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Zachránil chlapce

Ústí nad Labem | Primátor města Jan 
Kubata (na sníku vlevo) osobně poděko-
val plavčíkovi Městských služeb Petru 
Urbanovi za záchranu života. Událost se 
stala v pátek 16. července v 16.15 hod. 
na koupališti v Brné. Jedna z návštěv-
nic si všimla bezvládného těla čtyřleté-
ho chlapce v rekreačním bazénu u tobo-
gánu a vytáhla ho na břeh. Tam jej pře-
vzal přivolaný plavčík Petr Urban. Jelikož 
chlapec v té době již nejevil známky živo-
ta, začal plavčík ihned s resuscitací - pro-
váděl masáž srdce a další návštěvník mu 
pomáhal s umělým dýcháním. Oživování 
chlapce trvalo přibližně 1,5 minuty. Ná-
sledně byl předán záchranné službě. 

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost zahájilo město Ústí nad Labem realizaci projektu 
Vzdělávání v eGon Centru města Ústí nad Labem. Pro-
střednictvím tohoto projektu budou vzděláváni úřední-
ci, zastupitelé i zaměstnanci příspěvkových organizací, 
a to především s cílem větší otevřenosti úřadů pro obča-
ny, zvýšení transparentnosti jejich působení a zjedno-
dušení komunikace mezi úřadem a veřejností.

Milada Fišerová

Každá zkušenost je dobráKaždá zkušenost je dobrá
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čtěte na str. 4
Tel.: 840 222 222, www.centropol.cz

Jako modelka pracovala Milada Fišerová pro nejprestižnější světové módní značky Ĺ Oreal, Arma-
ni, Chanel, Guy Laroche nebo Max Factor a časopisy Vogue, Elle či Marie Claire. Žila v Paříži, ale také 
v New Yorku, Tokiu a Londýně. 

 Původně jste vystu-
dovala umělecko-řeme-
slnou školu v Praze.  Jak 
tato škola ovlivnila pro-
fese, kterým se věnuje-
te v současné době? 
Musím říct, že studi-
um nijak mou součas-
nou či předchozí profe-
si neovlivnilo. Kdybych 
ale hned po škole nevy-
cestovala do zahraničí 
za modelingem, zřejmě 
by se ze mne stala umě-
lecká maskérka – u fil-
mu nebo v divadle, kde 
jsem také dělala praxi. 
I proto můžu modelky, 
které dnes fotím, líčit 
a česat sama. 

 Kdy jste začala s mo-
delingem a jak jste se 
k němu dostala? 

Poprvé mě na ulici oslo-
vila tzv. scoutka, když mi 

bylo 14 let. V šestnácti mi 
nabídli spolupráci v Czechoslo-

vak Models – a u téhle agentury 
jsem dodnes. Se skutečným mode-
lingem jsem pak začala v osmnác-

ti, kdy jsem jako modelka vycesto-
vala do zahraničí. Má první cesta 
vedla do Paříže. 

 Prosadit se v tomto oboru v Pa-
říži není lehké, vám se to ale po-
dařilo. Co je k tomu zapotřebí? 
Hlavně trpělivost, pevné nervy 
a nohy na zemi. Chuť a odhodlání 
to dělat na sto procent. Jinak je to 
jen další hobby… Důležitá pro mě 
byla i podpora rodičů, v tomhle mi 
vždycky fandili. 

 Bylo pro vás dorozumívání v ci-
zině náročné, nebo jste už před 
odchodem z domova dobře ovlá-
dala nějaký cizí jazyk? 
Anglicky jsem prakticky nemluvi-
la. Ve škole nás učili jen „Hello, my 
name is Pixie Dixie!“ nebo „This 
pen is blue.“ A s tím člověk moc 
daleko nedojde. Takže začátky by-
ly krušné. Chodila jsem všude se 
slovníkem a vlastně jsem se zača-
la učit od začátku. Šlo to ale rych-
le, prostě jsem jen musela mluvit 
a mluvit. 

 V Paříži jste pracovala sedm 
let jako modelka. Co byla pro vás 
nejcennější zkušenost? 
Každá zkušenost byla dobrá. Od 
pobíhání po Paříži s mapou v ru-
ce na castingy, až po neuvěřitelné 
módní přehlídky se slavnými návr-
háři a topmodelkami. 

 Během své kariéry jste pozna-
la mnoho míst i lidí po celém svě-
tě. Na co, nebo na koho nejraději 
vzpomínáte?
Ráda vzpomínám na Japonsko, kde 

jsem strávila dohromady asi půl ro-
ku. Způsob práce je tam úplně jiný 
než v Evropě. Nádherné vzpomínky 
mám na pobyt v New Yorku. Výji-
mečné byly přehlídky Alta Moda na 
Piazza di Spagna v Římě a poslední 
retrospektivní přehlídka YSL v Cen-
tre Pompidou. Často jsem pracova-
la pro japonskou návrhářku haute 
couture Hanae Mori nebo pro Thi-
erry Muglera – to byla velmi milá 
spolupráce. A skvělé bylo i cestová-
ní za focením: Tahiti, Keňa, Guade-
loupe, Skandinávie, Asie… Nejra-
ději ale vzpomínám na pobyt v Pa-
říži, zůstane ve mně navždy. Mimo 
jiné jsem tam potkala i přátele na 
celý život. 

 Už pět let jste bookerkou jed-
né z nejprestižnějších modelingo-
vých agentur Czechoslovak Mo-
dels. Jak se dnes vyhledávají no-
vé tváře pro svět módy? 
Kritéria pro výběr nových tváří pro 
modeling se v podstatě nezměni-
la: stále jsou žádaná vysoká a štíh-
lá děvčata nejlépe kolem šestnác-
ti let. Denně nás v Czechoslovak 
Models osloví kolem pěti dívek, ať 
už osobně či mailem, se zájmem 
o spolupráci. Bohužel většinu mu-
síme odmítat, podmínky jsou přís-
né a nemůžeme si dovolit dělat 
velké kompromisy. Nejlepší způ-
sob pro scouting je jít do ulic, mít 
pořádně otevřené oči a připrave-
nou vizitku. 

Text: Ludmila Petříková
Foto: archiv Milady Fišerové

Před pěti lety se vrátila ze zahrani-
čí do Prahy, kde pracuje jako boo-
ker pro nejznámější českou mode-
lingovou agenturu Czechoslovak 
Models.

Její láskou je fotografování  a i v tom-
to oboru se jí podařilo prosadit. 
V publikaci Akt - naučte se fotogra-
fovat kreativně, se její jméno zařadi-
lo mezi elitu českých fotografů.
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Modrý tým
pomáhá

Do odstraňování škod po povodních 
se znovu zapojil Modrý tým. V minu-
lých dnech pomáhali dobrovolníci li-
dem v Ústí nad Labem – Božtěšicích 
a v Hrádku nad Nisou na Liberecku. 
„Povodně, které postihly severní Čechy, 
ukázaly nevypočitatelnou sílu přírody, 
ale také obrovskou sílu lidské solidari-
ty. Profesionálové i dobrovolníci, kteří 
se podílejí na odklízení škod, si zaslouží 
veřejné ocenění. Jsem ráda, že jsou mezi 
nimi i členové Modrého týmu“, zmíni-
la předsedkyně poslanecké sněmov-
ny a první místopředsedkyně ODS 
Miroslava Němcová, která převzala 
nad projektem Modrý tým patronát. 
„Ti lidé nás potřebují, proto tady jsem“, 
stručně řekl jeden z dobrovolníků  - 
čerstvý maturant Tomáš Kubinec.

„CENTROPOL ENERGY se překročením 
hranice 100 000 zákazníků zařadil me-
zi skutečně významné dodavatele elek-
třiny a zemního plynu na domácím tr-
hu s energiemi. V letošním roce očeká-
vám další růst, především u do-
mácností. Na konci roku bychom 
se tak měli dostat na hodnotu 
150 000 zákazníků,“ řekl před-
seda představenstva CENTRO-
POL ENERGY Aleš Graf. 
„Během tří let jsme se stali z regionál-
ního dodavatele významným hráčem 
na trhu, který působí na celém úze-
mí České republiky. Postupně jsme ta-
ké rozšiřovali služby a v současné do-

bě umíme zajistit dodávky elektřiny 
i zemního plynu všem kategoriím zá-
kazníků. Své pobočky máme i na Mo-
ravě a postupně budujeme další, dí-
ky kterým bychom měli být našim zá-

kazníkům ještě více dostupní,“ uvedl 
Aleš Graf. 
Velkou část nových zákazníků získal 
CENTROPOL ENERGY v letošním ro-
ce, kdy se výrazně rozhýbal trh v seg-

mentu domácností. „I když je u toho-
to segmentu nárůst největší, stále nás 
zajímají také malé a střední podniky, 
ale i samospráva,“ komentoval vývoj 
v letošním roce předseda předsta-

venstva CENTROPOL ENERGY. 
CENTROPOL ENERGY půso-
bí na trhu s elektřinou od ro-
ku 2007, zemní plyn začal no-
vě dodávat na přelomu letoš-
ního roku. Firma loni utržila 

za prodej elektřiny a zemního plynu
1,1 miliardy korun. V letošním roce 
očekává CENTROPOL ENERGY tržby 
více než dvě miliardy korun a 150 000
zákazníků.

