-

dit v rozletu.

Panna 23. 8. – 22. 9.

více na tel.: 906 701 701

Myšlenky vám budou čas-

to utíkat k osobám opačného 

pohlaví. Váš oficiální protějšek 

to nějak vytuší a udělá vám ze 

života peklo.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

více na tel.: 906 701 701

Na co sáhnete, to vám teď 

vyjde. Budete dítětem štěstě-

ny, které může o pěkné peníze, 

lásku a štěstí připravit jen vlast-

ní lenost.

Štír 24. 10. – 22. 11.

více na tel.: 906 701 701

Po celý měsíc budete pře-

kypovat energií. Využijete toho 

k  bohulibým věcem a  splníte 

někomu přání. Vyžádá si to dost 

času a sil.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

více na tel.: 906 701 701

Velmi dobře si budete uvě-

domovat, že silně působíte na 

opačné pohlaví. Využijete tedy 

partnerovy nepřítomnosti a za-

flirtujete si.

Kozoroh 22. 12. – 19. 1.

více na tel.: 906 701 701

V  lásce se vám bude vel-

mi dařit. Čas strávený společně 

s vaším idolem přinese nejedno 

překvapení a  jen jediné bude 

nepříjemné.

Vodnář 20. 1. – 18. 2.

více na tel.: 906 701 701

Co se citů týče, bude u vás 

nyní všechno klapat. Budete 

spokojeni tak, že klidně pře-

hlédnete drobné nedostatky 

svého protějšku.

Ryby 19. 2. – 20. 3.

více na tel.: 906 701 701
E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, 1sms/46Kč 

1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz 

Napište SMS ve tvaru 
80KTE a svoje datum 

narození na číslo 900 30 46

Napište SMS ve tvaru 
80KTE a svoje datum 

narození na číslo 900 30 46

Napište SMS ve tvaru 
80KTE a svoje datum 

narození na číslo 900 30 46

Potká vás?Potká vás?Potká vás?Potká vás?

Martina kartářka
specializace láska a vztahy

MANŽEL nebo MILENEC?
Nevíš jestli zůstat s manželem nebo odejít 
za milencem? Který je ti souzený? Nebu-

deš svých kroků nakonec litovat? Mé Taroty ví!
Tel.: 906 701 701 nebo mi napiš SMS na číslo 
900 30 55 s kódem 27SAB a svou otázkou!

E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, 1sms/55Kč 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz 

Na vyluštěnou tajenku dnešní křížovky se těšíme na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz 
(napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 28. února 2014. Úspěšný vylosovaný luštitel obdrží knihu. 

Textová 
zpráva 

mobilním 
telefonem

Nervový 
záškub

Spojka 
vylučovací

Ono
Vaječná 
buňka

Vrypy

Belgické 
přímořské 
lázně s au-
todromem

Čirá
tekutina

Slitina 
železa

a hliníku

Sestra
otce

Přítel 
Amisův

Mluvnická 
spojka 1 Skrblit

Pevná část 
elektro-
motoru

Varianta 
jména 

Svatava

Pohyb víčka

Vokounova 
zámořská 
hokejová 
soutěž

4 Eliška

Lyže

Zaplatiti

Útes 
(básnicky)

Fotbalový 
obránce

Dopravní 
prostředek

Značka 
zubní
pasty 2

Uklouznutí 
na vozovce

Jm. malířky 
Ladové

Chateau-
briandův

spis

Dovnitř

Aspik

Odlišně
Sůl

kyseliny 
močové

Kanóny
Postava

z Čapkovy 
Matky

Pružná
forma
železa

Zúrodnit 
pole

setbou

Minulého 
roku

Kujný
nerost

Zánět 
sliznice

Známý
český 

šlechtic

Hračka
s kotouči

na
provázku

Starší 
zájmeno

Afroasiat

Grafické 
vyobrazení 

terénu
Velikán Pult

NAPOVÍME:
Urda, ovum, 
Atala, urát, 

Abt, Spa, oro.

