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Máme stejný zájem

 Do jaké míry se liší vaše představy o každo-
denní práci politika od reality?
Myslím, že jsem do politiky vstupovala s poměr-
ně jasnými představami. Dlouhá léta pracuji ja-
ko státní úředník, a to mi myslím pomohlo se co 
nejrychleji zorientovat. V reálu je určitě časově 
náročnější zvládnout veškerou komunikaci s ob-
čany, která je opravdu velmi intenzivní. Můj ka-
lendář je minimálně na dva měsíce dopředu tak 
naplněn, že jen s obtížemi hledám časovou sku-
linku na právě příchozího občana, kterého trápí 
nějaký, v jeho očích vždy vážný, problém.

 Co je pro vás profesně nejdůležitější?
Zvládnout se ctí řízení města. 

 A v osobním životě?
Nejdůležitější je pro mě rodina, tu mám vždy na 
prvním místě. V současné době, kdy jsem velmi 
zaneprázdněna a mé pracovní povinnosti jsou 
často i ve večerních hodinách nebo o víkendu, 
je někdy obtížné neukrojit čas pro mé nejbližší. 
Přesto se snažím, abych je nezanedbávala.

 Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Od nástupu do funkce primátorky jsem se v pod-
statě nezastavila. Můj den začíná v sedm hodin rá-
no, kdy se snažím rychle studovat hromady mate-
riálů, protože během dne absolvuji velké množství 
různých schůzek a jednání. Je mnoho věcí, které je 
nutné co nejdříve vyřešit, a já nejsem typ, který 
střílí jen tak od stolu. Potřebuji mít vše nastudo-
vané, až potom rozhodovat. Součástí mé práce je 
také reprezentace města navenek, tudíž jezdím 
na setkání s představiteli jiných měst, organizací 
a státní správy včetně ministerstev.

 Co pro vás znamená Děčín a nejbližší okolí?
Domov. Děčín je mým domovem. Myslím si, 
že je to jedno z nejkrásnějších měst, které je 
zajímavé svou polohou a nabízí mnoho ne-
všedních pohledů a zážitků. Chtěla bych, aby 
lidé byli více hrdí na to, že jsou z Děčína. 

 Která místa máte nejraději a kam byste po-
zvala své přátele?
Jak už jsem řekla, díky své poloze je Děčín 
opravdu malebné město, které se mění s roč-
ním obdobím. Své přátele bych proto určitě 
vzala na Pastýřskou stěnu, výhled na řeku je od-
tud opravdu velkolepý. Za návštěvu určitě stojí 
také zámek a jeho zahrady. 

 Kde vidíte město za pět let?
Bylo by skvělé, kdyby se podařilo snížit neza-
městnanost, vyřešit dálniční přivaděč, opravit 
všechny poškozené chodníky a silnice a vyře-
šit problematiku sociálně vyloučených lokalit. 
Budeme se snažit dělat všechno pro to, aby se 
co nejvíce z toho podařilo, aby ulice města byly 
pěkné, bez odpadků. Chodníky opravené, břeh 
Labe byl relaxační zónou s přístavem a tranzit-
ní doprava, aby nejezdila prostředkem města. 

 Co vzkážete prostřednictvím Metropolu ob-
čanům? 
Toho, co bych chtěla vzkázat, je mnoho a pro-
stor na této stránce příliš malý. Těžko vybí-
rat, co by mělo mít nejvyšší prioritu. Přála 
bych si, aby lidé nepropadali všeobecné skep-
si či jak se u nás stále opakuje, špatné náladě. 
Přála bych si, aby občané, pokud přijdou s ja-
kýmkoli nápadem na zlepšení životních pod-
mínek ve městě nebo zjistí jakékoli nedostat-
ky, dokázali s námi politiky komunikovat. Zá-
jem nás všech je stejný. Přála bych si, aby-
chom věnovali všichni více pozornosti svému 
okolí a nebyli často neteční. Kritizovat je to 
nejsnazší, ale převzít svůj díl odpovědnosti je 
přesně tím krokem, který tomuto městu po-
může. Konečně bych přála všem, aby Děčín 
ekonomicky rostl a stal se atraktivním mís-
tem pro podnikatele a investory. To je i naším 
nejdůležitějším cílem.

Text: Metropol, foto: archiv 

Symbolických sto dní v úřadě má za sebou nová primátorka statutárního města Děčín Marie 
Blažková. Metropol se jí zeptal na to, s jakými představami do politiky vstupovala, do jaké mí-
ry se podobají realitě a co je pro ni nejdůležitější.

Mgr. Marie Blažková
Narozena v roce 1965 v Děčíně. Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské. Předchozí pracovní pozice: ředitelka 
kontaktního pracoviště Děčín Úřadu práce ČR. Rodina: vdaná, má jednu dceru a jednu vnučku. V životě se řídí 
myšlenkami: „Co tě nezabije, to tě posílí“ a „S úsměvem jde všechno líp“. Mezi její koníčky patří zahrada, rekre-
ačně lyže a kolo. V loňských komunálních volbách úspěšně kandidovala do zastupitelstva za hnutí ANO. 
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„Nejedná se přitom jen o běžný komu-
nální odpad, ale třeba i pneumatiky, 
zbytky barev po malířích, sedací sou-
pravy a podobně. Před lety se nám sta-
lo, že na gauči uprostřed hromady od-
padu spal bezdomovec. Vzbudili ho až 
pracovníci jedné z dodavatelských fi -
rem, kteří přijeli skládku zlikvidovat,“ 
vzpomíná Václav Pavlík, provozní 
náměstek ředitele Krajské správy 

a údržby silnic Středočeského kra-
je. Podle jeho slov je úklid nezbyt-
ný z několika důvodů. Pokud by to-
tiž například sekačka roztrhala pytel 
s odpadem, byl by nepořádek kolem 
silnic mnohem intenzivnější.
„Problematické jsou také úseky silnic 
na svozových trasách skládek komunál-
ního odpadu, kdy si provozovatelé sklá-
dek nejbližší okolí udržují, ale ne všech-

na svozová vozidla mají náklad zakry-
tý a při jízdě létá všude kolem. Problém 
ale pak zůstává na naší straně hřiště,“ 
uvedl jeden z problémů Zdeněk Dvo-
řák, ředitel Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje. Potíže vy-
tvářejí i řidiči kamionů, kteří si z růz-
ných odstavných ploch a jiných míst 
nezpůsobilých pro delší parkování 
tvoří doslova malé kempy. Zůstávají 
po nich hromady  odpadků a poniče-
né příslušenství silnic.
Středočeští silničáři si proto přejí, 
aby si veřejnost uvědomila pravidlo, 
že více slušného chování a zachová-
ní pořádku kolem silnic umožní vět-
ší investice do smysluplných oprav 
povrchu komunikací.