CENTROPOL ENERGY již získal 100 000 zákazníků

CENTROPOL ENERGY, a.s. patří k předním obchodníkům na domácím trhu s elektrickou energií. Elektřinu dodává 100 000 tisícům zákazní-
ků, především středním podnikům a domácnostem. Mezi významné zákazníky společnosti patří například mobilní operátor U:fon, města 
Karlovy Vary a Mariánské Lázně, Ústecký kraj, FIRO-tour , lékárny LOYD , síť drogerií TETA, obchodní domy Prior či obchody OKAY.

CENTROPOL ENERGY, přední nezávislý dodavatel elektřiny a zemního plynu, v srpnu překročil hranici 100.000. 
zákazníků. Jen v letošním prvním pololetí společnost získala téměř 60 000 nových zákazníků. Do konce roku 
pak očekává, že dosáhne počtu 150 000 zákazníků. 

Ústí n. L. | V pondělí 23. srpna 
zavítal do krajské metropole po-
slanec TOP 09 za Ústecký kraj 
a ministr práce a sociálních věcí 
Jaromír Drábek. Zúčastnil se ofi -
ciálního zahájení kampaně pro 
komunální a senátní volby a ote-
vření TOP Centra v Paláci Zdar 
na Mírovém náměstí.

V úvodním slově zdůraznil, co podle 
jeho mínění trápí Ústecký kraj nej-
více – zneužívání sociálních dávek. 
Uvedl kroky, které MPSV připravu-
je v krátkodobém i střednědobém 
horizontu k potírání tohoto nešva-
ru. Jedná se především o tzv. akč-
ní plán kontrol k odhalení práce na-
černo s výplatou „na ruku“. Kontro-

loři se zaměří zejména na stavební 
fi rmy a podnikatele v gastronomii, 
kde je podle ministra tento způsob 

odměn nejčetněji zastoupen. Posti-
hy by měly zahrnovat nejen fi nanč-
ní pokuty, ale i další kroky, například 
pozastavení živnostenského opráv-
nění, uzavření provozovny až po  
podání trestního oznámení za zneu-
žívání sociálních dávek. První z nich 
už padlo v Litvínově.
Součástí návštěvy ministra  bylo se-
tkání s hejtmankou  Ústeckého kraje 
Janou Vaňhovou, s níž hovořil pře-
devším o distribuci okamžité fi nanč-
ní pomoci MPSV městům a obcím, 
postiženým srpnovou povodní. Po-
slanec Jaromír Drábek rovněž pod-
pořil přítomné kandidáty TOP 09 do 
senátu - Liběnu Dobrovolnou (Ústec-
ko) a Sašu Štemberu (Mostecko).   

Text a foto: Metropol

Ministr Drábek přijel podpořit kandidáty Uhelný muž 2010
Varvažov-Ústecko | Ve Varvažově se 
v sobotu 21. srpna uskutečnila soutěž 
o titul Uhelný muž 2010. Disciplíny, 
například běh s kolečkem naloženým 
uhlím, to pak přeložit  do barelu a pře-
plavat s ním část oprámu, vyžadova-
ly značnou fyzickou zdatnost. Z 13 
pětičlenných týmů pět postoupilo 
do fi nále. Své želízko v ohni ze Sboru 
dobrovolných hasičů Telnice tady měl 
i starosta obce Jaroslav Doubrava, kte-
rý závodníky přijel podpořit.  (od dop.)

Přijďte se bavit
ods.czÚstí nad Labem

18. září 2010
Průvod masek Střekovem
15.00 – 18:00 hodin

 průvod masek z Novosedlického náměstí na Sedlo
 soutěže o nejhezčí a nejoriginálnější masku
 táborové písničky  opékání špekáčků

26. září 2010
Děti vaří pro radost
13.00 – 17.00 hodin, Větruše

 soutěže dětí ve vaření  ukázky kuchařského umění profesionálů 
 dětské taneční vystoupení  soutěže pro malé i velké  adrenali-

nový park  lanové centrum  koncert Maxim Turbulenc

12. září 2010
Pojďme si spolu hrát – dětský den 
v parku na Severní Terase
14.00 – 17.00 hodin

 Michal z Kouzelné školky  Sváťovo dividlo - diskotéka se Sváťou 
 klauniáda  dětská taneční show  hry a soutěže pro děti  lodič-

ky na laguně  poníci  skákací hrad  dětské atrakce a kolotoče

25. září 2010
Dobytí Větruše
13.00 – 17.00 hodin

 historický šerm  středověká hudba  ukázky řemesel
 soutěže pro malé i velké  adrenalinový park  lanové centrum 
 středověké občerstvení

Regionální potravina
Ústeckého kraje
už má své vítěze

Všechny výrobky budou k ochutnání i k dostání při zahájení výstavy Zahrada 
Čech  v Litoměřicích  dne 17. září 2010  a rovněž zde převezmou zástupci vítězů 

ocenění z rukou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové.

Označení výrobku Označení výrobku 
„Regionální potravina Ústeckého kraje“ 2010„Regionální potravina Ústeckého kraje“ 2010
ČERSTVÝ KOZÍ SÝR BIO
LAUŠMAN Jakub, Držovice 

DOLCE LATTE DORT
KREMEX s.r.o., Ústí nad Labem 

VEPŘOVÉ MASO VE 
VLASTNÍ ŠŤÁVĚ
Obchodní společnost GUSTO, 
spol. s r.o., Česká Kamenice

CIBULE KUCHYŇSKÁ
RYŠAVÝ Michal, Račetice

HERMÍNA - bageta
KM-PRODUKT s.r.o., Krupka

BARONKA PREMIUM
ŽATECKÝ PIVOVAR, spol. s r.o. 
Žatec
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OPD
Lépe se vám pojede
Do cílů svých cest se díky Operačnímu 
programu Doprava (OPD) dostanete rychleji, 
spolehlivěji a bezpečněji.
Prostřednictvím OPD jsou z fondů Evropské unie fi nancovány 
projekty zaměřené zejména na výstavbu nových silnic a dálnic 
a modernizaci železniční sítě. Dále je z OPD podporována 
i vnitrozemská plavba, multimodální doprava, telematika 
v dopravě a výstavba pražského metra. V období 2007–2013 
může Česká republika čerpat z fondů EU prostřednictvím OPD 
pro sektor dopravy až 150 miliard Kč.

V rámci OPD bylo již Řídícím orgánem OPD schváleno více 
než 110 mld. Kč z fondů EU, z toho 54 mld. Kč bylo již 
příjemcům podpory uhrazeno.
Evropská komise schválila ČR již 3 velké dopravní projekty.  

OPD je realizován Ministerstvem dopravy ve spolupráci 
se Státním fondem dopravní infrastruktury. Více na www.opd.cz.

www.OPD .cz

inz Metropol 246x131.indd   1 10.8.2010   17:09:17

Práce na rekonstrukci prostor budoucí mateřské školy v Masarykově nemocnici již byly zahájeny. Foto: archiv KZ, a.s.

Nejdříve však mezi zaměstnanci Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem proběhlo dotazníkové šetření 
reprezentativního vzorku zdravot-
nického personálu, které se uskuteč-
nilo v období od října 2008 do břez-
na 2009. Anketa se zaměřila na po-
třebu zajistit zaměstnancům dosta-
tečnou a kvalitní péči pro jejich děti 
předškolního věku. Celkem vyplni-
lo dotazník 108 osob. Z toho 61 % 
se vyjádřilo pro zřízení jeslí a 86 % 
pro školku v časovém rozpětí od 6 
do 18 hodin v pracovní dny. Aktu-
álnost této problematiky vnímá na 
88 % všech dotázaných.
Na počátku roku 2010 se objevila 
možnost získat fi nanční zdroje na 
zřízení fi remní školky z Minister-
stva práce a sociálních věcí v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Dne 2. února 2010 
se poprvé sešel projektový tým, kte-
rému nechybělo nadšení, a proto se 

pustil okamžitě do příprav projek-
tové žádosti. Nejdříve proběhla jed-
nání o vhodných prostorách pro vy-
budování fi remní školky, konzulta-
ce s projektantem, krajskou hygie-
nickou stanicí, sestavení rozpočtu, 
apod. Po dvou měsících usilovné 
práce byla na ministerstvo dne 31. 
března 2010 podána kompletní pro-
jektová žádost o fi nanční podporu 
na projekt s fi nálním názvem „Fi-
remní školka pro Krajskou zdravot-
ní, a.s. – Masarykovu nemocnici 
v Ústí nad Labem, o.z.“.
Projekt je zaměřen na vybudování fi -
remní školky pro 50 dětí předškolní-
ho věku a má zajistit možnost rych-
lého a plnohodnotného návratu do 
pracovního procesu pro jinak zne-
výhodněné skupiny osob – zaměst-
nanci/kyně KZ MNUL s dětmi před-
školního věku. To přispěje k doplně-
ní chybějícího stavu zdravotnického 
personálu.