Lákadlo
Tvaroh 
z ovčí 

syrovátky

Symbol 
husitů

Citoslovce 
rozpaků

Německý 
souhlas

Jméno Ko-
menského

Žlutohnědá 
barva

Mléčná
dětská 
výživa

Italský
zápor

Patlanina

Španělsky 
„zlato“

Německy 
„opat“

Jeho
osoba

Šroub
do dřeva

Přezdívka 
Guevarry

Tmel

Popěvek

3
Řady

stromů 
podél
cest

Ochrnutí Toliko
Vodní
pták

     

Tým odvahy pro 
nemocné děti  

Tým odvahy, společenství charitativních běžců v Čes-
ké republice, vyzývá běžecké týmy i jednotlivce k re-
gistraci do Sportisimo 1/2Maratonu Praha, který se 
koná 5. dubna 2014.

Běžci tak pomohou zís-
kat fi nance ve prospěch 
vážně nemocných dětí 
z onkologických center 
v Praze a v Brně a umož-
ní jim pobyt ve speciál-
ním letním táboře v Ma-
ďarsku. Závodníci se mo-
hou zaregistrovat jak do 
individuálních běhů, tak 
do běhů štafetových. 
Od roku 2010 se zapoji-
lo do různých běžeckých 
akcí více než 700 běžců 
a výtěžek činil více než 
6 mil. Kč. Tyto peníze 
umožnily vyslat chronic-
ky nemocné děti z celé 
střední Evropy na tábor 
zážitkové terapie v Ma-
ďarsku, „Tábor odvahy“ (Bátor Tábor). Tým odvahy byl 
založen v roce 2013 s cílem vytvořit v České republice 
běžeckou komunitu, která bude podporovat Nadaci Bá-
tor Tábor. Běžci můžou Tým odvahy podporovat v průbě-
hu roku 2014 prostřednictvím účasti na závodu Sportisi-
mo 1/2Maratonu Praha nebo týmového štafetového zá-
vodu, jež se oba konají v sobotu 5. dubna, nebo účastí 
v závodu Volkswagen Maraton Praha, který se běží v ne-
děli 11. května. Zaregistrovat se do Týmu odvahy je mož-
né na stránkách www.Tymodvahy.cz. 
 Text: Šárka Jansová

Foto: Nadační fond Nadace Bátor Tábor ČR  

V našem týmu máme další velikou novinu.
V úterý 21. ledna 2014 se v teplické nemocnici naší kolegyni 

z obchodního oddělení Martině Lukavské narodil syn Petr. 
A je to pořádný chlapík. 

Měřil 54 cm a vážil 4,40 kg.
 

Rodičům moc gratulujeme 
a přejeme, ať jim Petřík 

dělá samou radost.
 

Redakce Metropolu
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Ústí nad Labem | Každým rokem 
realizují pedagogové a žáci gym-
názia v Jateční ulici v Ústí nad La-
bem ve škole projektový den, kte-
rý je naučný, ale hlavně zábavný. 
Jeden ze studentů 4. ročníku při-
šel například s nápadem připra-
vit program pro Ústečany, udělat 
něco významného – nějaké dobro 
pro někoho jiného. 

Studenti z každé třídy kontaktova-
li zařízení, se kterým chtěli spolupra-
covat. Naplánovali program, domluvi-
li si návštěvu, vše připravili a své ná-
pady realizovali. Některé třídy se do-
konce rozdělily a připravily program 
pro více účastníků. Studenti tak na-
vštívili mateřské i základní školy, za-
řízení sociální péče, ZOO, útulek pro 

opuštěná zvířata, nemocnici, po do-
mluvě s okolními mysliveckými sdru-
ženími odnesli potravu do vybraných 
krmelců či potěšili bezdomovce a oso-
by handicapované.
Sami studenti hodnotí takto realizo-
vaný projektový den jako neopako-
vatelnou zkušenost. Všichni se shod-
li na tom, že prožili nádherné oka-

mžiky, že v některých chvílích ne-
mohli ani mluvit dojetím. Někdy se 
říká, že je současná mladá generace 
málo empatická, ale akce Gymnázia 
v Jateční ulici v Ústí nad Labem uká-
zala, že tomu tak není a že nemusí-
me mít obavy z chování dnešní mlá-
deže v budoucnosti. Příklad hodný 
následování. Kdo se přidá?  (od dop.)

