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Děčínský zámek dostane dotaci na jižní křídlo | Festiva Voda, moře, oceány  na dvou místech | Magnetická rezonance - ne-
bolestivé a bezpečné vyšetření | Onkologické centrum dostalo první přístroje | Hejtmanka Jana Vaňhová stříhala pásku 
v chomutovské škole | Taneční soutěž byla jedna velká show | Listopad 1989 a tři roky poté objektivem Miroslava Rady 
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ÚSTECKÝ KRAJ

Text a foto: Alena Volfová

Autor a otec příběhů
Vladimír Páral

inzerce 246x97.ai   20.10.2009   23:42:35

II.
ve čtvrtek 3. prosince 2009

v Ústí nad Labem,
zámeček Větruše, od 19.30 hodin.

• vystoupí skupina ABBA Chiquita revival • taneční vystoupení • 
• slavnostní křest nových vydání novin Metropol • raut • 

• módní přehlídka • limuzin service •

PARTY

Když byl poprvé vydán Mladý muž a bílá velryba (1973), bylo inženýru Vladimíru Páralovi 41 let. Stejně starý byl i inženýr Viktor 
Panc (iniciály V. P. nejsou náhodné), hlavní hrdina „malého chemického eposu“, vyprahlý, smířený se životem, od něhož už nic 
nečeká. Ani dnes, po 36 letech, by si nezadal s Vladimírem Páralem, jemuž na rozdíl od románového hrdiny přibyly roky, ovšem 
opravdu jen kalendářně. Narozen ve znamení lva oslavil 10. srpna sedmasedmdesát. Popřáli jsme mu v Mariánských Lázních.

 Připil jste si vaším oblíbeným čer-
veným vínem?
Ano, připil jsem si svým oblíbeným ví-
nem, jen jsem zpočátku váhal, zda do-
savadním chilským nebo mým novým 
objevem - výborným bulharským. 

 Oslavil jste je v Mariánských Láz-
ních, kde (střídavě s rodnou Prahou) 
v posledních letech žijete. Lze tedy 
usuzovat, že po životě v rušném vel-
koměstě toužíte po klidu a relaxaci 
v lázeňském městě a naopak?
Já jsem to nevynalezl, je to starý mo-
del, kdy v hlavním městě bývá palác, 
rezidence a na venkově zámek. Já se 
vsunul do toho modelu, jednak jsem 
v Praze na Vinohradech jako v zimní 
rezidenci a jednak mám letní byt v tom 
nejlíbeznějším městě české kotliny.

 Vy, jako inženýr, jste začal být paní 
Chemii po desetiletém soužití nevěr-
ný. Nelitoval jste někdy, že jste se dal 

na spisovatelskou dráhu?
Prakticky jsem litoval asi jenom 
půl roku poté, co jsem opustil 
chemický průmysl, pak jsem na 
chemii zapomněl. Pak se stalo, 
že nějaký můj kolega mi hrdě 
poslal kopii článku z nějakých 
chemických novin, měl tam 

celý sloupek a já jsem v té době 
vydal celý román na pět set stránek. 
Utvrdil jsem se v tom, že víc toho po-

vím při románech, než kdybych psal 
chemické články.

 Celkem bylo zfi lmováno osm va-
šich románů, přičemž Playgirls měly 
dva díly... 
...osm a půl.

 Který fi lm byl nejvěrnější románo-
vé předloze?
Nejvíc podařený byl asi Katapult s Ji-
řím Bartoškou.

 Jaké jste měl a máte při sledování 
oživlých postav, které jste stvořil, po-
city? A zejména těch, které mají více 
či méně autobiografi ckých rysů?
To je dobrá otázka. Jsou to pocity velmi 
zajímavé, člověk pomalinku zapomíná 
na vlastní vjemy. My jsme nákloni brát 
ten čerstvější věk. Třeba nejsilnější 
milenka je ta, která je zrovna v kur-
zu, méně už pamatujeme na milenky 
z minulých let a desetiletí, a to je něco 
podobného.

 Místem, kde se odehrávají vaše ro-
mány, je například Ústí nad Labem. 
Na která místa Ústecka, kde jste ve 
Vilové ulici žil, se alespoň v myšlen-
kách rád vracíte?
Je to varvažovský oprám, tam se rád 
znovu a znovu vracím. V Ústí se mi lí-
bí všechno - Bukov, Všebořice, Střížo-
vický vrch. Byl mně blízký, protože po-
blíž byla továrna, kde jsem pracoval, 
a místo, kde jsem bydlel, takže jsem si 

mohl denně dopřát cestu z práce přes 
zelený kopec přímo domů. Byla to asi 
hodinka. 

 Do vašich řádků se dostal i kdysi 
vyhlášený Interhotel Bohemia. Z je-
ho kavárny, kde se natáčely i Milenci 
a vrazi a slavila jejich světová premi-
éra, je dnes tržnice. 
To je strašný. To byl nejlepší hotel, 
krásný příjemný. To Ústí nemělo do-
pustit.

 Váš románový hrdina Břéťa La-
boutka snil o „bílé velrybě“. Hledal 
jste a hledáte svoji bílou velrybu?
Bílá velryba má tři fáze. Za prvé to je to, 
co stále hledáme, za druhé to, co nikdy 
nenajdeme a za třetí, a to je to nejlepší 
- to je život, cesta. Kdybychom tu velry-
bu našli, objali a dali si ji třeba do akvá-
ria, už by to nebyla bílá velryba. Musí 
být stále vytoužená a vzdálená. Je mo-
torem života. Bílá velryba je to, po čem 
musíme toužit, co nám dává křídla.

 Jakou bílou velrybu máte před se-
bou, po čem toužíte?
To je těžká otázka… Nejvyšší, co se dá 
dosáhnout, jest netoužit po ničem. To 
je jako Zen, příčina veškerých stras-
tí a bolestí je, že po něčem toužíme. 
A když přestaneme toužit, tak přesta-
neme být zklamáváni a jsme happy. 
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Poradenství jak úspěšně získat dotaci z programu 

„Zelená úsporám“

Více informací o kontaktních místech a plánovaných seminářích na 

Projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje

www.dotace-uk.cz

Měníte okna a dveře?
Zateplujete?
Obměňujete způsob vytápění?
Chcete získat peníze od státu?

ZDARMA  Vám poradíme, jak získat dotaci. 
  Nabízíme konzultace a přípravu žádosti o dotaci.

Posílení přílivu dotací do Ústeckého kraje pro malé obce, 
venkovské subjekty a pro veřejnost

Jste-li podnikatel v obci, zástupce obce nebo občan, mající zájem  se v tomto období za-
pojit do možností čerpání prostředků EU či programu Zelená úsporám?

Okresní hospodářská komora Louny je nositelem  projektu, který Vás má seznámit s cha-
rakteristikou programů a typovými aktivitami, které jsou podporovány  v rámci Progra-
mu rozvoje venkova, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost, Integrovaného operačního programu - Cíl 3 a Zelená úsporám.

Chystáte zateplování budovy, domu, vybudování ČOP či ve škole vybavit počítačovou 
učebnu? 

V případě zájmu o bližší informace se obraťte na kontaktní místa ve Vašem okrese, jejichž 
kontakty naleznete na www.dotace-uk.cz 

Projekt je realizován s finanční podporou Ústeckého kraje.

ò

ò

Sváteční pozdrav z  Krupky...Sváteční pozdrav z  Krupky...

KK  lidné a příjemné vánoční svátky, pohodu v rodině  lidné a příjemné vánoční svátky, pohodu v rodině
  a příští rok bez velkých starostí a zármutků   a příští rok bez velkých starostí a zármutků 

přeje jménem svým, svých kolegů a pracovníků Městského úřadu v Krupcepřeje jménem svým, svých kolegů a pracovníků Městského úřadu v Krupce
ing. Milan Puchar,ing. Milan Puchar,
starosta města Krupkastarosta města Krupka

Na světě je jedna řeč, které všichni rozumějí.

Je to jazyk nadšení, věcí udělaných s láskou a chutí,

touhou dosáhnout toho o čem sníme nebo čemu věříme.