Firemní školka pro zaměstnance Masarykovy nemocnice bude
Geneze vybudování a zprovoznění fi remní školky pro zaměstnance Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., vznikla již před několika lety. Myšlen-
ka nalezla svou oporu také v managementu Krajské zdravotní, a.s., jehož pri-
oritou je stabilizace nedostatku zdravotnického personálu, především všeo-
becných sester. Proto vedení Krajské zdravotní, a.s., rozhodlo o zřízení fi remní 
mateřské školky v prostorách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Doba trvání projektu činí 36 měsí-
ců, tj. od 1. ledna 2011 do 31. pro-
since 2013. Před tímto datem pro-
běhne rekonstrukce prostor a jejich 
následné vybavení, zajištění perso-
nálu, přijímací řízení dětí, zajištění 
provozního vybavení, příprava škol-
ního roku apod.
Firemní školka zajistí nad rámec zá-
kladních činností dle platné legis-
lativy i další aktivity nejen pro dě-
ti, ale také pro jejich rodiče. Jedná 
se např. o pedagogicko-psycholo-
gickou poradnu, výživovou porad-
nu, poskytování zdravotní péče, zá-
kladní zásady pravidelného cvičení, 
konzultační a poradenskou činnost 
ergoterapeuta, canisterapie a mno-
ho dalšího.
Provoz fi remní školky bude v rám-
ci tříletého projektu fi nančně pod-
pořen z Operačního programu Lid-

ské zdroje a zaměstnanost z gran-
tu Rovné příležitosti žen a mužů 
na trhu práce a slaďování pracovní-
ho a rodinného života ve výši nece-
lých 8.000.000 Kč, které budou urče-
ny především na personální zajiště-
ní po celou dobu realizace projektu 
a na nákup zařízení a vybavení. Po 
skončení projektu bude provoz fi -
remní školky zachován za stopro-
centní podpory Krajské zdravotní, 
a.s., případně z dalších dotačních ti-
tulů. V případě, že by projekt nezís-
kal fi nanční dotaci z Evropské unie, 
bude fi remní školka fi nancována 
z vlastních zdrojů Krajské zdravot-
ní, a.s.
V současné době se fi remní škol-
ka nachází ve fázi, kdy předložená 
projektová žádost splnila podmín-
ky přijatelnosti a nyní je hodnocena 
z věcného hlediska. Výsledky hod-

notící komise budou známy během 
několika dnů. Zároveň v prostorách 
fi remní školky probíhá rekonstruk-
ce prostor.
Celému projektovému týmu velmi 
děkuji za spolupráci při přípravě žá-
dosti o fi nanční podporu k projektu 
fi remní školky. Věřím, že čas stráve-
ný nad přípravou jednotlivých čás-
tí projektu nebyl pro nikoho z nás 
zbytečný.
Doufám, že naše úsilí bude odmě-
něno nejen podepsáním grantové 
smlouvy, ale především šťastnými 
zaměstnanci, zaměstnankyněmi, ro-
diči se svými ratolestmi. Těším se na 
další naši spolupráci a vězte, že veš-
kerá práce je teprve před námi.

Ing. Pavlína Bubeníková
oddělení koordinace projektů 
Krajská zdravotní, a.s.

Pohoda do každého domova 
• nejaktuálnější televizní časopis

• program 48 TV stanic

• vše o dění v televizi

• recept, křížovka, sudoku…

• výhodné předplatné + dárek
(tel.: 281 002 201, e-mail: sekretariat@tv-pohoda.cz)w
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21. 9.  ÚSTÍ NAD LABEM

VÍCE INFORMACÍ A VSTUPENKY

TEL.: 222 897 333, WWW.TICKET-ART.CZ
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 Martine, jak probíhala vaše hráč-
ská a trenérská kariéra?
Jako žák jsem začal ve Skoroticích, od-
kud jsem přestoupil do FK Union Tepli-
ce. V roce 1987 si mne do mužů vytá-
hl trenér Cerman, kde jsem hrál povin-
ného mladíka v druhé nejvyšší soutěži. 
V roce 1992 jsem přestoupil do FK GGS 
Ústí nad Labem a v roce 1995 jsem ode-
šel na hostování do FC Bohemians Pra-
ha, kde jsem hrál první ligu. Pak násle-
doval Mělník, Kyjov a pět roků v BSV 68 
Sebnitz, kde jsem byl i v roli hrajícího 
trenéra. Jsem vlastníkem druhé nejvyš-
ší trenérské licence. S trénováním jsem 
začal v FK Ravel Junior, kde jsem pře-
vzal šestileté žáky. S nimi jsem v jejich 
jedenácti letech přešel do FK Ústí nad 
Labem a trénuji je i dnes, kdy jim je čtr-
náct roků.

 Co vás přivedlo k trénování dětí?
Víte, pokud vám od dětství fotbal vypl-
ňuje takřka veškerý volný čas, tak ne-
ní jednoduché se z jeho vlivu defi nitiv-
ně vymanit. Fotbal a vše co s ním sou-
visí, vám prostě začne chybět. Je něko-
lik možností jak u něj zůstat. Můžete 
se stát rozhodčím, fotbalovým funkcio-
nářem, nebo trenérem a nebo se na něj 
chodit jen koukat. Já jsem si vybral tre-
néřinu mládeže a v žádném případě to-
ho nelituji.

Martin Vrtiška upsal život fotbalu
 Co vás na této práci nejvíce uspo-

kojuje?
Jak jsem už naznačil, práce u fotbalu 
mi dává možnost smysluplného využi-
tí volného času. Když jsem to ve fotba-
le dotáhl až do první ligy, tak si myslím, 
že předáváním zkušeností nejmenším 
fotbalistům částečně vrátím fotbalu to, 
co mi dal. Nezapomenutelné zážitky, 
celoživotní kamarádství se stejně na-
laděnými lidmi a odpovědnost vůči ko-
lektivu. To rozhodně není málo. Z těch-
to důvodů je mým přáním, aby se na 
fotbalový život dalo co nejvíce kluků. 
A když vidím, jak to kluky baví a jak 
výkonnostně rostou, tak mě to vnitřně 
opravdu uspokojuje. Myslím, že se to 
dá také vyjádřit slovy, že mě těší, když 
je za mnou vidět kus práce.

 Máte nějaký trenérský sen?
Moc bych si přál, aby mýma rukama 
prošlo co nejvíce hráčů, kteří to ve fot-
bale někam dotáhnou. Samozřejmě, 
že je to o štěstí. Výjimečný fotbal mo-
hou hrát výjimečné talenty a ty se ne-
rodí každý den. V dnešní době je to o to 
složitější, že sport není pro děti tím 
nejhlavnějším využitím volného ča-

su, a tak se může stát, že někdo oprav-
du talentovaný se válí za pecí, nebo se 
dá na něco jiného a člověk ho nedosta-
ne do ruky. Proto je dobré, že to Arma 
dotáhla do první fotbalové ligy, což by 
mělo fotbal malým klukům v Ústí nad 
Labem a jeho okolí maximálně zatrak-
tivnit. To je pro ústecké trenéry mláde-
že jen a jen dobře. Doufám, že si to také 
uvědomuje politická reprezentace měs-
ta. Dovolím si parafrázi jednoho poře-
kadla. Lepší prostředky do pravidelně 
sportujících dětí, nežli prostředky na 
pravidelný odběr Metadonu narkoma-
nům do hrsti.