Den dobra se studenty gymnázia

Ovšem každý, kdo chodil do školy, 
se učil mimo jiné i o A. Einsteinovi, 
Nielsu Bohrovi,. S. Altmanovi, Wolf-
gangu Paulim, M. Bornovi, O. Ster-
novi, G. L. Hertzovi, V Rubinovi, A. 
Penziasovi, M. Schwarzovi, J. Stein-
bergovi, L.M. Ledermanovi, E Erik-
sonovi, Stevenu Weinbergovi, A. 
Michelsonovi, J. I. Friedmannovi, I. 
Mečnikovi, K. Freundovi a o mno-
hých dalších. Tito lidé byli též Židé, 
většinou nositelé Nobelovy ceny za 
fyziku, chemii a matematiku. Z to-
hoto národa přišla Bible, desatero, 
které je základním principem pra-
videl slušného chování, z toho ná-
roda vzešel i Ježíš Kristus. 
Letos to bude šest set let, kdy Židé 
přišli i do Teplic. Jejich stopa je ve 
městě všude znát, i když se to dva 
poslední diktátorské režimy, kte-
ré prošly českými zeměmi, snaži-
ly popřít a zničit. „Jednou z největ-
ších památek v Teplicích byla synago-
ga, kterou je možné vidět na starých 
fotografi ích. Dokonce ani nacistic-
ké úřady ji nechtěly zničit, ale tehdy 
se nepodařilo ukočírovat zfanatizo-
vaný dav. Zbyl tu dům v Lipové uli-
ci, který byl v majetku Židovské obce 
i za okupace. Němci to tolerovali, jeli-
kož vedení židovských obcí zneužíva-
li k sestavování transportů,“ říká je-
den z místopředsedů Židovské ob-
ce v Teplicích Alexander Lebovič. 
„Nalezly se tu i dokumenty o trans-
portech, pohřební knihy a další doku-
menty z války. Ty spisy nešly nikam 
jinam, z čehož je znát, že nacisté ta-

dy nevyvíjeli tak silný tlak. V té po-
době, jak Židovská obec vypadá teď, 
existujeme od roku 1945, kdy se vráti-
lo několik lidí z koncentračních tábo-
rů a ti zde založili novou Židovskou 
obec,“ dodává druhý místopředseda 
Michael Lichtenstein. 
Před válkou byla v Teplicích dru-
há největší Židovská obec v Čes-
koslovensku. Žilo zde pět tisíc li-
dí židovské víry. Po válce se zde or-
ganizovali další a další Židé, kte-
ří přišli například z Podkarpatské 
Rusi. Ovšem spousta lidí pak ode-
šla do nově vzniklého státu Izra-
el a to v několika vlnách. Obyvate-
lé Teplic jistě znají malý židovský 
hřbitov u městské části Sobědruhy. 
Dříve zarostlé neudržované místo, 
dnes je tu již znát zásah lidské ru-
ky. Údržba takových památek je, ja-
ko ve všem, otázka fi nancí. Inkrimi-
novaný hřbitov se nachází vlastně 
v pasti. Vzhledem k tomu, že ne-
jsou peníze na stavbu obvodové 
zdi, není ohrazen a tím pádem ho 
nelze rekonstruovat. 
„Nikdo na to nemá peníze. Ani stát, 
ani my,“ povzdechne si Lichten-
stein. Obec se ale nevzdává a hle-
dá subjekty jak u nás tak v zahra-
ničí, které by stavbu fi nančně za-
štítily. Také by mohly pomoci resti-
tuce, neboť jak naší redakci sdělila 
tisková mluvčí ministerstva kultu-
ry České republiky Mgr. Anna Ješ-
átková, jsou již na cestě. Federace 
židovských obcí v České republice 
obdrží na základě zákona o majet-

Šest set let Židovské obce v Teplicích
Když se řekne Žid, skoro každému se zjeví jiný obrázek. Někomu zubože-
ná postava v pruhovaném oblečení se žlutou hvězdou na hrudi, jinému po-
tměšilý, úlisný vetešník, dalšímu důstojný rabín či izraelský voják. To jsou 
představy, jak nám tento národ ukazovala různá doba a různé režimy.