Paulo Coelho

PF 2010

Město Děčín získá z Regionálního ope-
račního programu Severozápad 150 
milionů korun na rekonstrukci jižního 
křídla svého zámku. Smlouvu o po-
skytnutí dotace podepsali 29. října 
předseda Regionální rady regionu sou-
držnosti Severozápad Jiří Šulc a děčín-
ský primátor Vladislav Raška. Celkové 
náklady projektu, který město do ROP 
Severozápad podalo jako součást svého 
integrovaného plánu rozvoje, činí 168 
milionů korun. 
Děčínský zámek patřil šlechtickému 
rodu Thunů, který jej ve 30. letech mi-
nulého století prodal státu. Ten z něho 
vytvořil kasárna a ty tu vydržely až do 
roku 1991. První ho využívali českoslo-
venští hraničáři, kteří střežili hranici 
s Německem. Za druhé světové války 
se sem nastěhoval německý wehr-
macht a po válce se sem vrátila česko-
slovenská armáda, aby ho v roce 1968 
uvolnila Sovětské armádě. Ta zde měla 
prapor průzkumníků a zdravotníků 
a hospodařila tu podle ruských vojen-
ských zvyklostí.
Na stavu děčínského zámku se v mi-
nulosti podepsaly všechny armády, 
které ho využívaly. Téměř nulová údrž-
ba historických objektů a interiéru po 

Dotace na jižní křídlo zámku
Děčín | Statutární město Děčín si 
sáhne na prostředky z Regionální-
ho operačního programu Severo-
západ a připojí se tak k Ústí nad 
Labem, Chomutovu a Karlovým Va-
rům, které mohou postupně v rám-
ci integrovaných plánů svého roz-
voje čerpat dotace na dílčí projekty 
zhruba ze tří miliard korun. 

druhou polovinu 20. století pak defi -
nitivně dopomohla k chátrání objektu 
a k jeho havarijnímu stavu. Poté, co se 
zámek stal majetkem města, se začalo 
s postupnou rekonstrukcí, která probí-
há doposud. Přestože se od roku 1991 
podařilo velkou část prostor zámku 
opravit, je nutné zrekonstruovat další 
části areálu včetně realizace náročných 
stavebních, technologických a restau-
rátorských zásahů na jednotlivých his-
torických objektech. Jižní křídlo, které 
se bude opravovat jako poslední, se 
v roce 1996 propadlo zřejmě proto, že 
v něm v době pobytu Rusů byly umý-
várny a toalety a odpad se vedl do míst, 
kde původně byly komíny.
„Díky dotaci se rekonstrukce dočká jižní 
křídlo zámku, které bohužel kvůli hava-
rijnímu stavu nemohlo sloužit veřejnosti. 
Po jejím skončení budou v nových prosto-

rách k vidění výstavy ze zámecké expozi-
ce a dojde také k rozšíření prohlídkového 
okruhu. Zámek také v rámci rekonstrukce 
jižního křídla získá víceúčelový reprezen-
tační sál včetně zázemí. Tyto prostory 
budou využívány pro kulturně-vzdělá-
vací, výchovné nebo společenské akce,“ 
řekl primátor Vladislav Raška. Stavební 
práce na jižním křídle děčínského zám-
ku by měly být zahájeny v roce 2010 
a měly by trvat přibližně dva roky. 
Do oprav zámku bylo již investováno 
přes 400 milionů korun. V současné 
době má zámek opravené východní 
křídlo, ve kterém je muzeum, a severní 
část, v níž sídlí státní oblastní archiv. 
Na tyto opravy získalo město dotace, 
západní křídlo muselo opravit ze svých 
prostředků.

Text a foto: Pavel Aur 

Text a foto: Pavel Aur 

 Hlavní cíl festivalu, což je prezen-
tace a ocenění dokumentárních fi lmů 
k danému tématu, podněcování tvor-
by v mezinárodním měřítku a tudíž 
rozšiřování poznání lidí i jejich zájmu 
o ochranu tohoto prostředí, se určitě 
nezměnil, přesto s nějakými změnami 
určitě přicházíte…
Od loňského se ten letošní ročník liší 
především tím, že se musí vyrovnat 
s nižším rozpočtem, což brání jeho 
dalšímu rozvoji. My se s tím musíme 
vyrovnat, nevzdáváme se a věříme, že 
situace za rok bude lepší. Pokud jde 
o samotnou prezentaci fi lmů, tak máme 
zásadní novinku - vedle Ústí nad Labem 
se uskuteční i v Praze v prostředí areálu 
Mořský svět v Holešovicích, kde budou 
vítězné snímky vyhlášeny. Festival bude 
zahájen v obou městech ve stejný den.

 Kde budou fi lmy promítány?
V Praze v areálu Mořský svět v Hole-
šovicích a v Ústí jednak na Fakultě ži-
votního prostředí UJEP a v Severočeské 
vědecké knihovně, jednak v klubech 

Mumie, Berca, RelaKs, Music Club
DOMA, La Rue a CIRCUS. Letos se usku-
teční několik dominantních besed, hod-
ně prostoru bude věnováno špičkovým 
kanoistům z ČR a Slovenska, kteří sjíž-
dějí extrémně divoké řeky Asie a Afriky. 
Festival zahajujeme 23. listopadu a při 
té příležitosti budeme křtít novou kni-
hu, představíme v premiéře nový český 
fi lm a s tím proběhnou besedy a auto-
gramiády. Hlavní stan festivalu máme 
opět v ústeckém kulturním domě.

 Jaké kategorie bude porota letos 
hodnotit?
Tradičně je to sladká a slaná voda, nej-
lepší dokument, velký formát, potá-
pěčský fi lm, nejlepší fi lm s tematikou 
ochrany životního prostředí, nejlepší 
český fi lm, volná tvorba a nejlepší de-
but. Pokud porota uzná, nemusí zůstat 
jen u těchto kategorií, ale může udělit 
i další ceny. Přehled přihlášených sním-
ků a program jejich promítání je uve-
řejněn na našich webových stránkách 
www.vodamoreoceany.cz.

Na snímku zprava prezident MFF Voda, moře, oceány Steve Lichtag, programový 
ředitel Dušan Jurčík a Radim Kotěšovec, který má na starosti přípravu fi lmů.

Ústí nad Labem | Do světa vody, a to jak nad hladinou, tak pod ní, zavedou milovní-
ky přírody dokumentární fi lmy promítané v rámci pátého ročníku Mezinárodního 
fi lmového festivalu (MFF) Voda, moře, oceány (nultý ročník se konal v roce 2004)
24. až 26. listopadu v Ústí nad Labem a v Praze. Prezidentem MFF je Steve Lichtag.

Voda, moře, oceány letos na 
dvou místech, v Ústí a v Praze
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Kontakt pro podnikatele a fi rmy: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v celém Ústeckém kraji
inzerce

NEJV¯HODNùJ·Í SPO¤ICÍ ÚâET OD LI·KY
Hlavními dÛvody, proã ãtyfii pûtiny obyvatel pokládají stavební spofiení za
jednoznaãnû uÏiteãn˘ produkt, jsou v˘hodné uloÏení penûz a zaji‰tûní rodiny. 

V ZÁVùRU ROKU, TRADIâNÍM OBDOBÍ STAVEBNÍHO
SPO¤ENÍ, P¤INÁ·Í LI·KA ATRAKTIVNÍ BONUSY 
A ZV¯HODNùNÍ

Uzavfiení smlouvy zdarma
AÏ do 31. prosince 2009 mají ti, ktefií s âeskomorav-
skou stavební spofiitelnou je‰tû nikdy nespofiili, uza-
vfiení prvotní smlouvy o stavebním spofiení ZDARMA
(platí pro maximální v˘‰i cílové ãástky 150 000 Kã).
Poãáteãní vklad 30 000 Kã na prvotní smlouvu 
zhodnotíme 10 %
Staãí u âMSS uzavfiít do 31. prosince 2009 prvotní
smlouvu o stavebním spofiení s cílovou ãástkou mini-
málnû 300 tisíc korun, do 31. bfiezna 2010 vloÏit 
30 tisíc korun a tfii tisícovky jsou va‰e.
Prémie k finanãnímu programu Li‰ka plus aÏ 1500 Kã
Pfii uzavfiení následné smlouvy o stavebním spofiení, ale
i pfii uzavfiení prvotní smlouvy, do 31. prosince 2009
v rámci finanãního programu Li‰ka plus mÛÏete získat
na stavební spofiení prémii aÏ 1500 korun. V˘‰e prémie
odpovídá 50% úhradû za uzavfiení smlouvy o stavebním
spofiení pfii cílové ãástce 300 tisíc korun.
Red Fox... pro více energie!
Navíc ke kaÏdé smlouvû uzavfiené v závûru roku,
a nejde jen o stavební spofiení, ale t˘ká se v‰ech pro-
duktÛ v nabídce âMSS, obdrÏí klient originální li‰ãí
nápoj Red Fox.
BliÏ‰í informace o aktuální nabídce âMSS získáte na
www.cmss.cz.