 Velkým problémem fotbalu jsou 
nízké návštěvy. Co je toho podle vás 
příčinou?
Je to opravdu čím dál tím horší. Co je 
příčinou poklesu návštěvnosti mohu 
jen spekulovat, a to se mi nechce. Ra-
ději vyslovím názor, že se to zlepší až 
se prvoligový fotbal po dostavbě stadi-
onu bude hrát v Ústí a že pro to mohu 
sám udělat to, že vychovám fotbalistu, 
na kterého budou lidi rádi chodit. Tím 
nechci říct, že by fandové Army neměli 
jezdit do Teplic. Naopak. (od dop.)
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Projekt je unikátní tím, že Na-
dační fond nechce peníze do-
stávat od sponzorů či jiných 
nadací a potom je přerozdělo-
vat, ale chce si peníze na pod-
poru handicapovaných spor-
tovců opatřit sám. Prakticky každá fi r-
ma, instituce či škola každoročně vyřa-
zuje ještě funkční elektroniku a dává 
ji k ekologické likvidaci. Tyto přístro-
je však mohou sloužit dál a výtěžkem 
z jejich prodeje se dá podporovat dobrá 
věc. To je základní myšlenka projektu. 
„Rádi bychom získali pro dlouhodobou 
spolupráci co nejvíce fi rem, které nám bu-
dou ochotny každoročně darovat vyřazo-

vanou elektroniku. Tato darova-
ná elektronika je nabízena k pro-
deji prostřednictvím interneto-
vých aukcí na portálu Aukro.cz“, 
říká vedoucí projektu VICTOR 
Libor Ždánský. 

Podnikatelé, instituce i jednotlivci, tak 
mají možnost zbavit se již nepotřeb-
né elektroniky a zároveň prostřednic-
tvím Nadačního fondu pomáhat han-
dicapovaným sportovcům. Darované 
předměty jsou před prodejem profe-
sionálně ošetřeny a jakákoliv uložená 
osobní data nevratně smazána tak, 
aby nemohlo dojít k  jakémukoliv jejich 
zneužití.   (od dop.)

Projekt VICTOR na podporu
handicapovaných sportovců 
Podpora sportovců se zdravotním postižením - to je cíl projektu VICTOR Na-
dačního fondu Rotary klubu Brno City, který se koná pod záštitou Českého pa-
ralympijského výboru ve spolupráci s dalšími Rotary kluby po celé České re-
publice. Po zkušebním provozu, který proběhl v loňském roce a  letos na jaře, 
zahájil projekt VICTOR 1. července svůj první ofi ciální ročník. 
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Podle slov starosty obce Jose-
fa Sedláčka, stoupla 7. srpna hla-
dina dvou místních potoků, které 
lze na normálních okolností pře-
jít suchou nohou, za 20 minut o 60 
centimetrů a postupně se promě-
nila v dravý proud. Poničila pře-
devším silnici a strhla celkem 18 
mostků. Jenom na obecním majet-
ku činí předběžné škody 2,1 milio-
nu korun. „Seznámili jsme se s tím, 
co tady voda napáchala. Pro tak ma-
lou obec jsou škody obrovské, pro-
to jsme se s radním Petrem Bendou 
rozhodli přispět na obnovu obecní-
ho i soukromého majetku z osobních 
zdrojů“, řekl poslanec Jiří Parou-
bek a pokračoval: „Padesát tisíc ko-
run dostane obec, druhých padesát 
tisíc věnujeme nejvíc postižené ro-

dině“. Tou jsou v Heřmanově man-
želé Věra a František Kosovi, jimž 
sesutý svah narušil statiku domu, 
který si už 14 let zvelebují na stáří. 
Oba dva senioři stejně jako staros-
ta obce byli „naměkko“ a vyjádři-
li velikou vděčnost za fi nanční pří-
spěvek i lidskou sounáležitost, kte-
rých se jim od dárců dostalo.
 Text a foto: Metropol

Radost obdarovaných v Heřmanově
Heřmanov - Děčínsko | Svůj pravidelný poslanecký den v Ústeckém kra-
ji věnoval Jiří Paroubek v pondělí 16. srpna návštěvě malé obce Heřma-
nov nedaleko Benešova nad Ploučnicí. Společně s členem Rady Ústecké-
ho kraje Petrem Bendou si ji vytipovali právě proto, že je stranou zájmu 
médií, i když také tady zasáhla velká voda do osudů lidí. V Heřmanově 
se usedlíci i rekreanti navíc s povodní setkali poprvé v životě. 

Pivovary pomohly 
zaplaveným 

Praha | Částkou 300 000 korun, 
poukázanou na konto obecně pro-
spěšné společnosti Člověk v tísni, 
pomohla společnost Heineken Čes-
ká republika obětem nedávných po-
vodní, které postihly města a obce 
v severních Čechách. 
„V této oblasti máme dva pivovary – 
ve Velkém Březně a v Krásném Břez-
ně. Řadu zdejších lidí připravila po-
vodeň o střechu nad hlavou a praktic-
ky o vše, co měli. Jsou mezi nimi i naši 
zaměstnanci. Proto jsme se rozhodli, 
že nezůstaneme stranou a věnujeme 
tuto částku humanitární organizaci 
Člověk v tísni, která se stará o adresné 
rozdělování fi nanční i materiální po-
moci lidem, jež právě začínají s opra-
vami svých domů a bytů,“ řekla Ka-
teřina Eliášová, manažerka korpo-
rátních vztahů společnosti Heinek-
en Česká republika. (od dop.)

Text a foto: Metropo

Martin Vrtiška se svými svěřenci.

Manželé Kosovi stejně jako starosta Sedláček vděčně přijali osobní dary.

 Můžete stručně zhodnotit vývoj ekonomiky 
KZ, a.s., z pohledu jediného akcionáře, tedy 
Ústeckého kraje? 
Zhodnotím ji jak z pohledu radního Ústeckého 
kraje, tak z pohledu předsedy představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. Během tří let, kdy fun-
guje Krajská zdravotní, a. s., která sdružuje pět 
nemocnic Ústeckého kraje, došlo ke zlepšení 
hospodářského výsledku. V roce 2007, kdy do-
cházelo k převodu jednotlivých nemocnic pod 
KZ a část roku fungovaly tyto nemocnice ještě 
samostatně, byl jejich hospodářský výsledek 
v červených číslech. Celková ztráta byla přes 
200 mil. Kč. V Krajské zdravotní nefunguji ce-
lé tři roky od jejího vzniku, ale vstoupil jsem 
do pozice předsedy jejího představenstva až 
v prosinci 2008. Hospodářský výsledek společ-
nosti za rok 2008 byl rovněž záporný, což čás-
tečně souviselo ještě s transformací nemocnic. 
V roce 2009 se nám už podařilo dostat společ-
nost do zisku 27,5 mil. Kč. To nám umožnilo 
vyplatit odměny zaměstancům společnosti, 
kteří si je zaslouží. Musím říct, že tento zisk 
není zásluhou jen vedení Krajské zdravotní, 
ale i všech našich zaměstnanců. Věřím, že do 
budoucna se bude tento zisk zvětšovat. K čer-
venci tohoto roku jsme dosáhli průběžného 
výsledku ve výši 38,9 mil. Kč. Uvidíme jak se 
bude situace vyvíjet ke konci roku, zbývá ještě 
několik měsíců a konečný výsledek může tedy 
ještě ovlivnit řada faktorů. 

 Zůstane dosavadní struktura KZ,a.s., zacho-
vána? Jakým směrem se bude dále rozvíjet? 
V současné době prochází Krajská zdravotní změ-
nou organizační struktury. My si od této změny 
slibujeme zjednodušení všech procesů. Z auditu 
procesů, který jsme si nechali zpracovat externí 
společností, a ze kterého vyplynula potřeba orga-
nizační změny vyplývá, že bychom mohli při změ-
ně organizační struktury a zjednodušení procesů 
řízení ušetřit ročně několik desítek milionů korun. 
Tyto ušetřené fi nanční prostředky bychom chtěli 
reinvestovat zpět do KZ, a to zejména do zdravot-
nického vybavení, do zdravotnického personálu, 
tedy do lékařů, sestřiček a dalších zdravotnických 
pracovníků, kteří jsou nezbytně nutní k tomu, aby 
jednotlivé nemocnice a celá KZ byla minimálně na 
té úrovni, na které je.