Středočeské silničáře trápí tuny odpadků v příkopech
Stovky tun odpadků likvidují každoročně z příkopů, odpočívadel a dalších pozemků středočeští silničá-
ři. Vynakládají tak miliony korun na úklid nepořádku po neukázněných řidičích i dalších lidech, kteří 
se neštítí ničit životní prostředí.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Období 
v roce 2014

množství 
v tunách II.třídy/hod. III.třídy/hod. Kč vč. DPH

leden-březen 477,84 5852 924 3 002 956,00 
duben-září 165 924 968 830 104,00 
říjen-prosinec 81,84 792 596 644 600,00 
celkem 2014 724,68 7568 2488 4 477 660,00

Tržnice 
Zahrady ech

tradi ní prodejní výstava
8. 4.–12. 4. 2015

www.zahrada-cech.cz

inzerát 90x128 mm.indd   1 6. 2. 2015   11:00:11

Liberec | Elektromobil Nissan LEAF zdomácní na uli-
cích a silnicích pod Ještědem. Hejtman Martin Pů-
ta  převzal od člena představenstva ČEZ Iva Hlaváče 
vůz zapůjčený Krajskému úřadu Libereckého kraje 
od projektu Elektromobilita ČEZ. Společně podepsali 
memorandum o spolupráci při rozvoji elektromobi-
lity v Libereckém kraji. 

Běžným dopravním prostředkem na silnicích v kra-
ji pod Jizerskými horami a Ještědem by se měly stát 
elektromobily. Projekt Elektromobilita ČEZ totiž za-
půjčil Krajskému úřadu Libereckého kraje na 3leté vy-
zkoušení model Nissan LEAF. 
„Vítáme možnost vyzkoušet výhody elektromobilu, 
k nimž patří zejména tichý a nízkonákladový provoz. Je 
to v souladu s naším zodpovědným působením v oblas-
ti životního prostředí. Elektromobil budou využívat naši 
zaměstnanci při jízdách za pracovními povinnostmi,“ ří-
ká Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. 
„Jsme rádi, že Liberecký kraj podpoří projekt Elektromobilita 
ČEZ a současně jde ve využívání a propagaci elektromobility 

příkladem i dalším subjektům v oblasti státní správy a samo-
správy,“ uvedl Ivo Hlaváč, člen představenstva a ředitel di-
vize vnější vztahy a regulace společnosti ČEZ, a. s. (od dop.)

Pod Ještědem fandí elektromobilům

„Jako první město a společnost vů-
bec zavádíme možnost platit požado-
vanou částku za předepsanou platbu 
pomocí qr kódu, který je nově vytištěn 
na složenkách. Čárové kódy jsou hitem 
posledních měsíců a QR PLATBA patří 
mezi nejrozšířenější možností využití 

této technologie,“ řekl Martin Strnad 
z oddělení IT. QR Platba usnadňuje 
vyplnění platebního příkazu v mo-
bilní bankovní aplikaci. Není nutné 
již složitě přepisovat číslo účtu, vari-
abilní symbol a další údaje, když bu-
dete chtít zaplatit platbu. Stačí vyfo-
tit QR kód ze složenky chytrým tele-
fonem a platební příkaz v bankovní 
aplikaci se vyplní automaticky. „Na 

implantaci této inovace jsem pracoval 
poslední měsíc přímo s Českou poštou, 
s. p. a podařilo se nám tuto technolo-
gii velmi brzy zprovoznit. Je skvělé, že 
jí můžeme představit jako další zjed-
nodušení plateb občanovi,“ doplnil 
Martin Strnad. Česká pošta s. p. tu-
to službu dodává magistrátu zdar-
ma a jako další službu jí využije pro 
nabídku dalším fi rmám.  (od dop.)

Kogenerační jednotka vypověděla službu kvůli zadření 
jednoho z ojničních ložisek již v prosinci 2013. V břez-
nu 2014 vypsalo město výběrové řízení na její opravu, 
vítěznou fi rmu i potřebné peníze na opravu schválili za-
stupitelé v září 2014.  
„Na začátku letošního roku jsme si nechali zpracovat od-
borný právnický posudek, který měl určit, kdo havárii ko-
generační jednotky způsobil a kdo tedy nese odpovědnost 
za škodu, která městu vznikla. Výsledkem je zjištění, že při 
provozování a servisu kogenerační jednotky pochybilo jak 
bývalé vedení příspěvkové organizace, tak servisní společ-
nost Warmnis. Právníci tedy doporučili městu nechat vy-
pracovat další posudek znalcem v oboru, který by měl po-
moci celou záležitost rozklíčovat,“ uvedla starostka České 
Lípy Romana Žatecká. 
Opravu měla na starosti fi rma Mandant s.r.o., která se bu-
de nyní starat i o servis složitého zařízení. Město oprava 
přišla na celkem 3,2 milionu korun. Před ofi ciálním spuš-
těním běžela kogenerační jednotka 4,5 dne, tedy 100 mo-
tohodin, na poloviční výkon. Od středy funguje naplno. 
„Firma Mandant poskytne na opravenou kogenerační jed-
notku záruku v délce 24 měsíců nebo 16 000 provozních ho-
din, záleží, co nastane dříve. Pokud v době 24 měsíců nebu-
de vyčerpán stanovený počet 16 000 motohodin, prodlouží 

dodavatel záruku do výše 16 000 motohodin pouze v přípa-
dě, že bude v době po uplynutí 24 měsíců rovněž provádět 
předepsané servisní úkony,“ doplnil ředitel příspěvkové 
organizace Sport Česká Lípa Pavel Císař.   
Kogenerační jednotka funguje ve Sportareálu od roku 
2008. Obrovskou výhodou zařízení se spalovacím mo-
torem je, že vyrábí elektřinu a zbytkové teplo z motoru 
se používá pro vytápění sportovního komplexu. Díky to-
mu zařízení spoří příspěvkové organizaci nemalé nákla-
dy na nákup elektřiny a vytápěn. (od dop.)

Kraj na veletrhu 
v Cannes 

Cannes | Středočeský kraj se ve 
dnech 10. až 13. března zúčastnil 
ve francouzském Cannes v pořadí 
již 26. ročníku největšího veletrhu 
nemovitostí a investičních příleži-
tostí na světě - MIPIM 2015. 
Ve společném stánku s Karlovar-
ským krajem prezentoval 28 inves-
tičních příležitostí ve snaze přilákat 
nové zahraniční investory do střed-
ních Čech. Provoz stánku zahájil 
středočeský hejtman Miloš Petera, 
který veletrh navštívil s náměstkem 
hejtmana pro regionální rozvoj Kar-
lem Horčičkou a radním pro kultu-
ru a památkovou péči Zdeňkem Štef-
kem. „Středočeský kraj se rozvíjí jako 
ekonomicky silný region s optimálními 

podmínkami pro domácí i zahranič-
ní investory. Nabízí kvalifi kované pra-
covníky a dobrou dopravní obslužnost. 
Podporuje rozvoj perspektivních oborů 
a služeb, pomáhá vzniku nových pra-
covních příležitostí. V posledních letech 
se soustředí na vytvoření co nejlepších 
podmínek pro nové i stávající investo-
ry. Podporuje zejména využití brown-
fi eldů a omezení záboru a ochrany ze-
mědělských ploch. (od dop.)