PRÁVù STAVEBNÍ SPO¤ENÍ JE PILÍ¤EM 
RODINN¯CH FINANCÍ

V˘nos: Od spofiitelny získává klient pevn˘ roãní úrok
z vkladÛ aÏ 2 %. Od státu pak roãní podporu aÏ 3000
korun. Navíc v˘nosy ze stavebního spofiení se nezda-
Àují. âist˘ úrokov˘ v˘nos aÏ 6,94 % roãnû. Úrokové
sazby bûÏn˘ch bankovních spofiicích produktÛ jsou na

historickém minimu a stavební spofiení se jim vyrovná
jiÏ základním úroãením vkladÛ. A celkovou roãní efek-
tivní úrokovou mírou je jednoznaãnû pfiedãí.
Bezpeãnost: Základem je pevné finanãní zázemí nej-
vût‰í a nejvyhledávanûj‰í stavební spofiitelny v âeské re-
publice. A samozfiejmû i stoprocentní poji‰tûní vkladÛ
aÏ do ãástky odpovídající 50 tisícÛm euro. 
Úroková jistota: Uzavfiením smlouvy o stavebním spo-
fiení získává klient do budoucna i jistotu v˘hodného
úroãení úvûru na bydlení. Úrokové podmínky úvûru ze
stavebního spofiení jsou pevnû dané jiÏ ve smlouvû
o spofiení. JiÏ dnes si klient mÛÏe zajistit nemûnn˘ úrok
z úvûru ve v˘‰i pouh˘ch 3,7 procenta roãnû.
Jedineãnost: Îádn˘ jin˘ produkt na tuzemském 
finanãním trhu nenabízí takové kvality jako právû 
stavební spofiení.
âeskomoravská stavební spofiitelna, a.s.

www.evromat.cz

Vaše nejbližší pobočka:

ÈERSTVÝ VZDUCH
VÝHLED A PROSVÌTLENÍ

BEZÚDRŽBOVOST

Společnost získala loni v září dotace na 
sedm projektů, které byly podány v rám-
ci druhé výzvy Regionálního operačního 
programu Severozápad (ROP SZ). Šlo 
o projekty podané v rámci oblastí podpo-
ry 1.3 – Infrastruktura v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů. Pro jednotlivé nemocni-
ce byly takříkajíc „na míru“ připraveny 
projekty, které jim pomohly s doplněním 
zdravotnického zařízení a techniky a mo-
dernizací přístrojového vybavení. 
V rámci těchto projektů bylo pořízeno 
také kompletní pracoviště magnetické 
rezonance do Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. Nukleární magnetická 
rezonance (NMR), magnetic resonance 
imaging (MRI), rezonance, magnet nebo 
také tzv. tunel je moderní diagnostické 
zobrazovací vyšetření, uvedené do lé-
kařské praxe na počátku osmdesátých 
let. V současnosti patří mezi nejsložitěj-
ší a nejdražší diagnostické zobrazovací 
metody. Není bolestivé ani škodlivé pro 
lidský organismus. Rezonance poskytuje 
přesnější obraz měkkých tkání než pří-
stroje CT (počítačové tomografi e).
Nukleární magnetická rezonance 
(NMR) je vyšetřovací metoda, která vel-

Nebolestivé a bezpečné vyšetření 
Ústí nad Labem | Kompletní pracoviště magnetické rezonance, jedno 
z nejvyspělejších pracovišť v České republice, má ústecká Masarykova 
nemocnice Krajské zdravotní, a. s.

mi přesně zobrazí požadované oblasti. 
Poskytuje lékaři důležité informace prak-
ticky o všech orgánech v těle. Užívá se 
zejména při podezření na cévní či nádo-
rová onemocnění mozku, při poraněních 
páteře a výhřezech meziobratlových plo-
tének. Své místo má také při zobrazení 
pohybového aparátu. 
Metodou lze jednoduše zobrazit celé tě-
lo, jedině kosti nejsou vhodné ke sledová-
ní tímto vyšetřením, jelikož neobsahují 
téměř žádnou vodu. Princip magnetické 
rezonance totiž spočívá ve sledování a in-
terpretaci signálů, které vysílají vodíkové 
ionty v magnetickém poli.
Pacient se vyšetření nemusí obávat. Je 
nebolestivé a velmi bezpečné. Velkou vý-
hodou je, že nedochází k zátěži pacienta 
škodlivým rentgenovým zářením. Vyšet-
ření velmi pomáhá lékaři v rozhodování 
o dalším nejvhodnějším postupu léčby. 
Problémem může být provedení tohoto 
vyšetření u pacientů trpících klaustro-
fobií, tedy stavu velké až nesnesitelné 
úzkosti v uzavřeném prostoru. Bohužel 
magnetická rezonance kritérium uzavře-
ného prostoru bezesporu splňuje, výjim-
kou proto není požití narkózy.

K vyšetření NMR není nutná žádná speci-
ální příprava. Důležitou podmínkou je ne-
mít u sebe žádné kovové předměty. Před 
vyšetřením pacient musí odložit všechny 
prsteny, řetízky, hodinky, mobilní telefony 
apod. Pokud tělo pacienta obsahuje kovo-
vý materiál jako svorky, kostní dlahy, šrou-
by, kloubní náhrady apod., musí o tom 
informovat obsluhu přístroje či lékaře. 
Stejně tak je nutné oznámit používání kar-
diostimulátoru nebo sluchového aparátu. 
Proto je k vyšetření MR kromě žádanky 
vhodné přinést také výsledky předchozích 
vyšetření a lékařskou zprávu. 
Samotný přístroj pro magnetickou rezo-
nanci tvoří obrovský magnet ve tvaru tu-
nelu a pohyblivé vyšetřovací lůžko. Sou-
částí celého zařízení je řada nezbytných 
komponentů k různým typům vyšetření, 
vyhodnocovací systém a obslužný pult 
s počítačovým pracovištěm ve vedlejší 

místnosti. Důležitou částí přístroje je i je-
ho technické zázemí. Provoz magnetické 
rezonance má velké nároky na energii. 
Vyšetření z pohledu pacienta je velmi 
jednoduché. Po odložení kovových před-
mětů se položí na lehátko, které s ním 
pomalu vjede do uzavřeného prostoru 
válcového tvaru, v němž za silného mag-
netického pole probíhá vlastní vyšetření. 
Vyšetření je doprovázeno poměrně sil-
ným hlukem. Od personálu proto paci-
ent dostanete špunty do uší. Pacient je 
před vyšetřením o všem poučen, nemusí 
se ničeho obávat, personál s ním bude 
pomocí mikrofonu i v uzavřeném prosto-
ru neustále v kontaktu. 
Čas vyšetření závisí na jeho složitosti. 
Běžné vyšetření trvá 15 až 20 minut, 
výjimkou však nejsou ani vyšetření ho-
dinová. Pomocí NMR je možné zhotovit 
obrazové řezy celého těla. Zařízení mag-

netické rezonance „rozřeže“ na kolečka 
požadované vyšetřované oblasti. 
Získané informace jsou v podobě snímků 
požadované oblasti k dispozici ihned po 
vyšetření. Samozřejmostí je uchovávání 
a přenos snímků v elektronické podobě, 
která umožňuje získané řezy určité ob-
lasti těla dále zpracovávat a spojovat až 
třeba k výslednému 3D obrazu požado-
vaného orgánu. Snímky jsou hodnoceny 
lékařem specialistou, popřípadě týmem 
lékařů a výsledek je znám od jednoho do 
tří pracovních dnů.
V nové magnetické rezonanci získala 
Krajská zdravotní, a. s., neocenitelného 
pomocníka, který posouvá nejen kvali-
tu vyšetření, ale zásadně se projeví také 
na snížení čekacích dob v rámci celé 
spádové oblasti.