K 30. 6. 2010 byly zrušeny funkce ředitelů 
nemocnic - odštěpných závodů, od 1. 7. 2010 
došlo k přeskupení odborných úseků pod ve-
dení nových náměstků ředitele KZ. Ředitelem 
Krajské zdravotní je i nadále Eduard Reichelt. 
Příprava nové, efektivní organizační struktury, 
založené na principech procesního řízení, bude 
prováděna postupně od 1. 7. do 31. 12. 2010. 
Start nového modelu řízení včetně procesních 
změn je plánován na 1. 1. 2011.
Ke změně nás vedly dva důležité parametry. 
Zaprvé riziko související s redukcí úhrad od zra-
votních pojištoven za poskytovanou péči, pro-
tože objem těchto úhrad klesá a objem posky-
tunuté péče se zvětšuje. Zadruhé je to rostoucí 
tlak na zvyšování kvality pracovní síly. Vedení 
KZ má velký zájem vytvořit podmínky pro sta-

V těchto dnech jsou tomu právě tři roky, kdy 
začala fungovat akciová společnost Krajská 
zdravotní. Vznikla sloučením pěti nemocnic 
Ústeckého kraje - v Děčíně, Chomutově, Mos-
tě, Teplicích a v Ústí nad Labem. Počáteční 
úvahy nad tímto, v České republice ojedině-
lým projektem, byly rozporuplné. Jak si KZ, 
a.s., vede dnes, na to jsme se zeptali předse-
dy jejího představenstva a radního Ústecké-
ho kraje Petra Bendy.

bilizaci lékařů i zdravotního personálu. Chceme 
být atraktivní pro nové zaměstance ve zdra-
votnických profesích. Prioritou je mít kvalitní 
zdravotnický personál s odpovídající odměnou 
za práci, než přebujelý administrativní aparát 
v jednotlivých nemocnicích. 

 Jak vnímáte dostupnost a kvalitu zdravot-
ní péče v zařízeních KZ,a.s., a v celém Ústec-
kém kraji?
Myslím, že občanům Ústeckého kraje posky-
tujeme dostupnou a kvalitní zdravotní péči. 
Samozřejmě, že je stále co zlepšovat, proto se 
změnou organizační struktury, o které jsem 
mluvil výše, souvisí i příprava strategie Krajské 
zdravotní, a to právě v oblasti zdravotní péče 
v jednotlivých nemocnicních. Tato strategie je 
v komepetenci MUDr. Jiřího Madara - náměst-
ka KZ pro zdravotní péči. Chceme, aby občané 
Ústeckého kraje věděli, že v jedné nemocnici 
najdou jedno specializované pracoviště, v druhé 
jiné, ale v rámci Ústeckého kraje najdou kvalitní 
ošetření nejen ve všech základních oborech, ale 
i v nějakých oborech specializovaných nebo na 
specializovaných klinikách. Tyto kliniky bude na-
bízet Masarykova nemocnice v Ústí. Pacienti ne-
budou muset za zdravotní péčí cestovat jinam, 
jako k tomu často dochází v jiných regionech, 
kde například došlo k privatizaci zdravotnických 
zařízení či celého zdravotnického systému, který 
tam byl budován několik let a který fungoval.
Do budoucna chceme například v Chomutově 
významně podporovat onkologii a nukleár-
ní medicínu. Jinou strategii ve zdravotní péči 
zvolíme v Mostě, v Teplicích a v Masarykově 
nemocnici v Ústí, která je v podstatě na úrovni 
fakultní nemocnice. Na jinou specializaci se za-
měříme v nemocnici v Děčíně.
Naší snahou je, aby naše nemocnice poskyto-
valy občanům Ústeckého kraje co nejlepší zdra-
votní péči, a aby zdravotní personál pracoval 
pokud možno s nejlepším vybavením a byl za 
tuto péči dobře ohodnocen.

Krajská zdravotní má třetí narozeniny
V úvodním slově stručně zhodnotil 
právě končící volební období před-
seda politického hnutí František Ry-
ba. Devět z deseti stěžejních bodů 
programu, který slíbili při svém ví-
tězství v Mostě voličům v roce 2006, 
je splněných. Nedořešen zůstal pou-
ze jediný, a to je cena tepla, kde svo-
ji roli sehrály stále se zvyšující ceny 
vstupních surovin. Také letos vychází 
volební program Sdružení Mosteča-
né Mostu z úkolů, které pojmenova-
li v anketě sami občané města. Jsou 
to přání spojená se zvyšováním kva-
lity bydlení, městskou hromadnou 
dopravou, zvýšeným počtem parko-
vacích míst, vyšší dostupností zdra-
votní a sociální péče, bezpečnos-
tí a prevencí kriminality především 

u nepřizpůsobivých občanů, transpa-
rentním zadáváním a kontrolou ve-
řejných zakázek, zlepšováním život-
ního prostředí, modernizací budov 
a vybavenosti základních a mateř-
ských škol, podporou těch oborů vy-
sokého školství, které přispějí k roz-
voji Mostu, kulturním a sportovním 
vyžitím a volnočasovými aktivitami 
dospělých občanů i mládeže. Speci-
fi ckou kapitolou je potom oživení 
Mostu a Mostecka, kde půjde o pod-
poru malého a středního podnikání, 
rozvoje řemesel a služeb. Komplet-
ní teze volebního programu, desate-
ra a další podrobnosti jsou k dispozi-
ci na www.mostecane.cz.
Součástí tiskové konference bylo ta-
ké představení kandidátů sdružení 

Volební program Sdružení Mostečané Mostu vytvořili samotní občané
Most |  Tiskovou konferencí zahájili v úterý 23. srpna  představitelé Sdružení 
Mostečané Mostu ofi ciální volební kampaň. Letos do ní vstupují pod hlavičkou 
Severočeši.cz a stávají se tak součástí  kandidátky politického hnutí  celkem ve  
24 městech a obcích Ústeckého kraje.

Mostečané Mostu. Lídrem kandidát-
ky, na které fi guruje celkem 45 jmen 
mosteckých občanů, je současný pri-
mátor města Vlastimil Vozka, v první 

desítce potom voliči najdou jeho ná-
městky Hanu Jeníčkovou a Luboše Pi-
tína, ředitele Technických služeb Ja-
na Syrového,  podnikatele Miroslava 

Fencla, seniory zastupuje Jiří Vykouk. 
Na čelním místě kandidátky do měst-
ského zastupitelstva je také lékařka 
Alena Dernerová, kterou sdružení zá-
roveň postavilo jako kandidátku do 
Senátu Parlamentu ČR za Mostecko. 
Kampaň sdružení Mostečané Mostu 
proběhne v rámci politického hnu-
tí Severočeši.cz v tisku, rozhlase, na 
billboardech, ale také kontaktním 
způsobem. Na 1. náměstí se usku-
teční 4 mítinky, na kterých nebude, 
stejně jako v minulé volební kampa-
ni, chybět zábava, ale ani slosování 
o hodnotné věcné ceny – osobní au-
tomobily, jízdní kola, notebooky, ne-
bo let balonem. Na prvním mítinku 
16. září čeká na 5 000 příchozích pře-
kvapení, které organizátoři blíže ne-
specifi kovali. Na 1.náměstí se tradič-
ně objeví informační kancelář sdru-
žení a také známá obří kostka s třemi 
automobily pro vylosované voliče.
 Text a foto: Metropol

Lídr kandidátky Sdružení Mostečané Mostu, současný primátor města Vlastimil Vozka (vle-
vo) a předseda politického hnutí Severočeši.cz František Ryba. Jako první počin ve volební 
kampani poslalo sdružení 100 000 Kč na odstraňování povodňových škod v Ústeckém kraji.

Jsme Severočeši.cz     Volby do zastupitelstev měst a obcí 15. - 16. října 2010
Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Chomutov, Libouchec, Louny, Postoloprty, Čížkovice, Lom, Roudnice, Litvínov, Most

Jiří Morstadt

Ústí nad Labem

Jana Pelikánová

Ústí nad Labem

Pavel Šíma

Ústí nad Labem

Zdeněk Chovanec

Ústí nad Labem

Radek Andres

Ústí nad Labem

Květoslava Cajthamlová 

Teplice

Roman Langfeller

Teplice

Robert Poskočil

Děčín

Lenka Sedlmajerová 

Teplice

Jan Seifert 

Děčín

Antonín Zamykal

Děčín

Irena Čapková

Most

Vlastimil Vozka

Most

Alena Dernerová

Most

Luboš Pitín

Most

Jan Syrový

Most

pojďte s námi dělat politiku...



www.czechcoal.cz
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Perspektiva umenšuje také velikost problémů (Švabinský) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na CD Alexandrovci se může těšit Marie Kociánová z Mostu. 
Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží opět CD Alexandrovci. 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 10. září 2010. 

Beran 21. 3. - 20. 4.
Neočekávaně rychle a dobře vy-

řešíte dlouhotrvající a nepříjemné nedo-
rozumění s příbuznými, které vás, ačkoliv 
jste si to nechtěli připustit, dost trápilo. Za-
sloužíte si odměnu podle svého gusta.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Neměli byste dělat jiným to, 

co sami nesnášíte. V poslední době se 
nad sebou příliš nezamýšlíte a jednáte 
tak, jako byste si mohli všechno dovo-
lit. Nepodceňujte řád světa, může se ob-
rátit proti vám.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Meteoritický roj se pravidel-

ně objevuje na letní obloze ke konci srp-
na, vy ho ale máte ve své hlavě už dlou-
ho. Přestože nikdy nepochybujete o svých 
motivech a jednání, tentokrát byste je 
měli dobře zvažovat. 