kovém vyrovnání s církvemi a ná-
boženskými společnostmi fi nanční 
náhradu ve výši 272 064 153 Kč. Ta-
to částka bude vyplácena v ročních 
splátkách po dobu 30 let, na kon-
ci roku 2013 byla vyplacena první 
splátka, a to 9 068 805 Kč. Z toho-
to zákona tedy židovské obce vyňa-
ty nejsou. Pokud by požádaly stát 
o nějaký majetek, např. pozemky či 
stavby a byly by splněny všechny 
podmínky, požadované zákonem, 
pak by byl majetek vydán. Přesto se 
již podařilo řadu hrobů opravit, je-
likož toto místo je na seznamu kul-
turních památek České republiky. 
„Problém je i v další věci,“ říká Mi-
chael Lichtenstein. „Když se o tom-
to místě začne tady na veřejnosti moc 

mluvit, přitáhne to další várku van-
dalů, kteří už tak ničí naši práci.“ 
Dnes je problém i v další věci. Spole-
čenský život Čechů upadá. Dříve se 
lidé tady organizovali ve spolcích, 
ale ty dnes umírají. Jak uvádí Lebo-
vič, byla snaha navázat spolupráci 
s různými vesnickými spolky, ale ty 
jakoby neexistovaly, včetně Sokola. 
„Naším cílem je hlavně seznamování 
okolí s našimi tradicemi a kulturou. 
Nejsme nijak ortodoxní. Naštěstí tu 
není zakořeněný nějaký antisemitis-
mus, pokud nebereme projevy opilých 
jedinců hrajících si na nacisty. U nás 
jsou dveře otevřeny každému, kdo má 
zájem. Nikoho nevyženeme.“ dodává 
ještě Alexander Lebovič.

Text a foto: Miroslav Neumaier

Místo, kde původně stávala židovská 
synagoga, dnes připomíná památník 
holocaustu. 

  Prodej a pronájem dlouhodobě trhem 
odzkoušených nápojových automatů 
s dostupností  náhradních dílů.

 Prodej směsí se zaručenou kvalitou.

  Na trhu působíme od roku 1999, 
za tuto dobu máme řadu velmi 
spokojených zákazníků. 

 Kompletní servis do 24 hodin.

  Naše společnost si vydobyla významné 
postavení mezi konkurencí.

DRINKS MACHINES s.r.o. 
Na Luhách 14/1559, Ústí  nad Labem

tel: (+420) 608 400 061
email: info@drinksmachines.cz

www.drinksmachines.cz
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  Doporučte nové provozní místo a získejte odměnu!
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08 Vážení a milí čtenáři 

a příznivci Metropolu,

zimní olympiáda v Soči právě v těch-
to dnech končí. Tentokrát ale nechci 
psát o skvělých výkonech sportovců 
i tisíců „bezejmenných“ Rusů, kteří 
se starali o potřebné zázemí a úpra-
vu stadiónů a tratí. Mne osobně do-
jem z olympiády zkazila už na sa-
mém začátku her skutečnost, že 
v Soči a okolí zabíjeli toulavé psi. Ta-
ková hrůza.

A není to ve světě, bohužel, ojedinělý 
případ, kdy se se zvířaty zachází mnoh-
dy hůř, než s vysloužilou věcí.  Naštěstí 
nejsou všichni lidé takto suroví a lhos-
tejní. V době olympiády jsem se napří-
klad dočetla, že své jméno na ochranu 
slonů a dalších ohrožených druhů pro-
půjčili britský korunní princ Charles 
a jeho syn William, který pro AFP uvedl: 
„Musíme se stát generací, která ukončí ne-
legální obchod a vybíjení celých stád a za-
ručí budoucnost těchto skvělých zvířat i je-
jich životního prostředí. Když neuspějeme 