Text a foto: Metropol

Jak probíhá vyšetření?
•  Pacient se položí na lehátko, které s ním pomalu vjede do uzavřeného prostoru 

válcového tvaru, v němž za silného magnetického pole probíhá vlastní vyšetření. 
• Je doprovázeno poměrně silným hlukem, proto pacient dostane špunty do uší. 
• S vyšetřovaným pacientem je personál neustále v kontaktu pomocí mikrofonu.
• Běžné vyšetření trvá 15 až 20 minut, výjimkou však nejsou ani vyšetření hodinová. 
•  Pomocí NMR je možné zhotovit obrazové řezy celého těla. Zařízení magnetické 

rezonance „rozřeže“ na kolečka požadované vyšetřované oblasti. 
•  Získané informace jsou v podobě snímků požadované oblasti k dispozici 

ihned po vyšetření. 

Na setkání s MUDr. Zdeňkem Susou, lékařem-inter-
nistou a evangelickým kazatelem. S účastníky bu-
de besedovat o své knize „Tělo a duše ve zdraví 
i nemoci“. Přijďte si před nadcházejícím adven-
tem odpočinout a načerpat síly. Mimo jiné se 
dozvíte, jak se vyhnout stresu ve vypjatém 
předvánočním období a další rady spojené 
s péčí o tělo, duši i ducha. Setkání se usku-
teční v kostele Českobratrské církve evange-
lické v ulici J. V. Sládka 2006/16 v Teplicích 
v sobotu 21. listopadu od 9.30 hodin. (met)
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Pracoviště magnetické rezonance v Krajské zdravotní, a. s., - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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Přístroje byly pořízeny v rámci pro-
jektů Integrovaného operačního pro-
gramu (IOP), konkrétně z projektu 
„Modernizace a obnova přístrojového 
vybavení centra komplexní onkologic-
ké péče KZ-MN v Ústí nad Labem“, kte-
rý je spolufi nancován Evropskou unií 
z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.
Cílovou skupinou komplexního on-
kologického centra Masarykovy ne-
mocnice je přibližně 850 tisíc obyvatel 
Ústeckého kraje. Dle vývoje podílu 
nemocí na celkové úmrtnosti dochází 
k nárůstu podílu onkologických one-
mocnění, a to jak v Ústeckém kraji, tak 
v celé České republice. Zhoubné nádory 
jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí. 
Nejenom z těchto důvodů je nutná pra-
videlná modernizace technologického 
i technického zázemí centra.

V červenci 2008 podala Krajská 
zdravotní, a. s., žádost o poskytnu-
tí dotace na projekt „Modernizace 
a obnova přístrojového vybavení 
centra komplexní onkologické péče 
KZ-MN v Ústí nad Labem“ z pro-
středků Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj a se svou žádostí 
uspěla.
Projekt je zaměřen především na 
rozšíření kapacit radiační péče, po-
řízení nových zobrazovacích a labo-
ratorních technologií, modernizaci 
a rozšíření vybavení pro invazivní 
zákroky a na zvýšení úrovně stan-
dardu vybavenosti centra.
Prvním z dodaných přístrojů je li-
neární urychlovač s více energiemi 
fotonového a elektronového záření 
s kompletním příslušenstvím. Pří-
pravné práce pro instalaci nové 

techniky začaly 12. října letošního 
roku a první díly urychlovače a si-
mulátoru byly dodány 27. října. 
Pořízený přístroj Clinac DBX High 
Performace slouží k ozařování pa-
cientů s onkologickým onemocně-
ním a zcela pokrývá potřeby zevní 
radioterapie. Dodaný přístroj včetně 
příslušenství patří k vysokému stan-
dardu současné radioterapie.
Celková hodnota projektu pře-
sahuje částku 81 milionů, na níž 
se Evropský fond pro regionální 
rozvoj podílí 85 procenty. Projekt 
bude dokončen ještě v tomto roce 
a stejně jako ostatní projekty mo-
dernizace a obnovy přístrojového 
vybavení Krajské zdravotní, a. s., 
povede tato investice ke zvýšené-
mu standardu zdravotní péče v Ús-
teckém kraji. (von)

Jejím cílem bylo získat další nové dár-
ce krve z řad studentů Univerzity Ja-
na Evangelisty Purkyně v Ústí nad La-
bem. K odběrům krve přišlo celkem 
jednadvacet studentek a studentů.
„Děkujeme všem, kteří k nám přišli 
svou krev darovat. Věříme, že většina 
z nich bude v dárcovství pokračovat 

i nadále. Děkujeme i vedení jednotli-
vých fakult, ústavů, kolejí a menz za 
umožnění propagace Studentské kap-
ky krve,“ uvedl primář transfuzního 
oddělení Masarykovy nemocnice Jiří 
Masopust. 
Příští Studentská kapka krve je 
plánována na březen 2010. (von)

Zvaní dárci 
PO, ÚT, ČT od 7.00 do 9.30 hodin
Dárce zveme s ohledem na krevní 
skupiny, které jsou v dané době 
potřeba pro zásobování nemocnic 
koncentráty červených krvinek 
tak, aby pokud možno nedochá-
zelo k nedostatku v dané krevní 
skupině nebo naopak k nevyužitel-
nému nadbytku. 
Objednat se k odběru je možné v evi-
denci dárců krve osobně nebo na te-
lefonním čísle 477 113 468, -437). 

Noví dárci 
Ti, kteří se rozhodli darovat krev 
poprvé, mohou přijít k odběru bez 
předchozího objednání, i když je 
lepší se předem telefonicky infor-
movat v evidenci dárců krve (tele-
fonní číslo 477 113 468 , -437). 

Odpolední odběr
Každé druhé úterý v měsíci od 14 
do 16 hodin probíhá odpolední od-
běr. V případě zájmu se přihlašte na 
telefonním čísle 477 113 468, -437.

Přístroje pro onkologické centrum
Ústí nad Labem | Dodávka prvních přístrojů pro komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ús-
tí nad Labem byla zahájena 27. října. 

Univerzitní studenti dali krev
Ústí nad Labem | Studentská kapka krve se uskutečnila
3. listopadu na transfuzním oddělení Krajské zdravotní, a. s.
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Transfuzní oddělení MN - odběry

 Proč jste nechodila na semináře a přednášky?
Měla jsem individuální studijní plán povolený od tehdejšího 
proděkana pro studium dr. Jaroslava Zachariáše. To znamená, 
že nemusíte chodit na semináře a přednášky. Domlouváte si 
pouze konzultace. Student s individuálním plánem si veš-
kerý studijní materiál shání po knihovnách, či si odbornou 
literaturu kupuje a studuje zcela samostatně.  

 Ale předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa 
uvedl, že ze svých zápisků zjistil, že jste měla v letech 2003 
a 2004 docházet do jeho studijní skupiny, ale ani jednou jste 
se tam neukázala. Přesto jste měla zápočty a zkoušky. 
Pan Baxa mi ani zápočet dát nemohl, protože jsem nepat-
řila do jeho seminární skupiny. On nebyl můj vyučující ani 
konzultant. Zkoušku jsem složila u docenta Jiřího Pipka. Kon-
zultovala jsem s jeho mladší asistentkou z katedry trestního 
práva Simonou Stočesovou, která na škole učí dodnes. Kon-
zultace na katedře trestního práva jsem objednávala u paní 
Jitky Rousové. Nechápu, jak je možné, aby předseda Nejvyš-
šího správního soudu zcela bez přímých důkazů a neznalosti 
celé pravdy obvinil někoho, že nestudoval řádně a že by měl 
vrátit titul. Proč si pan Baxa na svého studenta vzpomněl po 
osmi letech? Jako správný vyučující se měl již tenkrát starat, 
kde má studenta. Kdybych neměla dokončený ročník řádný-
mi zkouškami, těžko bych mohla postoupit do dalšího roční-
ku. Já nechci pana Baxu obviňovat z falešných pohnutek, ale 
kdyby mne kontaktoval, tak bych mu vše vysvětlila. Jestli má 
špetku cti v těle, tak by mi měl zavolat a omluvit se mi. Jeho 
chování leccos vypovídá o úrovni naší justice. 

 Podáte na něj žalobu?
Zvažuju to. Pustit takové věci do médií bez ověření skuteč-
ného stavu je v jeho postavení předsedy Nejvyššího správ-
ního soudu značně nezodpovědné a nepochopitelné. Vel-
mi mne poškodil. Už jsem ale podala trestní oznámení na 
neznámého pachatele ve věci odcizení mých dokumentů 
a diplomové práce a neoprávněného nakládání s osobními 
údaji. Fakulta ty věci nechce dohledat, tak to provedou or-
gány činné v trestním řízení a potvrdí se, že mám napros-
tou pravdu. Zároveň jsem podala žalobu na univerzitu, kte-
rá nepravdivými výroky hrubě poškodila mé dobré jméno. 