Rak 22. 6. - 22. 7.
Nabyli jste ztracenou sebejisto-

tu, a to vám velmi svědčí. Odráží se to 
i na vašem zevnějšku, jste ve výborné 
formě a všichni, kdo vás ještě donedáv-
na podceňovali, mohou závidět. Užívej-
te si ten pocit.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Dlouhodobá záležitost spojená 

s úředním jednáními se chýlí ke konci 
a bude v nejbližších dnech zdárně vy-
řízena. Zasloužíte si oddech a můžete 
konečně začít myslet také na něco pří-
jemnějšího.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Na svých cestách potkáte osob-

nost s velkým šarmem i vlivem, a to 
vám může od základu změnit život. 
Rozmyslete se, než uděláte zásadní 
krok. Milujete svobodu a nezávislost, 
zlatá klec není nic pro vás.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Představy o ideální dovolené se 

vám nesplnily, těšte se ale na prodloužený 
víkend s nostalgickou příchutí konce léta, 
který se vám skvěle vydaří. Potkáte zají-
mavé lidi a možná vznikne i něco víc.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Hlídejte si více svůj jazyk a ne-

svěřujte všechno ani svým přátelům. 
Nejsou to vždycky takoví přátelé, za ja-
ké je považujete. Mohou vaše informa-
ce zneužít proti vám. Mluviti stříbro, 
mlčeti zlato, stále platí.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Rádi cestujete, protože vás to 

osvobozuje od povinností a rutiny 
všedních dní. Máte sebedůvěru, která 
vám dovoluje myslet si,že si sami pora-
díte s jakoukoliv situací. Na cestách se 
to někdy nevyplácí.

Kozoroh 22. 12. - 20. 1.
 Odmítněte nabídku, která je 

sice velmi lákavá, ale dost nebezpeč-
ná. Nebudete toho litovat. Naskytne 
se vám mnohem příjemnější možnost, 
jak strávit konec léta. Uvidíte, že i klid-
nější alternativa vás také nadchne.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
 Okolí často šokujete svými 

výstředními nápady a zálibami. Tento-
krát ale budete vyvedeni z míry nápa-
dy svých miláčků vy. Raději se připrav-
te, ať vás to neporazí. Ukažte jim, jak 
umíte být tolerantní.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Nepochybujte stále o správnosti 

svých rozhodnutí. Dovolenou a odpoči-
nek si zasloužíte, tak už neváhejte, sbal-
te se a vydejte se za sluncem. Žádné vý-
čitky ale s sebou neberte, ať se zbyteč-
ně neotrávíte.

METROPOL 
horoskop

Připravila: Ludmila Petříková

Autor
výroku: 
Ovidius

417 31

Jméno
autora 
Zlatých 
úhořů

Pořádek
Anglicky 
„nebo“

Žíla
Avivážní 
roztok

Hudební 
značka

Dvakrát 
snížená 
nota a

Starý
název 

Thajska
Chodidlo

Zeyerův
hrdina 

(Amilův 
přítel)

Zkratka 
Sněmovny 

lidu

Přezdívka 
režiséra 
Friče

Oznámit 
policii

Očkovací 
vakcíny

Půlka

Svalová
křeč

Chemická 
zn. thoria

1
Africký

stát

Nahromaditi 
vláčením

Ve kterou 
dobu

Ruský 
panovník

Odrůda 
křemene

Finiš 4
Sladko-

vodní ryba

Jordánský 
přístav

Krém

Tahle

Jednotka 
ryzosti
zlata

Pivovar-
nická 

surovina

Označení 
našich 
letadel

Ovocná 
zahrada

Naše 
pravicová 

strana

Jedno-
duché
stroje

Jméno 
Ovidiovo

Znalost 
(knižně)

Nemoc-
niční 

oddělení 
(zkratka)

Rumunské 
město

Kobyla

Žena
(nářečně)

Druh 
pryskyřice

Příslušnice 
keltského 

národa

NAPOVÍME:
Amis, elemi,

Adast, or,
Keres, Mac.

Vady
na

punčoše

Zkratka 
německých 

drah

Bývalý
ruský 

šachista

Břevno

Firma
z Adamova

Terénní
typ vozu
Volks-
wagen

Zbavit 
sedliny

Sladká 
lihovina

Tučnolistá 
tropická 
léčivá 

rostlina

Karty
vyšší

než král

Vědecko-
technická 
revoluce 
(zkratka)

Olga 
(domácky)

Druh 
papouška

Důvěra

Potomek

Dětský 
pozdrav

Jestli

Adamova 
družka

Italská
Eliška

Sibiřský 
veletok

Surovec

Zkratka 
severový-

chodu

Člen
národa

žijící v JAR

Zn. abvoltu

2 3
Anglicky 
„arabský“

Byliny
s masitými 

květy

     

Bengt Ahlfors, režie: Juraj Deák
„Nikdy neříkej nikdy“ aneb dráždivá komedie o tom, jak vášeň

a touha mohou poplést hlavu i lidem ve zralém věku. V příběhu

manželského trojúhelníku uvidíte Elišku Balzerovou, Tomáše

Töpfera a Zdeňka Maryšku, kterému v roli dcery bude sekundo-

vat Monika Kobrová.

neděle 12. září 2010
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem

od 18:00 hodin číše vína 
a setkání s Pavlem Sušickým a Tomášem Töpferem

od 19:00 hodin začátek představení

zvýhodněné vstupné
180,- a 90,- Kč

• Praha • Plzeň • Karlovy Vary • 
• Ústí nad Labem •

• Hradec Králové • Pardubice •
• České Budějovice •

Školné na vysokých školách je té-
ma, které na začátku školního ro-
ku patří k těm nejžhavějším jak 
pro studenty, tak i rodiče. Všechny 
nás určitě zajímá, jak to celé dopad-
ne, zda budeme platit či ne?

Ve svých stranických programech mě-
ly zavedení školného na VŠ všechny tři 
strany ODS, TOP 09 i VV. ODS a VV by-
ly pro odložené školné, kdežto TOP 09 
byla pro placení školného ihned. Od-
ložené školné by vypadalo tak, že stu-
dent by školu vystudoval v podsta-
tě „zadarmo“ a začal by ji postupně 
splácet v momentě, kdy by dostudo-
val. Tento návrh vznikl kvůli obavám 
studentů, že by školu fi nančně neby-
li schopni zvládnout. 
Na názory na školné jsem se zepta-
la svých přátel. Jsou to mladí lidé, ně-
které vysoká škola čeká už tento škol-
ní rok a jiní mají před maturitou, ale i 
tak mají na věc svůj názor, protože i 
pro ně to je celkem blízká budoucnost. 
Většina těchto názorů není příznivá. 
Mladým lidem se nelíbí, že by se měli 
zadlužit. Nejde tu jen o nepěkný pocit 
zadlužení, ale i o strach, aby celý ten-
to fakt nebyl zneužíván. Celkově by se 

lidem líbilo, kdyby si mohli sami zvo-
lit, někdo by chtěl školné platit hned a 
někdo až po vystudování. 
 Osobně si myslím, že placení školné-
ho až po vystudování není úplně špat-
ný nápad, pokud se stanoví a dodr-
ží přijatelné podmínky. Pro studenty, 
kteří nemají možnost při studiu pra-
covat, nebo jejich rodiče nemají mož-
nost jim školné platit, může být tato 
možnost skvělým východiskem. Ja-
ko výhodu placeného školného mů-
žeme brát fakt, že se školy zbaví tzv. 
věčných studentů, tedy takových stu-
dentů, kteří vysoké školy využívají k 
tomu, aby nemuseli nastupovat do 
práce. Jako nevýhodu můžeme nao-
pak brát to, že spousta nadaných stu-
dentů si nebude moci placení školné-
ho dovolit, a to ani po vystudování. 
Smutným faktem je, že vysoké školy u 
nás nejsou známé rozdáváním stipen-
dií pro nadprůměrné, snaživé a cílevě-
domé studenty. 
Proto si také myslím, že pokud nápad 
na zavedení školného obstojí, měl by 
být zvolen s citem ke všem sociálním 
skupinám tak, aby nikdo nemohl být 
„okraden“ o šanci na studium.