Kogenerační jednotka ve Sportareálu je v provozu
Česká Lípa | Svoji vlastní elektřinu i teplo si od středy 25. února znovu vyrábí příspěvková organizace 
Sport v České Lípě. Po 433 dnech nucené odstávky totiž ve Sportareálu znovu funguje kogenerační jed-
notka. Kvůli více než ročnímu výpadku tohoto zařízení musela příspěvková organizace za nákup elek-
třiny a tepla zaplatit o 3,9 milionu korun více.

Děčín byl první v České republice
Děčín | Zaplatit poplatky v Děčíně nyní můžete pomocí qr kódu. Město totiž jako první v republice zavedlo tu-
to službu pro občany, aby jim usnadnilo uhrazení povinných poplatků. Jako první tak mohou vyzkoušet úhra-
du poplatku za psa, který je splatný do konce března. 

Primátor 
na návštěvě

Chrastava | Ve středu 11. břez-
na navštívil primátor Jablonce Pe-
tr Beitl Chrastavu, aby spolu s tam-
ním starostou Michaelem Canovem  
(na snímku na transbordéru) stvr-
dili podpisem darování hasičského 
veterána – stříkačky zn. Mercedes 
– Benz z roku 1942 Muzeu hasičské 
techniky v Chrastavě. Nepojízdný 
vůz oceněný znalcem na 35 tisíc ko-
run zatím čeká na opravu v chras-
tavské hasičárně.

Darování hasičského vozu Chrasta-
vě odsouhlasili jablonečtí zastupite-
lé v lednu letošního roku. Chrastav-
ští hasiči chtějí veterána repasovat 
a učinit z něj součást stálé expozi-
ce jednoho z největších muzeí ha-
sičské techniky v Čechách.  (od dop.)
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Metropol spolupracuje se zdravotníky krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Tento fakt si uvědomuje vedení KNL, a proto od 1. 
února zřídilo pro pacienty, jejich rodiny i zaměst-
nance obou nemocnic novou bezplatnou nepřetr-
žitou službu. Ustanovilo pozici manažerky komu-
nikace a psychosociální péče, kterou je zvlášť pro 
tyto účely vyškolená zdravotnice Mgr. Jolana Str-
nadová. Zkušenosti v této oblasti má, v roce 2013 
se stala peer pracovnicí začleněnou do Systému 
Psychosociální Intervenční služby a od té doby se 
jednorázově i opakovaně věnuje pomoci v krizo-
vých situacích svých kolegů zdravotníků. Spolu-
pracuje s dalšími lékaři a odborným personálem 
KNL a nyní je připravena poskytnout pomoc i kli-
entům nemocnic a jejich blízkým při řešení svízel-
ných situací. „Mezi nejkritičtější patří obecně úmrtí, 
zvláště dětí“, uvedla mimo jiné manažerka. Služ-
ba funguje nonstop a kontakt na Mgr. Jolanu Str-
nadovou mají všichni vedoucí pracovníci jednotli-
vých oddělení nemocnic.

Deset měsíců trvaly stavební prá-
ce na přístavbě a modernizaci bu-
dovy Komplexního onkologické-
ho centra KNL. První etapa rekon-
strukce skončila a ambulantní pro-
vozy začaly v pondělí 16. února 
sloužit pacientům i zdravotníkům. 
Jak na tiskové konferenci zdůraznil 
generální ředitel a předseda před-
stavenstva KNL MUDr. Luděk Neče-
saný, MBA, náklady na moderniza-
ci a přístavbu prostor ve výši bez-
mála 40 milionů korun hradila ne-
mocnice z vlastních zdrojů, neboť 
se těší dobrému ekonomickému 
zdraví. „Kromě rekonstrukce pro-
stor jsme museli přistavět část ob-
jektu, do kterého umístíme nový li-
neární urychlovač. V rámci akce by-

ly kompletně modernizovány prosto-
ry v prvním podzemním a v prvním 
nadzemním podlaží“, uvedl dále 
generální ředitel. 
„Díky modernizaci se rozšířila ka-
pacita čekáren, vyšetřoven a pro-
stor pro aplikaci chemoterapie. Po-
čet lůžek pro podávání ambulant-
ní chemoterapie se zvýšil z 8 na 15. 
Trend moderní onkologie – převést 
většinu péče do ambulantního pro-
vozu – vyžaduje větší prostorové 
nároky pro podávání systémové léč-
by a pro kontroly chronických paci-
entů. To je touto první etapou splně-
no“, řekl přednosta Komplexního 
onkologického centra MUDr. Jiří 
Bartoš, MBA. „Změnily se i dispo-
zice prostor v prvním nadzemním 

První etapa modernizace Komplexního 
onkologického centra KNL skončila

Onkologicky nemocných pacientů přibývá. Oni ani jejich blízcí nemají leh-
kou situaci. Léčení vyžaduje kázeň a mělo by kromě medicínského postu-
pu splňovat i určitý komfort pro nemocné.  Toho jsou si vědomi v Krajské 
nemocnici Liberec, která je v regionu jediná, jež tuto léčbu poskytuje.

podlaží, které je nyní rozděleno do 
dvou provozních celků – ambulant-
ní trakt, barevně odlišený jako mod-
rá zóna a chemoterapie, která tvo-
ří zelenou zónu“, vysvětlila vrch-
ní sestra onkocentra Mgr. Dana 
Hrstková. Všichni tři aktéři oce-
nili velké pochopení a vstřícnost 
pacientů i personálu, stejně jako 
solidaritu kolegů z chirurgického 
centra, jenž po dobu rekonstruk-
ce poskytlo své prostory. Druhá 
etapa modernizace onkocentra, 
ve které projde rekonstrukcí i lůž-
ková část, by měla skončit v dub-
nu, třetí pak letos na podzim s in-
stalací nového lineárního urych-
lovače. 

Krajská nemocnice Liberec má manažerku 
komunikace a psychosociální péče

Jak funguje komunikace a psychosociální péče v praxi?
Na to jsme se zeptali Mgr. Zuzany Paukertové, 
vrchní sestry gynekologicko-porodnického oddělení KNL:

Lékaři a zdravotníci se v Krajské nemocnici Liberec i Panochově nemocnici v Turnově setkáva-
jí s lidskou bolestí, utrpením a neštěstím pacientů, jejich blízkých a tak často bývají v této sou-
vislosti konfrontováni s pocity vlastní bezmoci.  

Na snímku předvádí staniční setra onkocentra Irena Šebková Šťovíčková poloho-
vání křesla pro pacienta v novém aplikačním sálku chemoterapie. 

Pacientům Komplexního onkologického centra v KNL slouží v čekárně onkopor-
tál, kde se mohou dozvědět odpovědi na své otázky. 