 Vaše rázné kroky vypovídají o tom, že si za svými 
slovy stojíte… 
Je absurdní, že mi univerzita vydá diplom, na základě svých 
záznamů z elektronické databáze, v níž se uchovávají záznamy 
o studentech, jejich zkouškách a zápočtech a pan Baxa, který je 
předsedou Nejvyššího správního soudu a některé pátky vyuču-
je na právnické fakultě trestní právo, v médiích ukazuje jakýsi 
notýsek z doby před osmi lety jako důkaz a tvrdí, že nemohu 
mít udělané zkoušky. Ještě absurdnější je, že mě rektor Josef 

Řápková: S mým studiem bylo vše v pořádku 
Chomutov | Kauza Západočeské univerzity tvrdě za-
sáhla chomutovskou primátorku Ivanu Řápkovou, 
kterou předseda Nejvyššího správního soudu Baxa 
obvinil z toho, že u něj nebyla na jediné přednášce ani 
semináři. Primátorka ale u soudce Baxy vůbec nestu-
dovala, měla totiž individuální studijní plán, navíc 
všichni, kdo proti ní vystupují, ji nikdy neučili. Celá 
věc se tak posouvá do rovin nepodložených spekulací.   

Průša vyzval, abych doložila svá studia, jinak navrhne, aby mi 
byl odebrán akademický titul „magistr v oboru právo“. Tím 
naprosto potvrzuje, že záznamy univerzity jsou v nepořádku, 
ale za viníka označil mě. Podle této logiky by ale museli za viní-
ky označit všechny studenty, protože záznamy jsou špatné. 

 Sekretariát fakulty tvrdí, že jste získala zápočty a zkoušky 
dříve, než byl termín seminářů. Jak je to možné? 
To je absolutní nesmysl, mají v tom nepořádek. Někdo úmy-
slně mlží. V tom chaosu, který tam vládne, se takovým zma-
teným informacím ani nedivím. Při individuálním studiu je to 
prostě všechno jinak. Vše bylo v řádných termínech tak, jak to 
mělo být. Ať to prověří Policie ČR, já mám svědomí čisté. 

 Jak to, že si nepamatujete žádného profesora? 
Já jsem nikdy neřekla, že si nepamatuji žádného z vyučujících, 
což jsem v tiskovém prohlášení vysvětlovala. To je lež. Nikoho 
to ale nezajímá. Mimo pana docenta Pipka si pamatuji napří-
klad pana Růžičku, Prunnera, Balíka, Klímu, Kunze. Je prav-
dou, že pana Baxu jsem viděla pouze jednou na studentském 
večírku, kde popíjel se studentkami, jeho semináře ale nebyly 
moc oblíbené. Za prvé polovinu přednášek strávil vyprávěním 
o tom, jak jako náměstek ministra likvidoval své dřívější pl-
zeňské nadřízené a za druhé proto, že velmi nepravidelně do 
Plzně dojížděl v pátek odpoledne.

 Proč jste se nevyjádřila dříve k obviněním o pode-
zřelém studiu?
Samozřejmě jsem se k problematice vyjádřila v několika tisko-
vých prohlášeních. Novinářům a dnes již univerzitě jsem před-
ložila veškeré dokumenty, které povinně musí mít každý absol-
vent a potvrzující mé řádné studium, tedy přílohu k diplomu se 
zkouškami a zápočty, diplom a vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce. Dále jsem předložila potvrzení o přijetí na školu a ori-
ginální, nesešitou verzi diplomové práce. Vysokou úroveň mé 
diplomky nikdo nezpochybňuje, nikdy jsem nic neopisovala, 
nic neošidila, přesto mne média odsuzují. Současné napadení 
v době, kdy jsem byla na dovolené a nemohla se bránit, k tomu 
nemám co dodat, to je nechutnost. Vše to jsou smyšlenky, po-
lopravdy. Věřím ale, že se pravda nakonec ukáže.  

 Chtějí po vás ale předložit index…
Mám rektorem Průšou podepsaný diplom s přílohou, která ob-
sahuje všechny zkoušky včetně data vykonání. Vše je potvrze-
no v elektronickém systému. Kdyby zkoušky a zápočty v sys-
tému nebyly, není vůbec možné diplom obdržet. Každý zkou-
šející je povinen v určité lhůtě do systému zkoušky a zápočty 
zadat. Pozdější úpravy od zkoušejícího v tomto systému ne-
jsou možné. Elektronická databáze je nezpochybnitelná a roz-
hodně má přednost před indexem, který má stejnou váhu jako 
např. žákovská knížka. Univerzita postavila kauzu na faktu, že 
již nemám index, protože jsem to veřejně oznámila. Že mám 
diplom a veškeré další dokumenty, nikoho nezajímá. To je ale 
stejné, jako kdybych o někom tvrdila, že nemá dokončenou 
základní školu, když si neschoval doma žákovskou knížku. Tu 
si schovat můžete a také nemusíte. Vzhledem ke skutečnosti, 
že tito lidé jsou právníci, tak by tato fakta měli znát. 

 Nemyslíte si, že je za vším politický boj?
Řekněme si na rovinu, že moje osoba mnoha lidem, kteří se 
pohybují v politice, vadí. Já to s blížícími se volbami pociťuji 
stále silněji. Paradoxně to je za mé názory a činy, ta žárlivost je 

tam ohromná, ať zleva nebo zprava. Měla jsem indicie, že na 
mne budou podniknuty mediální útoky, že to ale bude spojeno 
s mým řádným studiem, mne nenapadlo ani ve snu. Nebyl 
předložen jediný důkaz, že bych nestudovala řádně. Naopak 
já sama předložila všechny důkazy, že studium bylo řádné, 
to se ale zamlčuje. Je to jako hon na čarodějnice. Všechny 
důkazy v můj prospěch se zamlčí nebo znedůvěryhodní 
a sebemenší nepřímý detail proti mně se zveličí. Lidé 
si pak myslí, že jsem opravdu něco dělala špatně, to je 
ale účelová lež. Chci proto, aby vše prošetřila Policie ČR 
a moje jméno bylo očištěno. Nemám se za co stydět. Ta 
věc se má nyní tak, že se nejdříve vytvořil obžalovaný 
a pak se shání důkazy. Ta situace je doslova šokující, 
když si přestavíte, že tito lidé učí budoucí soudce, advo-
káty a státní zástupce. Oni mají vychovávat k poctivosti 
a spravedlnosti, je tomu ale přesně naopak. 

 Přesto v očích veřejnosti už asi nebude vaše stu-
dium nikdy v pořádku. Nechcete se vzdát kandidatu-
ry a postu primátorky?
Já mám všechny věci v pořádku, není nejmenší důvod, aby 
mě to mělo politicky škodit. Těm lidem jde pouze o to, 
aby mě zdiskreditovali. Je pravdou, že lži určitých lidí 
vůči mé osobě už zašly moc daleko, chci proto, aby 
celou věc prošetřila Policie ČR. Hlavně by se měla 
urychleně najít na fakultě moje diplomová práce, 
už našli index. I s ohledem na ta prohlášení pana 
Baxy, Kociny a dalších již mám podezření, že ji 
někdo zašantročil schválně, aby mne poškodil. 
Na fakultě se hraje velmi nečistá hra a já budu 
trvat na důkladném prošetření Policií ČR. Ob-
čané mají právo vědět celou pravdu. 

 Dr. Kindl, proděkan fakulty, byl váš 
známý, mohl vás protěžovat?
V době, kdy jsem nastupovala na plzeňskou 
fakultu, tak jsem byla absolutně neznámý 
člověk s průměrným platem. Neměla jsem 
ani teoretickou možnost se nějak panu 
Kindlovi revanšovat, proto moje spojení 
s ním je absolutně nesmyslné. Navíc, kdo 
zná chomutovské reálie, ví, že pan Kindl 
se hrdě hlásí mezi mé osobní nepřátele. 
Ta vzájemná animozita je dlouholetá. 
Není jediný důvod, aby mi tehdy po-
máhal a naopak.  

 Přesto jste mu dala cenu, neby-
lo to něco za něco?
To je důkaz, že do politiky netahám 
osobní zájmy a hašteřivost. Bude 
se to jevit po tom, co zaznělo 
v médiích divné, ale pan Kindl 
měl v Chomutově mezi obyčej-
nými lidmi dobré jméno. Já jsem 
sice o jeho osobě již dávno ztra-
tila veškeré iluze, ale bylo to na 
návrh občanů a jejich mínění je 
pro mne závazné.