Veronika Vacková, studentka z Mostu 

METROPOL   z redakční pošty

Školné očima studentů
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Ministerstvo dopravy ČR uveřejnilo 
13. srpna seznam staveb, u kterých 
dojde k přerušení stavebních prací 
kvůli úsporným opatřením ve fon-
du dopravní infrastruktury. Stavba 
dálnice D8 bude pokračovat.

V roce 2011 vyčlenilo ministerstvo 
fi nanční prostředky na výstavbu mi-
moúrovňových křižovatek Lovosice 
a Bílinka. Žádná jiná varianta nebyla 
pro Ústecký kraj přijatelná. Dokon-
čení dálnice zpomalují svými žaloba-
mi už jen ekologičtí aktivisté. Minis-
terstvo dopravy vyslalo signál, že D8 
je pro vládu prioritou. Ústecký kraj 
dlouhodobě prosazuje urychlené do-
končení dálnice. „Rozhodnutí minis-
terstva dopravy dalo občanům na ob-
jízdných trasách opět naději na uvede-
ní do provozu posledního úseku dálni-
ce mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Je to 
také jasný vzkaz ekologům, aby přesta-
li bránit dostavbě,“ uvedla hejtmanka 
Jana Vaňhová. V současné době brz-
dí dokončení dálnice záměrně podá-
vané žaloby ekologických aktivistů. 
Ústecký kraj požaduje po minister-
stvu dopravy přijetí takových legis-
lativních opatření, která by zabrá-
nila záměrným obstrukcím a blo-
kacím dopravních staveb ze strany 
ekologických sdružení. Celospole-
čenské ztráty za nedokončenou dál-
nici D8 vyčíslila studie ČVUT na 677 
milionů Kč ročně. Do výpočtu neby-
ly zahrnuty další přínosy dokonče-
né dálnice D8, které spočívají ve sní-
žení emisí, hluku, exhalací, v ochra-
ně vod a živočichů, podpoře rozvoje 
území a ochraně životního prostře-
dí. Ústecký kraj proto v červenci za-
dal Zdravotnímu ústavu v Ústí nad 
Labem šetření, aby zjistil množství, 
složení a vliv škodlivin na objízd-
ných trasách. Měření probíhají do 
konce srpna. Výsledky studie by mě-
ly sloužit jako argument ekologic-
kým organizacím. (krz)

Mezi občany byli denně v době po 
povodních také jednotliví členové 
vedení Ústeckého kraje. Například 
členové krajské rady Jana Ryšán-
ková a Petr Jakubec spolu se zastu-
pitelem Tomášem Křížem navštívi-
li nejen Děčínsko, které postihla ži-
velní pohroma nejvíce, ale rovněž 
některé obce na Litoměřicku.

I tady velká voda napáchala škody. 
Radní J. Ryšánková upřímně poděko-
vala všem pracovníků neziskových or-
ganizací i představitelům obcí, kteří 
mají s organizací likvidace škod o le-
tošních prázdninách tolik práce. 
„Kromě vojáků a profesionálních i dob-
rovolných hasičů je třeba vyzvednout 

Podle hejtmanky Ústeckého kraje Ja-
ny Vaňhové se konečné náklady vy-
šplhají až na 1,5 miliardy korun, což je 
dvakrát více než při loňských červen-
cových povodních. „V nejkritičtějších 
dnech se na Krajský úřad Ústeckého kraje 
sbíhaly desítky žádosti o poskytnutí úkli-
dových prostředků, hygienických potřeb, 
koleček a lopat, kontejnerů až po balené 
vody,“ říká Jana Vaňhová. „Jen humani-
tární pomoc, kterou poskytl kraj během 
nejkritičtějších dní, stála téměř 8 milio-
nů. To jsou obrovské peníze. Ústecký kraj 

měl ve svém rozpočtu vyčleněnou částku 
na krizové řízení 4,6 milionu korun, při-
tom pouze náklady na odstranění prvot-
ních ztrát Ústecký kraj předběžně vyčíslil 
na více než 100 milionů korun. Finanční 
náklady na úhradu záchranných a likvi-
dačních prací převyšují jak možnosti jed-
notlivých obcí, tak kraje. Proto jsem po-
žádala o peněžní injekci stát ve výši 30 
milionů korun jako zálohu z rezervy na 
řešení krizových situací. Tyto prostředky 
by měly stačit na profi nancování prvot-
ních nákladů. Abychom byli schopni vrá-

Radní Jana Ryšánková (vpravo) předává humanitární dary od Ústeckého kraje 
v děčínském sídle ČČK. 

Hejtmanka Jana Vaňhová na prvním provizorním mostě, který naše armáda postavila v Ústeckém kraji. Tenhle je v Kytli-
cích na Děčínsku. Velká voda odnesla původní betonový 7. srpna a už 18. srpna stál nový. Koncem minulého týdne přibyly 
i mosty v Hřensku a Povrlech - Lužci na Ústecku.

KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORA
Ústeckého kraje

PERUC

Dálnice D8
dostala zelenou

Náklady na obnovu území přijdou
minimálně na půldruhé miliardy korun 
V oblastech, které v sobotu 7. srpna 2010 zasáhla ničivá povodeň, pokračují 
obyvatelé, hasiči i armáda s odstraňováním následků, na řadu také přichází vy-
číslení ztrát. Obce a města v postižených oblastech musely do 23. srpna vyčíslit 
náklady na obnovu území a požádat o dotace ministerstvo pro místní rozvoj.

tit kraj do běžného stavu, je pomoc státu 
nezbytná. V současné chvíli žádáme mi-
nimálně 30 mil. Kč na nejnutnější opra-
vy. Východiskem se zdá zavedení rozum-
ných systémových opatření, která budou 
připravena na to, že se k nám povodně 
budou vracet častěji. Povodňové škody 
nemůžeme eliminovat, můžeme jenom 
předejít těm nejhorším.“
V letošním roce bleskové povodně za-
sáhly již dvakrát oblast bývalého dě-
čínského okresu v odstupu několika 
týdnů. Jak zvládli záchranáři tento boj 
s přírodními živly?
„Do odstraňování škod se okamžitě po 

opadnutí vody zapojili profesionálové 
z Hasičského záchranného sboru Ústec-
kého kraje, nejvíce z Územního odboru 
Děčín. Letecká záchranná služba zasaho-
vala při evakuaci 21 osob za použití vr-
tulníku. Musím zde složit velkou poklo-
nu a uznání všem složkám integrova-
ného záchranného systému a dobrovol-
ným hasičům, jelikož bez nich by nebylo 
možné tuto situaci dobře zvládnout. Mi-
mořádná byla pomoc také Armády ČR, 
vždyť například specialisté ze ženijních 
praporů z Olomouce, Bechyně i odjinud 
tady stavějí rychle a kvalitně i provizor-
ní mosty a pomáhali a pomáhají nadále, 

kde potřebujeme. Díky všem občanům, 
jednotlivým krajům, jejich Asociaci, pod-
nikům, fi rmám, dobrovolníkům z nezis-
kových organizací, charitě… 
Přála bych si, aby se situace na dlouhou 
dobu neopakovala. V současné době se 
musíme zaměřit na prevenci, dobudo-
vat protipovodňová opatření, monitoro-
vací systém, v čemž nám podporu přislí-
bila další města. Ukázala se také nutnost 
urychleného dokončení D8, která má ne-
přímou souvislost s povodněmi. Krajské 
město bylo díky sesuvům půdy na objízd-
ných trasách na několik hodin doslova 
odříznuto od okolního světa.“  (krz)

Bankovní účet kraje s názvem KONTO POVODNĚ – DC,
číslo účtu 22229922/0800 (Česká spořitelna a.s). 

Peníze lze na zmíněný účet zasílat nejpozději do konce října letošního
roku. O stavu fi nančních prostředků na uvedeném kontu a také o násled-

ném rozdělování peněz nejpotřebnějším obcím a dalším poškozeným bude 
Ústecký kraj veřejnost průběžně informovat i prostřednictvím Metropolu. 

KONTO POVODNĚ – DC :KONTO POVODNĚ – DC :
účet čísloúčet číslo

22229922/080022229922/0800

KONTO POVODNĚ – DCKONTO POVODNĚ – DC  ::
účet čísloúčet číslo

22229922/080022229922/0800

Dík neziskovým a humanitárním organizacím
i práci neziskových organizací, které 
mají v organizaci záchranných prací 
i poskytování humanitární a psycho-
sociální pomoci velké zkušenosti. Prá-
vě psychologická pomoc ve druhé vl-
ně, kdy si lidé začínají  po úklidu  uvě-
domovat, co je postihlo a o co všechno 
přišli, je od odborníků potřebná a ne-
zastupitelná.“ Oba radní ocenili prá-
ci například členů oblastního spol-
ku Českého Červeného kříže v Dě-
číně, centra krizové intervence Spi-
rála, obecně prospěšné společnosti 
Člověk v tísni, o.p.s. České Švýcar-
sko z Krásné Lípy, ústeckého Dobro-
volnického centra, společnosti ADRA 
nebo Oblastních charit z Ústí nad La-
bem a České Kamenice. (krz)
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www.msbi.cz

Díky našim programům a produktům, které 
jsou ve spolupráci s našimi partnery upra-
veny podle potřeb klientů, můžeme našim 
klientům nabídnout mimořádně kvalitní 
službu.
Za to ručí jméno Makler Service.