„Pokud se člověk setká s vysoce zátěžovou si-
tuací ať už v osobním či pracovním životě, je 
dobře vedená komunikace určitě přínosem. Ve 
zdravotnictví se takové situace vyskytují vel-
mi často a je dobře, že konečně nastala doba, 
kdy v této oblasti chce a může být někdo zdra-
votníkům nápomocen. V naší nemocnici je ta-
to služba nová, zkušeností zatím mnoho ne-

máme, ale využití v oboru gynekologie a po-
rodnictví rozhodně vidím. Například porod 
mrtvého dítěte je vysoce zátěžový nejen pro 
matku a její rodinu, ale i pro lékaře a porod-
ní asistentky, které mu jsou přítomny. Mož-
nost následného pohovoru, vyhodnocení míry 
adaptace a další doporučení pro všechny zain-
teresované lze jen uvítat.“

Přednosta Komplexního onkologického centra MUDr. Jiří Bartoš, MBA (vlevo) s generálním ředitelem KNL MUDr. Luďkem 
Nečesaným, MBA na tiskové konferenci.

Stránku připravil Metropol
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 Vraťme se do historie. Kdy a jak 
proběhla privatizace společnosti?
V prvé řadě je důležité oddělit založe-
ní Severočeské vodárenské společnos-
ti (SVS) a privatizaci státního podni-
ku Severočeské vodovody a kanalizace 
(SčVK). Nezasvěcený čtenář by se mo-
hl na základě neúplných nebo zavádě-
jících informací domnívat, že jsme za-
hraničním společnostem nepromyšle-
ně prodali podíly ve vodárenské spo-
lečnosti, a tak jim umožnili odvádění 
zisků do zahraničí. Jak to tedy bylo 
u nás na severu Čech? Zjednodušeně 
takto: SVS vznikla oddělením vodo-
hospodářského majetku od tehdejší-
ho státního podniku SčVK a násled-
ně byl státní podnik SčVK převeden 
na akciovou společnost a proběhla je-
ho privatizace. Vznikl zde tedy vlast-
ník vodohospodářské infrastruktury 
SVS a soukromý provozovatel SčVK. Je 
důležité zopakovat, že se jednalo o stá-
tem řízenou privatizaci. Za privatizací 
SčVK tedy nestála SVS, ani její akcio-
náři, starostové severočeských měst 
a obcí, ale stát.
SVS  byla založena k 1. 10. 1993 Fon-
dem národního majetku. Vlastnímu za-
ložení společnosti předcházela jednání 
severočeských měst a obcí, které se roz-
hodly do zakládané SVS vstoupit. V zá-
ří 1993 Fond národního majetku v Pra-
ze vydává zakladatelskou listinu SVS. 
Zakládajících akcionářů bylo tehdy 424 
měst a obcí. Byly potvrzeny základní 
principy vznikající společnosti a těmito 
principy se společnost řídí po celou do-
bu své existence. Jsou to: jednotná so-
lidární cena, vkládání zisku do majet-
ku společnosti, rozhodování pomocí ra-
cionálních ekonomických metod, a udr-
žení sociálně přijatelné ceny vody. SVS 

při svém založení neměla po privatiza-
ci státního podniku SčVK v nově vznik-
lé akciové společnosti SčVK zcela žád-
ný podíl a tudíž žádnou kontrolu nad 
provozem. Tento stav se jí nakonec dí-
ky předchozím vedením SVS podařilo 
změnit a navýšit až do stavu, který pla-
tí dnes. 

 Kdo je akcionářem Severočeské vo-
dárenské společnosti a jaké území ob-
hospodařuje?
Akcionáři SVS je 458 měst a obcí, a dle 
stanov ani nikdo jiný být nemůže. Jsme 
největší vodárenskou společností v Če-
chách i v širším středoevropském regi-
onu, co do rozlohy regionu působnosti, 
který pokrývá kraj Ústecký a podstat-
nou část Libereckého kraje. Jde o úze-
mí o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 
9% plochy státu, kde žije 1,172 milio-
nu obyvatel.

 Které faktory obecně ovlivňují ce-
nu vodného a stočného? 
Cena vody je vnímána velmi citlivě, 
proto se SVS snaží veřejnosti opakova-
ně přiblížit složitou problematiku tvor-
by ceny vody, a to jak na webu naší 
společnosti, tak celou řadu vysvětlují-
cích článků. Při kalkulaci ceny vody je 
nutné přihlédnout k řadě faktorů. Tak 
neoddiskutovatelným trendem je po-
kles spotřeby vody – z cca 160 l/os./
den (1993) na 80 l/os./den, který je dán 
především útlumem průmyslu, nejen 
ve smyslu uzavírání provozů pivovarů 
apod., ale především v tom, že se stává-
me krajem „montoven“, které využívají 
vodu jen pro hygienické potřeby svých 
zaměstnanců. Dalším faktorem je pak 
celkový počet obyvatel, který nestoupá, 
obyvatelé jen migrují v rámci regionu 
SVS do oblastí s nižší hustotou osíd-
lení, čímž roste nákladovost na při-

pojení 1 obyvatele, protože zároveň 
rozsah majetku SVS od vzniku spo-
lečnosti v roce 1993 výrazně vzrostl: 
u vodovodů o 25 % na cca 8 900 km, 
u kanalizací o 56 % na 3900 km, u čistí-
ren odpadních vod o 232 % na 196. SVS 
je a chce i nadále být zodpovědný vlast-
ník, který neopomíjí průběžnou tvor-
bu zdrojů na obnovu svěřeného majet-
ku a do obnovy výrazně investuje. Přes 
veškerou snahu jsme v situaci, kdy ma-
jetek nadále stárne. Důsledkem histo-
ricky podinvestované obnovy je to, že 
65 % vodohospodářského majetku je 
dnes daleko za svou životností a na je-
ho celkovou obnovu by bylo za součas-
ného tempa obnovy zapotřebí až 133 
let. Navíc tempo obnovy majetku se 
zbrzdilo v období, kdy jsme po vstupu 
do EU museli prioritně splnit legislativ-
ně dané požadavky na čištění odpad-
ních vod (jednalo se o investice ve výši 
4,6 mld. korun). SVS má zájem nadále 
udržet princip solidarity, kdy platí stej-
ná cena pro obyvatele na celém území 
působnosti SVS bez ohledu na skutečné 
náklady v daném místě.
V rámci našich kalkulací však stá-
le klademe důraz na udržení sociální 
únosnosti ceny vody, která podle Svě-
tové zdravotnické organizace (WHO) 
představuje 2% z čistých příjmů domác-
ností (které vztahujeme podle statistic-
kých údajů pro severní Čechy). Zároveň 

na jednáních se svými akcionáři hledá-
me rozumnou míru obnovy svěřené-
ho majetku. Na tomto principu nehod-
láme nic měnit a garantujeme, že cena 
vody SVS bude trvale pod hladinou so-
ciální únosnosti. Možná byste se měli 
jít zeptat na sociální únosnost k ener-
getikům a plynařům. Musíme si trochu 
rýpnout do ostatních síťařů, neboť mě-
síční náklady na elektřinu či plyn jsou 
násobně vyšší a nikdo jim neklade otáz-
ky jako vy teď tady. Já např. platím mě-
síčně 2.200,- Kč za elektřinu, 2.000,- Kč 
za plyn a za vodné stočné 750,- Kč, a to 
si uvědomte, že platíte dvě služby (dvě 
trubky) - přívod pitné vody a odvod od-
padní vody. To je jen pro srovnání, ale je 
dobře, že jste tu a kladete tyto otázky.