Text a foto: Metropol
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jeChomutov | Nové prostory Střed-

ní školy energetické a staveb-
ní v Chomutově byly slavnostně 
otevřeny 12. října. Jde o rekon-
strukci objektů, které jsou sou-
částí školy a ve kterých se sou-
střeďuje výuka především sta-
vebních oborů. 

Akce si vyžádala náklady ve vý-
ši téměř 84 milionů korun. Inves-
torem akce byl Ústecký kraj a celý 
projekt spolufinancoval Regionální 
operační program Regionu soudrž-
nosti Severozápad. 
V současné době jsou dokonče-
ny dvě etapy, které byly uvedeny 
do zkušebního provozu od letošní-
ho října. Jde především o výstav-
bu vzdělávacího centra, zateplení 
budovy, výměnu plastových oken 
a výstavbu výukové haly pro obor 
strojník požární techniky a otevře-
ní areálu dílen stavebních oborů. 
Oficiálního otevření a přestřižení 
pásky se zúčastnili hejtmanka Ja-
na Vaňhová a člen Rady Ústeckého 
kraje pro oblast školství, mládeže 
a sportu Petr Jakubec. 
„Už několik let věnujeme rozvoji 
a podpoře vzdělanosti v Ústeckém 
kraji velkou pozornost. Mezi naše 
aktivity patří samozřejmě i moder-
nizace a rekonstrukce našich škol 
tak, aby žáci i pedagogové měli kva-
litnější podmínky pro výuku. Jedním 
z dobrých příkladů je i moderniza-

Střední škola energetická v novém

Otevírání nových dílen se ujali hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a ředitel školy Jan Mareš.

ce této školy, například oprava a za-
teplení budovy, výstavba a rozšíření 
výukových prostor o vzdělávací cen-
trum a dílny pro žáky této školy. Vě-

řím, že bude centrum sloužit žákům 
pro podporu jejich prospěchu, a pro-
to mi dovolte, abych žákům popřála 
co nejvíce studijních úspěchů, profe-

sorům učenlivé a pozorné žáky a Ús-
teckému kraji co nejvíce vzdělaných 
mladých lidí,“ uvedla Jana Vaňho-
vá. (krz)

Dotace akcím 
přeshraniční 
spolupráce

Freiberg | Ve  Freibergu na území 
Svobodného státu Sasko byly 3. lis-
topadu ofi ciálně předány smlouvy 
o poskytnutí dotací jejím příjem-
cům v rámci programu „Cíl 3 / Ziel 3 
na podporu přeshraniční spoluprá-
ce mezi Svobodným státem Sasko 
a Českou republikou 2007 - 2013“.

Slavnostního aktu se zúčastnila ta-
ké hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová s náměstkem Arnem Fiše-
rou, přítomni byli představitelé ně-
meckých partnerských institucí, zá-
stupci Karlovarského a Liberecké-
ho kraje nebo českého ministerstva 
pro místní rozvoj. 
„S potěšením vnímám, že zájem o do-
tace z programu Cíl 3 velmi vzrostl. 
Jen k dnešnímu dni bylo schváleno 37 
projektů pro partnery se sídlem v Ús-
teckém kraji v celkové hodnotě přes 37 
milionů EUR. Já osobně však spatřu-
jí význam těchto přeshraničních pro-
jektů v oblasti, kterou nelze koupit ani 
zaplatit z evropských fondů či ze stát-
ního rozpočtu. Tou je oblast lidských 
vztahů, vzájemná, velmi často osob-
ní přátelství, která přecházejí z jed-
né generace na druhou a rozšiřují se. 
Je to takzvaný sociální kapitál, kte-
rého si musíme cenit nejvíce,“ řekla 
hejtmanka Jana Vaňhová. (krz)
Více na www.kr-ustecky.cz

Drakiádu hostila poslední říjnovou sobotu Erbenova vy-
hlídka v Ústí nad Labem. Začala dopoledne a více dětí i do-
spělých se s draky vypravilo pod jednu z dominant Ústí 
nad Labem až po obědě. Jenže vítr pořád stávkoval; jen ob-
čas nabral výšku některý z výtvorů a podíval se dolů k Er-
benově vyhlídce. Přesto šlo o zdařilé sobotní odpoledne. 
Soutěžilo se také o nejhezčího draka, jeho nejmladšího 
krotitele, kreslilo se a nechyběly ani vyjížďky na koních či 
obrovský skákací hrad. Po celou dobu byl s malými i do-
spělými účastníky u Erbenky náměstek hejtmanky Ústec-
kého kraje Arno Fišera. (krz)

Náměstek hejtmanky Arno Fišera mezi účastníky Drakiády 2009.

Radní Ústeckého kraje Radek Vonka se starostou Krabčic Josefem Tachecím na novém parkovišti.

Slavnostního zahájení se zúčastnil krajský rad-
ní pro oblast regionálního rozvoje a cestovní-
ho ruchu Radek Vonka, který společně se sta-
rostou obce Josefem Tachecím přestřihl pásku. 
Prvopočátkem projektu výstavby nového par-
kovacího stání byla nevhodná situace a par-
kování na libovolných místech jak v obci, tak 
přímo pod horou na soukromých pozemcích, 
konkrétně na polích a přilehlých cestách. 
„Kromě parkoviště se připravuje také mož-
nost umístění informačních panelů, zkva-

litnění přístupové cesty a vytvoření zázemí 
na vrcholu hory v podobě sociálních zaříze-
ní a malého, avšak důstojného, občerstvení,“ 
sdělil radní Radek Vonka. Na realizaci, kte-
rá stála v přepočtu 13 milionů korun při-
spěla Evropská unie 92,5 procenty z celko-
vých nákladů. 
Parkoviště pro turisty bude k dispozici každý 
den s provozem rozděleným do zimních a let-
ních měsíců. Parkovné bude stát 50 korun po 
celou dobu stání.  (krz)

Setkání zahájila hejtmanka Ústec-
kého kraje Jana Vaňhová. Ve svém 
projevu hovořila o nutnosti využít 
v současné době příležitostí čerpat 
peníze z EU, neboť rokem 2013 tato 
možnost vyprší.
„Přímo z rozpočtu EU tak máte mož-
nost získat dotace na dlouhou řadu 
oblastí, které nelze nalézt v progra-
mech a prioritách ROP. To však nezna-
mená, že by šlo o aktivity či projekty 
podřadné či méně významné. Naopak, 

vždyť sem patří vzdělání naší mladé 
generace, bez níž se jen těžko pohneme 
kupředu, ale také výzkum či technolo-
gický vývoj, podnikání, ochrana život-
ního prostředí, rozvoj dopravní a ener-
getické infrastruktury, kultura, ochra-
na spotřebitele, zdravotnictví a sociál-
ní věci,“ řekla hejtmanka.
Problematiku komunitárních progra-
mů vysvětlil František Jochman z Asi-
stenčního centra v Mostě. „Cílem těch-
to programů je především podpora me-

zinárodní spolupráce subjektů z jed-
notlivých členských zemí v konkrétních 
oblastech. Projekty jsou víceleté a jsou 
fi nancovány přímo z Evropské unie,“  
řekl František Jochman.
Po prezentacích bylo diskusní fórum, 
u konferenčního sálu měli možnost 
účastníci veletrhu navštívit prezen-
tační stánky s koordinátory jednotli-
vých programů a mohli individuálně 
konzultovat své konkrétní projekto-
vé záměry.  (krz)

Veletrh komunitárních programů 
Ústí nad Labem | O zpracování projektů, jejich předkládání do jednotlivých komunitárních programů 
s cílem získat pro ně peníze z Evropské unie jednali v konferenčním sálu krajského úřadu zástupci měst, 
neziskových organizací, občanských sdružení, škol a institucí z Ústeckého kraje a z mnohých dalších sub-
jektů. Veletrh s podtitulem „Nástroje Evropské komise na podporu mezinárodních projektů“ pořádalo Eu-
rocentrum Ústí nad Labem a Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu.

Parkovací místa pod Řípem
Litoměřicko | Nové parkoviště bylo vybudováno v obci Krabčice na Litoměřicku. Patří do dlou-
hodobého záměru obce poskytovat maximální servis pro turisty, kteří tuto oblast navštěvují. 