Makler Service
Bohemia International s.r.o.
J.K.Tyla 1338/8
415 01 Teplice
telefon: 475 668 311 
e-mail: sekretariat@msbsro.cz

Regionální kancelář
MSBI 
Masarykova 979/176
400 01  Ústí nad Labem
telefon: 475 603 744

Servis klientům 
Rozdíl spočívá v servisu.
Zabezpečení 
Klidné prožití důchodu se správným zabezpečením.
Pojištění 
Být chytrý dříve než nastane škoda!
Financování 
Přístup se správnou strategií!

pomoc a orientace ve světě fi nancí

Jste fi rma, která propouští nebo přijímá nové zaměstnance?
JSTE OHROŽENI ZTRÁTOU ZAMĚSTNÁNÍ?

Jste zaměstnanec, který dal nebo dostal výpověď?
Končí Vám pracovní smlouva na dobu určitou?

Chcete se vrátit do zaměstnání po rodičovské dovolené?
Jste OSVČ, která musí ukončit své podnikání z důvodu nerentabilnosti?

Dřív, než vám skončí pracovní poměr, přijďte k nám!

PROJEKT
„RESTART – MOST“

Nabízíme zaměstnancům:
•  bezplatné poradenství pro zaměstnance, kterým končí jejich 

stávající pracovní poměr nebo končící OSVČ
• bezplatnou rekvalifi kaci vybraných profesí
• formy přímé podpory dle individuálních potřeb klienta

Nabízíme zaměstnavatelům:
•  náhradu mzdových prostředků fi rmám, které propouštějí

zaměstnance
•  možnost získání mzdových příspěvků při přijímání

zaměstnanců – dotované zaměstnání

Informace poskytne projektový tým na adrese:
Informační a poradenské centrum Most, Lomená 45, Most 

a Business Centre, Jiráskova 413, Litvínov
Telefon: 734 324 187, e-mail: landova@scomp.cz

Dnes vás pozveme na návštěvu Do-
mu Českého Švýcarska v Krásné Lí-
pě. Život, tajemství, inspirace – to je 
název ojedinělé výstavy, kterou by si 
žádný návštěvník tohoto regionu ne-
měl nechat ujít. Jedná se o interaktiv-
ní expozici, která je hlavní součástí 
návštěvnického střediska Domu Čes-
kého Švýcarska v Krásné Lípě a je 
určena všem, kteří touží objevovat 
krajinu Českého Švýcarska, nahléd-
nout do jejích nejskrytějších zákou-
tí a dozvědět se něco o historii a pří-
rodních i kulturních klenotech toho-
to jedinečného území. Výstavu, roz-
místěnou ve dvou patrech, tvoří čtyři 
ucelené tématické celky, jež se záro-
veň přirozeně v prostoru prolínají. 
Vstupní část tvoří kubisticky ztvár-
něný trojrozměrný model největší 
skalní brány v Evropě Pravčické brá-
ny a hned poté, co návštěvník touto 
branou projde, stává se součástí laby-
rintu krajiny imitující typická zákou-
tí přírody Českého Švýcarska.Vhodně 
kompozičně pojaté uspořádání stěn 
v prostoru vytváří v návštěvníkovi 
pocit chvílemi „stísněnosti“ skalní 
soutěsky, chvílemi prostoru lesa …
V další části expozice máme zase 
pro změnu možnost putovat kraji-
nou a v jednotlivých zákoutích obje-
vovat rozmanitou tvář krajiny s his-
torickou i duchovní hodnotou v po-
době hravě pojatých prostorových 
exponátů různých rozměrů a tvarů 
jako je například starý větrný mlýn, 
rozhledna, skalní kaple, křížek a dal-
ší. Krajina jako výzva je název další 
části expozice, do níž již musíme se-
stoupit po schodech a která nás se-

Turistická sezóna v Ústeckém kraji po povodních neskončila
Ničivé povodně, které na počátku srpna zasáhly část Ústeckého kraje, ja-
koby ukončily turistickou sezónu. Postiženou oblastí je již po několikáté 
především Hřensko. Krajina Českého Švýcarska včetně ubytovacích a gas-
tronomických služeb, má ale návštěvníkům stále co nabídnout. Můžete tu 
bez obav strávit zajímavý rodinný víkend. 

p p chodech a která nás se-

Alenka v říši divůAlenka v říši divů

kých vzpomínek známého pohádká-
ře H.Ch. Andersena, který tuto kraji-
nu kdysi navštívil a zanechala v něm 
hlubokou stopu.
Text: Mgr. Dana Štefáčková, foto: archiv

znamuje s prvními objeviteli této 
krajiny – švýcarskými romantickými 
malíři z drážďanské umělecké akade-
mie, s počátky turistiky i dalšími vý-
znamnými postavami, pro které se 
Českosaské Švýcarsko stalo zdrojem 
poznání v oblasti umělecké i vědec-
ké. Největší úspěch především u dě-
tí, ale i dospělých se smyslem pro 
hravost, sklízejí interaktivní exponá-
ty větrný mlýn, lososí cesta, jezevčí 
nora, mravenčí bludiště či horolezec-
ká stěna, které poutavě a zábavnou 
formou vtáhnou návštěvníka do dě-
ní a umožní mu odnést si i svůj vlast-
ní prožitek.
Součástí expozice je i panoramatic-
ká projekce na téma Krajina zrozená 
z písku a moře a kinosál s kapacitou 
až 50 míst. A právě zde na vás čeká 
vyvrcholení celé expozice ve formě 
dvacetiminutového emotivního fi l-
mu s názvem Krajina tajemství. Máte 
tak možnost shlédnout nejen působi-
vé záběry na krajinu a přírodu Česko-
saského Švýcarska, ale zaposlouchat 
se i v anglickém jazyce do autentic-

Mladí přírodovědciMladí přírodovědci

Expozice geologieExpozice geologie Informační střediskoInformační středisko

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,

k dnešní úvaze o racionálním myš-
lení mne vedla osobní zkušenost ři-
diče. Poměrně často jezdím do naší 
centrály z Ústí nad Labem do Prahy 
a věřte, že na zhruba devadesátiki-
lometrovou cestu teď často potře-
buji i dvě a půl hodiny času. Přitom 
jedu maximální povolenou rychlos-
tí bez zastavování, takže tu není 
něco v pořádku.
Na vině je podle mne jednání sil-

ničářů, kteří se právě, bez pořád-
ného rozmyšlení, rozhodli řidi-
čům na této trase pořádně „zato-
pit“. Komunikace z krajské metro-
pole k Lovosicím se na pěti úsecích 
opravuje, a tak se tvoří dlouhé ko-
lony, kde půlhodinka popojíždě-
ní není výjimkou. Řeknete si, proč 
nevolí jinou trasu? To také není 
dost dobře možné a silničáři to vě-
dí. Přívalové deště na začátku srp-
na uvolnily svah na „náhradní“ ko-
munikaci přes Bořislav na Teplic-
ku, kam teď nemohou jezdit kami-

ony. Ty musí, stejně jako osobáky, 
pěkně podél Labe. V Lovosicích se 
pak všichni doslova plazíme přes 
pět kruhových objezdů k dálnici 
D8. To je malý příklad nedostatku 
racionálního myšlení, jistě byste 
mohli uvést další z vlastních stras-
tiplných cest.
Obávám se, že podobných příkla-
dů lidského konání, kdy napřed ně-
co uděláme a teprve potom pře-
mýšlíme o možných důsledcích, se 
najdou desítky. Jen namátkou, tře-
ba z oblasti mezilidských vztahů – 

mám zlost a něco nepěkného kole-
govi hezky od plic povím. Odpověď 
na sebe většinou nenechá dlouho 
čekat a už jsme v sobě. Z přítele je, 
často úplně zbytečně, nepřítel. Co 
s tím? Inu, rozum jsme, jako jediní 
živí tvorové na Zemi, dostali my, li-
dé, do vínku při narození. Tak pře-
mýšlejme.
Mějte se rozumně a hezky.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