 Proč je cena v severních Čechách 
jedna z nejvyšších v zemi?
Protože si žebříčky cen vody sestavu-
jete vy novináři. SVS nestanovuje cenu 
vody podle toho, aby se „dobře umísti-
la“ v žebříčku, ale řídí se principy pé-
če řádného hospodáře. Musíme se cho-
vat zodpovědně vůči majetku, ale zá-
roveň hledíme i na sociální stránku 
věci. Neustále mezi těmito protichůd-
nými náhledy na cenu vody, jako zdro-
ji fi nancí na obnovu a údržbu majet-
ku, balancujeme. Prosté číslo ceny vo-
dy vám nic neřekne o tom, jestli je vo-
dárenská společnost dobrá či ne. Za 
tímto číslem jsou rozdílné náklady na 

získávání a zpracování pitné vody (ja-
ké jsou vodní zdroje a v jaké kvalitě), roz-
dílné náklady na akumulaci a distribu-
ci pitné vody (kde hraje roli rozsah vodo-
vodní sítě, stupeň opotřebení, potřeba její 
obnovy, podíl obyvatel napojených na vo-
dovodní síť a hustota osídlení) a podob-
ně je to u odvádění odpadních vod.
Často vyvolává např. podiv to, proč je na 
severu Čech cena vody vyšší než v Pra-
ze. Odpověď je jednoduchá: protože se 
srovnává nesrovnatelné. Je obrovský 
rozdíl dodávat vodu do městských síd-
lišť a do malých sídel s rodinnými do-
my. Zatímco v městských vodárenských 
společnostech je velmi vysoká koncen-
trace připojených obyvatel na malém 
území, SVS v podmínkách dvou podhor-
ských krajů vlastní nesrovnatelně vět-
ší majetek, který však slouží pro srov-
natelný počet obyvatel na mnohoná-
sobně větším území. Na druhé straně 
tu jsou malé obecní vodárny, které účtu-
jí v ceně vody pouze náklady na provoz, 
ale až trubky či čistírna doslouží, ne-
budou mít na jejich obnovu. Trend po-
sledních dvou desetiletí navíc je, že se 
lidé stěhují z městských hustě zalidně-
ných aglomerací na venkov či do men-
ších sídel, kde se rozvíjejí obytné zóny, 
zkrátka do lokalit s výrazně menší hus-
totou obyvatel. Je stále méně připoje-
ných obyvatel na 1 km sítě. Od rostoucí 
délky sítí a snižující se hustoty osídlení 
se pochopitelně odvíjí úplně jiná fi nanč-
ní náročnost obnovy vodárenské infra-
struktury, než tomu bylo dříve. 
Cenové rozdíly mají svou příčinu ta-
ké v odlišné daňové politice (při srov-
návání se zahraničím), v odlišném fi -
nancování vodárenských investic (za-
nedbávání obnovy), v různé spotřebě 
přepočtené na obyvatele, a zároveň 
v rozložení spotřeby mezi domácnosti 
a průmysl. Chceme-li srovnávat, a my 
říkáme srovnávejme, tak srovnávejme 
na základě kvalitního benchmarkingu.                      

Text: Metropol, foto: archiv SVS

Co ovlivňuje ceny vodného a stočného v severních Čechách 
Čas od času dostáváme do redakce otázku: Proč je v severních Čechách dražší 
voda, než v jiných regionech? Je to proto, že Severočeskou vodárenskou společ-
nost ovládá zahraniční kapitál a chce vydělat? Pro odpovědi na otázky jsme 
zašli přímo „na místo činu“. 

www.ozp.cz

Asistenční
služba OZP
Doktor na telefonu 
nonstop
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O tom, že spojili síly dva význam-
ní a zkušení partneři, kteří jsou s to 
čelit všem nárokům hostů, ale i pro-
vozním ekonomickým parametrům, 
svědčí skutečnost, že za hodnocené 
období do předtím dlouho zavřené 
restaurace v centru krajského města 
zavítalo téměř 30 000 návštěvníků. 
Jak uvedl Karel Kubelka, jen v měsí-

ci únoru připravil speciálně vyškole-
ný personál v gastronomii na 12 000 
jídel a načepoval 20 171 piv. Obrat 
za leden činil 2 371 milionu, za únor 
pak 2, 617 milionu korun, což zhru-
ba kryje náklady na energie v prosto-
ru restaurace se třemi samostatnými 
prostory a mzdy pro třicítku stálých 
zaměstnanců. „V nastoupené cestě bu-
deme i nadále pokračovat, hledat další 
nápady a projekty, jakými jsou napří-
klad vepřové hody, medová jídla a po-
dobně tak, aby si u nás každý zákaz-
ník našel, nač má právě chuť a odchá-
zel spokojen. Jídelní lístek se každý den 
obměňuje a navíc v naší ryze české ku-
chyni využíváme z 98 procent surovi-
ny z regionu, a tak podporujeme ma-
lé a střední podnikatele. Pozornost po-
chopitelně nadále věnujeme našemu 
základnímu poslání – cateringu pro 
pacienty i zaměstnance obou nemoc-
nic a dalších strávníků. I při náročném 
zahájení provozu Radničního sklípku 
jsme otevřeli další tři restaurační provo-
zy, dva v Turnově a jeden v Liberci. Cel-
kem nyní denně vaříme 10 500 obědů, 
a to znamená, že přes 10 procent oby-
vatel Libereckého kraje využívá našich 
služeb“, dodal Karel Kubelka.
První měsíce provozu restaurace 
Radniční sklípek, stejně jako spojení 
s Pivovarem Svijany kladně hodno-
til také MUDr. Luděk Nečesaný, MBA: 

Spojení dvou silných partnerů
v Radničním sklípku se osvědčilo

První tři měsíce provozu má za sebou restaurace Radniční sklípek v Liber-
ci. A tak byl čas na úvodní hodnocení. Za přítomnosti novinářů se při něm 
sešli oba partneři – Ing. Tomáš Kučera, předseda představenstva Pivovaru 
Svijany (dlouhodobý nájemce prostor) a MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, před-
seda představenstva a generální ředitel Krajské nemocnice Liberec (provo-
zovatel zařízení). O své poznatky se podělili také František Horák ze svi-
janského pivovaru a Karel Kubelka, vedoucí Cateringu KNL. 

„Jedná se o rozsáhlý projekt, který je 
ekonomicky velmi náročný na pro-
voz. Domnívám se, že pokud chtě-
lo statutární město Liberec provozo-
vat v Radničním sklípku restauraci, 
tak spojení s Pivovarem Svijany jako 
stabilním a silným investorem a Kraj-
ské nemocnice Liberec, která má vel-
ké zkušenosti s cateringem, je jedinou 

správnou cestou, aby se udržel pro-
voz této oblíbené restaurace“.  Spolu-
práci obou partnerů si pochvaloval 
i Ing. Tomáš Kučera, který Radnič-
ní sklípek pokládá za vlajkovou loď 
Pivovaru Svijany. Ten sem dodává 
zatím nejprodávanější tankové pi-
vo „450“, dalších pět druhů zlata-
vého moku a také pivovarskou vo-

du a zdejší restaurace je jeho nej-
větším odběratelem. „V nejbližší do-
bě se ještě chytáme otevřít Zámeckou 
konírnu ve Vratislavicích a na zá-
kladě zájmu provozovatele restau-
račních prostor v pražském Mánesu 
jsme přislíbili dlouhodobou spoluprá-
ci i v hlavním městě“, řekl Ing. To-
máš Kučera.  (met)

Na snímku zleva Karel Kubelka, MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, František Horák a Ing. Tomáš Kučera.
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Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží knihu. Těšíme se na vaše odpovědi 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 27. března 2015. 
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překlad
cizího 

spojení

Římských 
49

Krůpěj

Prudce 
odehraný 

míč

Jedna
ze dvou 
stejných 

částí

Mužské 
jméno

Vojenská 
aliance

NAPOVÍME:
Tátoš, kalk,
Kokš, SPD, 
Laa, Outrata.

Okamžitě

Deset
stovek

Velká ně-
mecká řeka

Zkratka
kusu

Lyž. středis-
ko v USA

Květní 
prášek

Muzicí-
rovat

Německá 
politická 
strana

Koně 
(básnicky)

Jednotka 
informač-

ního
obsahu

Horský
myto-
logický 
skřítek

Noční
motýl

Nebo

Kovový 
svorník

Junior 
(zkratka)

Severský 
tahoun

Solmizační 
slabika

2
Dělník
v huti

Zbraň 
šermířů

Podvádět

     

Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.
 inzerce@tydeniky.cz  tel. 472 700 122

METROPOL 
horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Máte chuť zkusit něco nové-

ho a neznámého. Dejte si však pozor, 
protože to nemusí být úplně prověře-
no a otestováno a výsledky by neodpo-
vídaly vašim očekáváním. Snad bude 
lepší zůstat u ověřených způsobů.  

Býk 21. 4. - 21. 5.
Náhodně vyslechnutý rozho-

vor probudí vaši fantazii a nabídne 
dost šílený nápad, který se rozhodne-
te realizovat. Navzdory zdání máte 
značné šance na úspěch, pokud vám 
vystačí nadšení a víra v sebe.  

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Několika rychlými tahy mů-

žete nyní značně navýšit stav svého 
konta. Tak šťastná shoda náhod ne-
přichází každý den, proto zatím ne-
rozmělňujte své síly na nic jiného.  

Lev 23. 7. - 23. 8.
Snažte se za každou cenu 

předběhnout konkurenci. Práce není 
dost pro všechny, takže kdo přijde 
první, ten bude lepší. Nyní se počítá 
zisk, a na ten si vpřípadě úspěchu ne-
budete moci stěžovat.  

Rak 22. 6. - 22. 7.
Není čas na žerty. Záležitost, 

kterou se zabýváte, je natolik vážná, 
že ji musíte v každém případě vyřídit, 
a to co nejrychleji. Všechno, co vám 
v tom brání, je nutno zatím elimino-
vat, protože nemáte moc času. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Nedovolte, aby vás kritizovali 

lidé, pro které je to, co děláte, naprosto 
nepochopitelné. Každý přece rozumí 
něčemu jinému, tak proč byste měli 
dopustit, aby diletanti zasahovali do 
vašeho oboru. 

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Bude výjimečně snadné vás 

vyprovokovat k otevřeným jednoznač-
ným výpovědím. Dejte si ale pozor, ať 
si nenaděláte zbytečné problémy. Mohlo 
by to ublížit vaší reputaci a značně ztížit 
dosažení úspěchu.  

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Nevnucujte se se svými ra-

dami a pomocí tam, kde o to nestojí. 
Myslíte to dobře, ale je nutno vše smě-
rovat na správnou adresu. Bylo by 
škoda nesmyslně ztrácet čas i energii.  

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Budete mít chuť se zbavovat spous-

ty zdánlivě neužitečných věcí. Buďte ale 
opatrní, protože brzy by se mohlo ukázat, 
že to, co jste vyhodili, velice potřebujete. 
Hrozí úraz nejen při fyzické námaze, ale 
i v partnerské hádce. 

Štír 24. 10. - 22. 11.
Neotřesete svým harmono-

gramem činnosti, když do něho vloží-
te i kousek času, stráveného s nejbliž-
šími. Pijte hodně ovocných šťáv, jezte 
zeleninu a vyvarujte se tuků. Sportuj-
te s rozvahou. 

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Den je příznivý pro takový druh 

práce, která vyžaduje dobrou koncentraci 
a smysl pro maličkosti. Kdybyste měli po-
dezření, že vás už partner nemiluje, bu-
dete se tak dlouho snažit, až vyhrajete.  

Panna 24. 8. - 23. 9.
Budete trvat na svém názoru 

a ani racionální argumenty vás nedo-
káží přesvědčit, že absolutně nemáte 
pravdu. Snad by stálo za to poslech-
nout zdravý rozum a namísto uháně-
ní vpřed trochu refl ektovat situaci.  

Muzikant, herec a moderátor On-
dřej Brzobohatý převzal 2. břez-
na v pražském Divadle Radka 
Brzobohatého Platinovou desku 
Supraphonu za své výtečné al-
bum Identity.

Populární hudebník sbíral na své al-
bum Identity materiál pět let a sta-
lo se výpovědí nejen o jeho hudební, 
ale i vnitřní identitě. „Je fakt, že můj 
šuplík i touha hrát a zpívat svoje vlast-
ní písničky už praskaly ve švech a mu-
sel jsem s tím něco udělat. A o to víc mě 
těší, že si našlo tolik příznivců a poslu-
chačů,“ řekl evidentně spokojený 
a rozesmátý Ondřej Brzobohatý. Al-
bum Identity se skládá z autorských 
písní a inspirací k většině z nich byl 
zpěvákův vlastní život. Ondřej Brzo-
bohatý právě vyjíždí se svojí dopro-
vodnou kapelou na jarní část tur-
né, které začíná v Jablonci na Nisou. 
V dalších dnech se na charismatické-
ho zpěváka mohou těšit posluchači 
ve Vyškově, Jičíně, Hlinsku, Olomou-
ci, Ústí nad Orlicí, Klatovech, Třebí-
či, Uherském Hradišti, Prachaticích, 
Sokolově, Kaplici, Pardubicích, Kut-
né Hoře, Českých Budějovicích. Po-

slední koncert jarní šňůry je naplá-
nován na 23. 4. do Mariánských Láz-
ní. Jeho otec, herecký bard Radoslav 
Brzobohatý, je v hereckém nebi na 
svého úspěšného syna jistě a prá-
vem pyšný.  

Text: Šárka Jansová 
Foto: © Barbora Hrdá

Ondřej Brzobohatý má platinovou desku

Vojta Kotek 
začíná natáčet 

Celovečerní komedii s názvem Pa-
desátka začne Vojta Kotek jako re-
žisér natáčet ve Špindlerově Mlýně 
již na začátku března. Film, jehož 
předlohou bude scénář Petra Koleč-
ka, se má odehrávat v zimě na ho-
rách a jeho děj se bude točit okolo li-
dí ze zasněžených hřebenů, běžkař-
ského závodu Tříkrálová padesát-
ka a muže, který se rozhodl poznat 
svého otce. Tvůrci Padesátky slibu-
jí situační i konverzační humor, pře-
kvapivé zvraty i horský klid. Premié-
ru fi lmu uvedou kina na přelomu le-
tošního a příštího roku.
„Chtěli bychom navázat na klasické 
horské komedie, jako je například 
S tebou mě baví svět, Anděl na ho-
rách, Krakonoš a Lyžníci nebo Sně-
ženky a machři. Měl by z ní ale za-
vanout i Cimrmanův vichr z hor,“ 
přiblížil fi lm Vojta Kotek. 
V hlavních rolích celovečerní kome-
die se představí Jakub Prachař, Ma-
rek Taclík, Ondřej Pavelka a Vilma 
Cibulková. Natáčení se uskuteční 
na sklonku letošní zimy. První klap-
ka padla 7. března. Herci se ale na 
své role připravovali již během led-
na a února, a sice běžkařským tré-
ninkem v bílé stopě na tratích ve 
Špindlerově Mlýně. Marka Taclíka 
a Ondřeje Pavelku si vzal pod kříd-
la mistr světa v běhu na 50 kilomet-
rů Martin Koukal, jenž si v Padesát-
ce i sám zahraje. „Jakub Prachař si 
vymínil individuální přípravu. Očeká-
vám, že se na start dostaví v plné běž-
kařské formě i se znalostí textu,“ dopl-
ňuje Kotek. (od dop.)
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

 Proč spolek vznikl?
Spolek transparentní dopravy vzni-
kl za účelem naplňování společ-
ného zájmu jeho členů, kterým je 
komplexní podpora transparent-
ní dopravy na území celé České re-
publiky. Jeho posláním je zejména 
analýza veřejných zakázek v oblas-
ti hromadné dopravy a následné 

vyhodnocení jejich transparentnos-
ti. Dále se zaměřujeme na poskyto-
vání podpory uchazečům o veřejné 
zakázky v komunikaci se zadava-
teli a v neposlední řadě sledujeme 
stav veřejných zakázek týkajících 
se dopravy z pohledu jejich trans-
parentnosti a možného korupční-
ho rizika.

 Dá se tedy říct, že je pomocní-
kem dopravců? Kdo se může stát 
jeho členem?
Přesně tak. Členství je dobrovolné, 

členem spolku může být každá fy-
zická osoba starší 18 let. O jeho při-
jetí rozhoduje členská schůze jako 
nejvyšší orgán spolku. Zároveň oce-
ňujeme komunikaci s odborníky i ši-
rokou veřejností, zajímají nás veš-
keré detaily dopravy a srovnáváme 
různé podmínky v rámci měst a kra-

jů po celé České republice. Rádi by-
chom během tohoto roku zpracova-
li a představili objektivní srovnání 
v jednotlivých regionech.  

 Kde se mohou zájemci dozvědět 
bližší podrobnosti a jak se lze při-
hlásit?
Bližší informace najdou na  

www.transparentnidoprava.cz, ne-
bo na tel. číslech +420 485 344 110 
a +420 777 207 447. Přihlášku mo-
hou zájemci zaslat na adresu: 
info@transparentnidoprava.cz.
Zároveň připravujeme komunika-
ci i s veřejností na sociálních sítích, 
kde uvítáme postřehy a názory.

Veřejná doprava budí značný zájem cestujících
Hromadná doprava je v 21. století určující pro většinu z nás. Zajímáme se 
o kvalitu komunikací, cenu za jízdné a bezpečnost. To všechno jsou atributy, 
měřitelné veřejnými zakázkami. Proto vznikl Spolek transparentní dopra-
vy. Metropol požádal o rozhovor jeho ředitelku Bc. Alexandru Stránskou.

www.zahrada-cech.cz

Úsporné bydlení 
Festival relaxu

na Zahrad  ech
&

prodejní výstavy
24.–26. 4. 2015

Leona
Machálková

sobota
25. 4.
od 1500
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 Tak tedy, jak hodnotíte průběh 
letošního ročníku ankety?
Tipů na laureáty ankety se tradič-
ně sešlo několik desítek. A tak poro-
ta, složená ze zástupců vyhlašovate-
le a partnerů projektu, vůbec neměla 
lehkou úlohu. Svědčí o tom i fakt, že 
porotci přistoupili k vyhlášení zvlášt-
ní ceny, tak bylo hlasování čtenářů 
těsné. Všichni nominovaní si naše po-
děkování a úctu za svoji práci pro re-
gion nepochybně zaslouží, jak už to 
ale v životě bývá, vyhrát může jen je-
den. A tak se na pódiu vystřídalo cel-
kem pět vítězů jednotlivých kategorií 
ze sféry podnikání a managementu, 
vědy a výzkumu, školství, zdravotnic-

tví a sociálních služeb, z oblasti kul-
tury a sportu a za dobrý skutek, které 
přítomní i předávající v čele s hejtma-
nem Ústeckého kraje Oldřichem Bube-
níčkem odměnili spontánním potles-
kem. Podle hodnocení všech zúčast-
něných se průběh ankety i slavnostní 

Ing. Jiří Morštadt: Metropol pomáhá v regionech
Čtvrtý ročník čtenářsky oblíbené ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 
v únoru skončil. V krásném prostředí gotického Hradu Litoměřice, který 
nepostrádá genius loci, tleskali vítězům rodinní příslušníci, partneři ak-
ce i další pozvaní hosté. Vyhlašovatelem úspěšného projektu byl Metro-
pol. Jeho ředitele Ing. Jiřího Morštadta jsme se při této příležitosti zepta-
li, jak uplynulý ročník hodnotí a také na další projekty, které má české 
vydavatelství pro letošek v plánu.

Zkušeným moderátorem slavnostního večera osobnost roku je Vladimír Hron, který společně s ředitelem Ing. Jiřím Mor-
štadtem a šéfredaktorkou Metropolu Ladislavou Richterovou zahájil předávání cen vítězům.

večer vydařil, a tak může být celý rea-
lizační tým spokojen. 

 Pověst o tomto projektu přesáh-
la hranice Ústeckého kraje. Zájem 
o jeho uspořádání projevili i u sou-
sedů. Kde konkrétně a vyslyšíte to-
to přání?
Těší nás, že je tomu tak. Rádi vyho-
víme přání sousedního Libereckého 
kraje, který je nám hodně blízký, re-
gionální noviny Metropol tu mají již 
osmiletou tradici, a připravíme čte-
nářskou anketu také tady. I když se 
může zdát, že času je málo, řeče-
no sportovní terminologií, náš tým 
je za uplynulé čtyři ročníky vytré-
novaný a zkušený, proto jsem pře-
svědčen, že všechno dokážeme se 
ctí zvládnout. A věřte, že to udělá-
me velmi rádi. 

 Osobnost roku ale není jediným 
projektem vydavatelství Metropol?
To je pravda. V rámci projektu Me-
tropol pomáhá, kdy se snažíme po-
dávat pomocnou ruku handicapova-
ným spoluobčanům, seniorům, dětem 
z Dětských domovů, zvířatům v nou-
zi a podobně, jsme se vloni pustili do 
zahajovacího ročníku soutěže krásy 
Miss Czech Press. Spojili jsme se s dal-
šími vydavateli a prostřednictvím so-
ciálních sítí jsme dali příležitost dív-
kám a mladým ženám, které by se rá-
dy uplatnily v modelingu. Tenhle pro-
jekt byl celostátní a mile nás překvapil 

obrovský zájem soutěžících od Mo-
ravskoslezského až po Plzeňský a Ji-
hočeský kraj. Přihlásilo se jich na dvě 
stě a věřte, že výběr pouhých deseti fi -
nalistek, které se v září v Praze utka-
ly o korunku, dal porotě pořádně za-
brat. Ale i tento projekt se povedl a na-
ši partneři očekávají, že jej zopakuje-
me i letos v létě. Chystáme se na to. 

 Projekty vydavatelství Metropol 
se vyznačují i tím, že přes slávu ví-
tězů vždy myslí na potřebné…
I pro to vznikají. Vždy myslíme na 
to, že u nás doma i ve světě je mno-

ho lidí, kteří nemají z různých dů-
vodů právě snadný život. Snažíme 
se proto jim ho ulehčit. V případě 
4. ročníku ankety Osobnost roku Ús-
teckého kraje jsme fi nančně přispě-
li Diakonii ČCE v Litoměřicích na vý-
stavbu výtahu pro handicapované, 
projekt Miss Czech Press zase věno-
val vydražením kopie korunky krá-
sy prostředky dětskému fondu OSN 
Unicef Česká republika. Ani jinde 
a jindy tomu nebude jinak. 

Text: Zuzana Vraštilová
Foto: archiv Metropolu

 

 

Veliká radost zavládla na závěrečném galavečeru prvního ročníku soutěže krásy 
Miss Czech Press v Praze. Moderátorem byl Karel Voříšek. Foto: Daniel Šeiner
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08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
zdravím vás všechny v předvelikonoč-
ním čase. Příroda se po loňské i letoš-
ní zimě-nezimě probouzí a má se čile 
k světu. Uklízíme doma i venku, špina-
vá šeď z trávníků, náměstí i ulic pomalu 
mizí, aby udělala místo novému životu. 
Podobně k tomuto období přistupuje 
i křesťanská liturgie, která právě o Veli-
konocích slaví vzkříšení Ježíše Krista. 
Na jaro se těší i většina z nás, ales-
poň to pociťuji ve svém nejbližším 

okolí. Uklízíme uvnitř sami v sobě, 
abychom se mohli dívat na svět čis-
týma očima a dostatečně vnímat je-
ho krásy.
Vítáme sluneční paprsky, které už ma-
jí sílu, hladí a rozjasňují mysl i tváře, 
vítáme prodlužující se den, vítáme 
rašící zeleň i ptačí štěbetání. Přichá-
zí nejkrásnější období roku a natahu-
je ruce - pojďme mu vstříc plni elánu, 
energie a pozitivních myšlenek. To se 
nám mnohonásobně vrátí v podobě 
radostných chvil a splněných přání. 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882), 
esejista a filosof, řekl: „Většina stí-
nu v našem životě pochází z toho, že 
si sami stojíme na slunci. Je-li člověk 
nespokojený se svým stavem, může 
jej změnit dvěma způsoby. Buď změ-
ní podmínky svého života, nebo svůj 
duševní postoj. První není vždy mož-
né, to druhé je možné pokaždé. Člo-
věk je takový, jak po celý den myslí“. 
Když budete mít trpělivost, zjistíte, 
že to opravdu funguje. Jakmile na-
še myšlenky zaletí pryč od krásné-

ho a konstruktivního, což se nám ve 
víru každodenních událostí snadno 
stane, snažme se vrátit je silou vů-
le zpátky k dobrému. Věřte, že vám 
hned bude líp. 

Krásné přivítání a prožití letošního 
jara za všechny tvůrce dnešního vy-
dání přeje

Ladislava Richterová
šéfredaktorka, 
richterova@tydeniky.cz

Vrchol Milešovky s nadmořskou výš-
kou 837 metrů představuje největr-
nější místo u nás. Někdy je též na-
zývána „hromovou horou“. Své okolí 
převyšuje o 350 metrů a je výraznou 
dominantou kraje. Na vrcholu je naše 
nejstarší meteorologická observatoř 
s věží rozhledny vysokou 19 metrů 
z roku 1904. Zpočátku byla přístup-
ná turistům, po II. světové válce však 
byla uzavřena až do roku 1998.
Z vrcholu je jeden z nejkrásnějších 
rozhledů nejen u nás. Když známý 
přírodovědec a geograf Alexander 
von Humboldt v roce 1819 vystou-
pil na vrchol Milešovky v doprovo-
du pruského krále Friedricha Wilhel-
ma III., prohlásil výhled z Milešovky 
za třetí nejhezčí, který kdy ve světě 
spatřil. Každoročně pak oba tento vý-
stup opakovali až do roku 1939. Vr-
chol Milešovky pravidelně navštěvo-
vali také Johan Wolfgang Goethe, Jan 
Neruda nebo Jaroslav Vrchlický. Ne-

ní divu, v každém ročním období má 
pohled z Milešovky něco do sebe. 
České středohoří je typické unikátní-
mi geologickými jevy, významnými 
přírodními společenstvími, množ-
stvím chráněných druhů rostlin i ži-
vočichů, velkou rozlohou chráně-
ných oblastí.
Kudy se k Milešovce dostanete? 
Z obou směrů po dálnici D8. Zapar-
kovat můžete v obci Černčice či Bíl-
ka, odkud vede na vrchol červená tu-
ristická značka. Vrcholu hory může-
te dosáhnout také z Milešova, Čern-
čic nebo v Bílého Újezdu po modré 
turistické značce. 
Pokud vás výstup na nejvyšší ho-
ru Českého středohoří neunaví, 
můžete v okolí vystoupat na Boreč 
(446 m) známý zimními výrony hor-
kého vzduchu v sutích na jeho úbo-
čí, Klapý (418 m) se zříceninou hra-
du Hazmburk. Tak zdrávi došli!
 Foto: archiv

Hromová hora i královna Českého středohoří Milešovka
Ofi ciální zahájení turistické sezóny doslova klepe na dveře. Pokud vás 
přitahují samá NEJ, vydejte se na Milešovku, nejvyšší horu Českého stře-
dohoří, kam každoročně míří tisíce lidí. 