Draci u Erbenovy vyhlídky
Oftalmologický 
den po dvacáté

Ústí nad Labem | Lavice v hlavním 
jednacím sále sídla Ústeckého kraje 
zaplnili 16. října oční specialisté z celé 
republiky. Pod záštitou senátora Parla-
mentu ČR Pavla Sušického a hejtman-
ky Ústeckého kraje Jany Vaňhové tu 
proběhl XX. Oftalmologický den.  
Jeho hlavní organizátorka, primářka 
očního oddělení Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem Ivana Liehneo-
vá, určila jako generální témata se-
tkání očních lékařů problematiku ka-
tarakty a plastických operací. 
Shromážděné lékaře na úvod po-
zdravil senátor Pavel Sušický, kte-
rý zavzpomínal na počátky tradice 
konání ústeckých oftalmologických 
dní, poděkoval celému týmu spolu-
pracovníků, kteří stojí za jeho úspě-
chem a připomněl důvod, proč se 
podobné sympozium pořádá: „Vzdě-
lávání je neopomenutelná součást vý-
voje každého lékaře. Doktoři by na něj 
neměli zapomínat. Jsem rád, že se zde 
takto pravidelně scházíme a věřím, že 
budete odcházet bohatší o spoustu od-
borných poznatků.“ 
V předsálí mohli odborníci volně 
diskutovat, předávat si své zkuše-
nosti a prohlédnout si prezentač-
ní stránky s nejnovějšími přístro-
ji a propagačními materiály společ-
ností z oboru. (krz)

Ústí nad Labem | Podzim je mimo jiné dobou pouště-
ní draků, se kterými se můžeme setkávat v těchto týd-
nech po celém kraji. Jednu z mnoha akcí, Drakiádu 
2009, uspořádala pod záštitou hejtmanky Jany Vaňho-
vé pro malé i větší obdivovatele dávného umění agen-
tura Roxy II spolu s dalšími organizátory. 

Prezentační stánky s koordinátory jednotlivých programů.
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Nejznámější výrobek likérky Granette je Stará myslivecká, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Dárkové balení likérky GRANETTE získala  Eva Hodanová z Teplic. Úspěšného vylosovaného 
luštitele dnešní křížovky odměníme opět dárkovým balením likérky GRANETTE. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: SEVEROČESKÝ METROPOL, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo 
krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 26. listopadu 2009. 

METROPOL horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Máte bystré a dalekosáhlé ná-

pady, ale potřebujete pomoc druhých, 
abyste dosáhli úspěchu. Proto se k li-
dem, na kterých jste závislí, chovejte 
s větší úctou a respektem. Jinak se vám 
nepodaří zrealizovat vaše plány.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Snažíte se pomáhat slabším, 

ale málokdy posloucháte také druhou 
stranu, tudíž je vaše pomoc často kon-
traproduktivní. Proto máte občas pocit 
marnosti a nepochopení, čímž se ale ne-
smíte nechat odradit.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Nelitujte ničeho, co jste prožili. 

Vaše vzpomínky jsou bohatství, z které-
ho můžete čerpat do konce života, ale 
nevyhrabávejte stále staré křivdy. V se-
belítosti si dost libujete, tak ať se v ní 
neutopíte.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Síla vaší osobnosti se vždycky 

prosadí. Nabízí se vám zajímavá příle-
žitost, jak předvést to, co umíte a v čem 
vynikáte. Nezahoďte nabízenou šanci. 
Nestačí jen mít talent, musíte také při-
ložit ruku k dílu.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Podzimní melancholie vám 

vtiskla neodolatelně zvláštní a tajem-
né kouzlo. Jste na nejlepší cestě najít si 
novou známost, abyste potrestali vaše 
partnery, kteří vás zanedbávají. Zkuste 
jim dát ještě šanci.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Neradi se necháváte okrádat 

o čas zbytečnou prací a jen velmi těžko 
se přemáháte a podřizujete druhým. 
Překonejte se a udělejte i to, co se vám 
nechce, budete mít z toho dobrý pocit.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Jste dobří obchodníci, ale 

v nejbližší době si dejte pozor na 
všechno, co se týká fi nančních trans-
akcí. Daří se vám v zaměstnání i v mi-
lostných záležitostech, ale nedávejte 
peníze do pochybných investic.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Duševní činnosti věnujete 

maximum, ale tělo zanedbáváte. Po-
třebujete mnohem více pohybu, proto 
začněte cvičit, dokud je čas. Nemusíte 
zrovna trhat rekordy, ale jóga nebo pi-
lates vám určitě prospějí. 

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Máte v sobě cosi, co stále přita-

huje druhý pól, ale vy nejste příliš věr-
ní a nemáte chuť uváznout v trvalém 
svazku. Láska je pro vás jen ozdobou 
vašeho života, prioritní je vždy karié-
ra. Přiznejte si to.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Smiřte se s tím, že z vás ne-

bude zrovna super star. Mnoho lidí 
vás ale obdivuje pro vaše vynikající 
vlastnosti a profesní kvality. Někdo 
z vaší blízkosti čeká jen na malý pod-
nět a může nastat velký třesk.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Zapomeňte na spory s přáteli 

a pozvěte je na večeři. Láhev dobrého 
vína udělá víc než zbytečné vysvět-
lování. Sami nejste až tak bez chyby, 
proto buďte velkorysí a odpusťte jim 
jejich prohřešky.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Ozvěte se, když cítíte, že máte dů-

vod k nespokojenosti. Vaši nadřízení vědí, 
jaké množství práce dokážete zvládnout 
a jak jste pro ně nezbytní. Proto se nebojte 
vyžadovat to, na co máte nárok.

Připravila: Ludmila Petříková

Profesionálky
na Femina Filmu 

Ústí nad Labem | Filmy, které vytvo-
řily ženy a fi lmy natočené o ženách 
představil jubilejní 5. ročník Mezi-
národního festivalu fi lmů - Femina 
Film 5. až 9. listopadu v Ústí nad La-
bem. Podtitul názvu Profesionálky 
se stal tématem doprovodných pro-
gramů a napovídal o tom, na co se 
pořadatelé letos zaměřili především. 
Jejich záměrem bylo představit ženy, 
které jsou úspěšné nejen v profesní 
kariéře, ale také ve všech oblastech 
lidských činností. Během pěti dnů se 
na různých místech krajského města 
představilo 16 celovečerních fi lmů 
a více než 50 krátkých, dokumentár-
ních a animovaných fi lmů. Prestižní 
festivalové ocenění Femina Grande 
udělila porota režisérce Kristině Vla-
chové.   (pet)

Ústí nad Labem | V jednom dni na 
jednom parketu vystoupily dva nej-
lepší světové taneční páry na Mezi-
národním tanečním festivalu 7. listo-
padu v Ústí nad Labem. 

Stefano di Filippo a Olga Urumova, kte-
ří měli světovou premiéru, a Paolo Bos-
ka a Silvie Pitton nadchli zaplněnou ha-
lu Sluneta, kde se jubilejní - čtyřicátý - 
ročník festivalu konal. 
Především byl soutěžní. První místo 
v Mistrovství Evropské unie deseti tan-
ců - standardu i latině - získal český pár 
Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová. Mi-
strem republiky formací ve standard-
ních tancích se stala Taneční škola Krok 
Hradec Králové s vystoupením Clasic. 
„V letošním roce se Českému svazu taneč-
ního sportu podařilo zajistit to maximál-
ní, co se zajistit dá,“ řekl viceprezident 
ČSTS Petr Barnat. Záznam odvysílá Čes-
ká televize 26. prosince. (met)

Taneční soutěž byla jedna velká show
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Říjnový rekord GRANETTE
Ústecká společnost GRANETTE, 
která je druhou největší likér-
kou na českém domácím trhu, 
hledá rezervy v kapacitě a uva-
žuje o zavedení výroby i v ne-
děli. Po zářijovém absolutním 
rekordu v prodeji (nárůst opro-

ti roku 2008 o 42 procenta!)
padl v říjnu další rekord při vý-

robě lihovin. Bylo vyrobeno
9 530 hl nápojů, což představu-
je 1 884 000  kusů  půllitrových 
a litrových lahví. Nikdy v histo-
rii likérky od roku 1847 se ta-
kové množství v jednom měsí-
ci nepodařilo vyrobit.