teď, bude už pozdě“. A to je pravda. Na 
jejich popud se v Londýně v únoru se-
šla dvoudenní mezinárodní konferen-
ce zástupců padesáti zemí, kteří hleda-
li způsoby, jak ohrožené druhy zvířat 
ochránit.  Žel, velké publicity se tomu-
to summitu nedostalo. Možná namítne-
te, že psi nebo kočky nejsou v ohrože-
ní.  Omyl. I pro ně platí, že mají na svě-
tě svoje nezastupitelné místo a zaslouží 
žít důstojný život. Naše země jsou totiž 
pořád dost bohaté na to, abychom pro 
ty, kteří nemají pána, jeho lásku a rodin-

né zázemí, před nemilosrdnou a zbyteč-
nou smrtí ochránili. Je to naše povin-
nost, pokud nechceme, aby naši vnuci 
a pravnuci znali nejlepšího přítele člo-
věka jen ze zoologické zahrady, z filmů 
nebo  knížek. Co si o tom myslíte vy? 
Za celý tým tvůrců dnešního vydání 
vám přeji, abyste měli ve vztahu ke zví-
řatům vždy srdce na pravém místě.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Osobnosti Ústeckého kraje a 8. narozeniny Metropolu na Větruši
Přes tři sta hostů nadšeně tleskalo ve čtvrtek 13. února na zámečku Větruše v Ústí nad Labem všem fi nalistům čtenářsky oblíbené ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2013 i účinkujícím. Slavnost-
ní galavečer byl spojen s oslavou 8. narozenin Metropolu. O tom, že panovala skvělá nálada a přítomní se ani na okamžik nenudili, svědčí fotografi e. Více na www.tydeniky.cz/minořádné vydání.

Kategorie podnikání a management Ing. Vladimír Feix dr.h.c., 
předseda představenstva a generální ředitel a.s. Český porcelán Du-
bí. Cenu předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Kategorie veřejná správa plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel Hasič-
ského záhranného sboru Ústeckého kraje. Cenu předala Soňa Hol-
lingerová, skupina ČEZ, hlavní partner projektu.

Kategorie kultura rocková skupina KABÁT, tentokrát pouze 
ve třech. Cenu předal ředitel vydavatelství Metropol Ing. Jiří 
Morštadt.

Kategorie sport Tereza Fišerová, juniorská reprezentantka ČR na 
divoké vodě. Cenu předal senátor Jaroslav Doubrava.

Kategorie dobrý skutek nprap. Bc. Petr Hančl. Cenu předala 
Gabriela Hubáčková, poslankyně PČR.

Cena poroty Richard Kereš a Lukáš Tapušík, AGC Flat Glass Czech, a.s. Tep-
lice. Cenu předal Jan Brázda, ředitel závodu KnaufInsulation Krupka.

Ústí n. L. Chomutov Most

LitoměřiceTeplice Žatec

Ústecký kraj

Dubí

Z krásných věcných cen se radovaly vylosované tipující čtenářky 
v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2013 Metropolu – dámy 
Holečková a Hennebichlerová. Modrotiskovou mísu na ovoce jim 
předali Vladimír Feix mladší a obchodní ředitel společnosti Český 
porcelán Dubí Ing. Martin Balázš. 

Během večera se konaly dvě autor-
ské módní přehlídky –  Denny Rose 
a Couture salonu Moravec. Na sním-
ku předvádí modelka Lenka Maršál-
ková z agentury Fashion Models ple-
sové šaty z dílny Nadi Moravcové. O půl desáté rozzářil oblohu nad krajskou metropolí nádherný ohňostroj, doprovázený podmanivou hudbou.

Hlavní sál zámečku Větruše v Ústí nad Labem zaplnili hosté slav-
nostního galavečera do posledního místečka.

Nechyběl ani tradiční křest titulní strany novin Metropol tentokrát 
s Vláďou Hronem. Ten večer nejenom vtipně moderoval, ale také 
krásně zpíval. Při křtu mu zdatně sekundovali ředitel vydavatelství 
Ing. Jiří Morštadt a šéfredaktorka Ladislava Richterová.

O hosty se po celý večer staral promoteam Metropolu. Na snímku 
je pouhá jeho třetina. 
Fotografie pořídili: Petra Kropáčová, Daniel Šeiner, Jan Pimper 
a Filip Morštadt.
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