Ústí n. L. | Ob-
chodní a zábavní 
centrum Forum 
Ústí nad Labem, 
to je více než 
sto obchodů, re-
staurací a kavá-
ren na ploše 27 
tisíc metrů čtve-
rečních v centru 
Ústí nad Labem, 
které přivítalo 
první návštěv-
níky 12. listo-
padu. Primátor 
Jan Kubata vyjádřil radost nad tím, 
že prázdná plocha kolem koste-
la Nanebevzetí Panny Marie dosta-
la svou tvář a že se do centra měs-
ta vrátil život. Při slavnostním ce-
remoniálu Ronald Dasbach, výkon-

ný ředitel Multi Development pro 
střední Evropu (na snímku vlevo), 
předal primátorovi symbolickou la-
novku, která od podzimu příštího 
roku spojí centrum s Větruší.
Více na www.tydeniky.cz. (va, sev) 

S Forem více života v centru
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Ekologičtí aktivisté v Teplicích demonstrují proti špatnému ovzduší.
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jednou to prostě nestačí

platí pouze
do 31. 12. 2009

informace na 
www.inpeko.cz

Objednávejte si na kterékoli prodejně Inpeko „FOTODORT“, při vyzvednutí

a po předložení tohoto kuponu obdržíte slevu ve výši 10 %!

Tato firma napřesrok oslaví 20 let působe-
ní na trhu. Je největším výrobcem pekař-

ských a cukrářských výrobků včetně 
trvanlivého sortimentu v našem 

regionu.
„Chléb byl vždy a ve všech 

svých podobách náležitě 
oceňován a těšil se vel-

ké úctě a vážnosti. Na 
jeho dostatku vždy 

závisela lid-
ská existen-

ce a byl 
v ž d y 

po-

Novinka - fotodorty z INPEKA 

ti může zvýšit prodej celých dortů. Jde o tzv. FOTO-
DORTY. Zákazníkem vybrané fotografie, podobizny či 
jiné náměty budou potravinářsky nezávadnými bar-
vami přetištěny na jedlý papír. Výsledek pak ve finá-
le překvapí a oživí oslavy nebo vzpomínková setkání 
v rodině či mezi přáteli. Více informací lze získat na 
www.inpeko.cz.
V areálu INPEKA v Krásném Březně byla otevřena no-
vá firemní prodejna, kde je možné, jako v každé jiné 
prodejně INPEKO v Ústí nad Labem a Děčíně, fotodor-
ty objednat a druhý den vyzvednout. (pa) 

važován za boží dar a nepostradatelnou součást našeho 
jídelníčku, protože je nenahraditelný a  navíc - nikdy se 
ho nepřejíme, ačkoli je konzumován po celý život,“ řekl
Miroslav Kubín.
Hlavním a nejžádanějším produktem firmy Inpeko je 
konzumní chléb Šumava s podílem 60 procent pšenič-
né a 40 procent žitné mouky vyráběný tradiční tech-
nologií tzv. vyváděním žitných kvasů. Za tento výro-
bek firma jako jediná v ČR získala již čtyři celorepubli-
ková ocenění „Chléb roku“. Z dalšího sortimentu sto-
jí za to vyjmenovat výrobky racionální výživy. Ať jsou 
to různé speciální chleby, jako je lámankový, moskev-
ský či lněný, speciální druhy běžného pečiva - špaldo-
vý rohlík, tmavá kostka a kornspitz, nebo oblíbené vý-
robky jemného pečiva.
Inpeko provozuje také vlastní cukrárnu, kde zavedlo 
zajímavou novinku, která díky vtipnosti a zábavnos-

Ústí nad Labem | Mezinárodní unie řemeslných pekáren U. I. B. vyhlásila 16. říjen za Světový den chleba. Byl to 
jeden z důvodů, proč jsme si domluvili návštěvu u Miroslava Kubína, generálního ředitele fi rmy INPEKO.

Sílu okamžiku začátku sametové revoluce, která před dvaceti lety začala 
ekologickými demonstracemi 11. listopadu 1989 v Teplicích, ale i další mez-
níky novodobých dějin v období 1989 – 1992 na severu Čech, připomíná au-
torská výstava fotografi í Miroslava Rady v Informačním a turistickém cen-
tru města Osek.  Fotoreportér Mirek Rada, současný spolupracovník Severo-
českého Metropolu, byl u všech významných akcí, koncentrovaných do na-
šeho regionu -  například návštěv Václava Havla, prince Charlese a dalších 
osobností, objektivem „vyprovázel“ sovětská vojska z Bohosudova a zachy-
til další okamžiky, na které bychom neměli zapomenout.  Výstavu, která po-
trvá do 30. listopadu, doplňuje v přísálí promítání ojedinělých snímků dění 
i z pozdějšího období. Řečeno slovy autora – jste srdečně zváni. (lr)

Listopad 1989 a tři roky poté

Karel Kryl přijel podpořit stávkujícíKarel Kryl přijel podpořit stávkující
do klíšské haly v Ústí nad Labem.do klíšské haly v Ústí nad Labem.

Ekologická demonstrace na děčínském náměstí začátkem roku 1990. 
Ekologická demonstrace na děčínském náměstí začátkem roku 1990. 

Generální stávka v Ústí nad Labem. Generální stávka v Ústí nad Labem. 

Václav Havel už jako prezident a někdejší federální ministr život-
Václav Havel už jako prezident a někdejší federální ministr život-

ního prostředí Josef Vavroušek hovoří v Děčíně o tehdejší situaci 
ního prostředí Josef Vavroušek hovoří v Děčíně o tehdejší situaci 

životního prostředí v severních Čechách. 
životního prostředí v severních Čechách. 

Teplice, Benešovo náměstí, 12. 11. 1989. Příslušníci policie zastavili dav. Teplice, Benešovo náměstí, 12. 11. 1989. Příslušníci policie zastavili dav. 

Krásnobřezenská prodejna INPEKA.Krásnobřezenská prodejna INPEKA.

Vladimír Páral a jeho Milenci

Setkání s Vladimírem Páralem je pro 
mě vždy milé a příjemné. „Severo-
český“ spisovatel mě provází v pod-
statě už od studentských let, kdy 
jsem přečetla všechny jeho do té do-
by vydané romány, z nichž mě nejvíc 
oslovil Mladý muž a bílá velryba.
Osobně jsem se s Vladimírem Pára-
lem setkala v roce 1993, abych s ním 
pořídila rozhovor. Od té doby jsme 
se sešli ze stejného důvodu ještě 
dvakrát, přesně před pěti lety, kdy 
měl v Ústí nad Labem světovou pre-
miéru fi lm Milenci a vrazi natočený 

podle stejnojmenného a velmi ceně-
ného Páralova románu, a letos v lé-
tě v Mariánských Lázních, kde autor 
část roku pobývá. 
Z povídání v parku vzešel rozhovor 
na titulní straně (úplná varianta na 
www.tydeniky.cz) s moudry a úva-
hami „autora a otce příběhů“. Na 
magii čísel sice nevěří, co se ale je-
ho tvorby týká, na letošní rok připa-
dají kulatá a půlkulatá „výročí“. Jak 
už jsem zmínila, před pěti lety měl 
fi lmovou premiéru „magazín ukáje-
ní před rokem 2000“ Milenci a vrazi, 
do kin šel pětatřicet let poté, co byl 
prvně vydán knižně. 

Před pěti lety zejména v Ústí nad La-
bem, ale i na jiných místech sever-
ních a také východních Čech ožívaly 
příběhy a osudy Zity Gráfové a Bor-
ka Trojana (fi lmových Zlaty Ada-
movské a Jiřího Langmajera). Podob-
ně vystoupili v roce 1978 z románu 
Mladý muž a bílá velryba jeho hlav-
ní hrdinové ztělesněni Eduardem 
Cupákem, Ivanem Vyskočilem, Ja-
nou Brejchovou a mladičkou Zlatou 
Adamovskou. 
Díky knihám, plátnům kin nebo 
televizním obrazovkám se může-
me s Vladimírem Páralem pohy-
bovat po místech nám dobře zná-

mých. Relaxovat na varvažovském 
oprámu, zaplavat si na koupališti 
v Brné, vypravit se do historie na 
hrad Střekov, projít kolem Interho-
telu Bohemia, podívat se z Větruše 
na ústecké centrum a chemičku… 
a toužit třeba po „bílé velrybě“ ja-
ko románový Břéťa.
Proč byly a jsou Páralovy romány po-
pulární mezi čtenáři i fi lmaři? Jsou 
prostě ze života a o životě.

Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz


