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www.tydeniky.cz

Nejmodernější novinový projekt v ČR | tištěný náklad 177 224 výtisků v Ústeckém kraji

Litoměřické prvňáčky přivítal prezident Václav Klaus | Ženy v politice chybějí, tvrdí náměstkyně chomutovské primá-
torky Jana Vaňhová | Milan Bruncvík jede po olympiádě na evropský šampionát | Historický triumf pro české barvy na 
Autodromu Most | Labské léto 2008 v ústeckém Letním kině hřálo a bavilo | Sloup v Čechách je turistickým lákadlem

číslo 17 | září 2008

www.asas-most.euwww.asas-most.euwww.asas-most.euwww.asas-most.eu

AUTOSALON

Antonín Sajdl, Hraniční 2, Most-Souš
tel: 476 103 180, e-mail:asas.prodej@volny.cz

Antonín Sajdl, Hraniční 2, Most-Souš
tel: 476 103 180, e-mail:asas.prodej@volny.cz
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NEJLEVNĚJŠÍ NEJLEVNĚJŠÍ plastováplastová  
okna na severu Čechokna na severu Čech

Ke každému oknuKe každému oknu
parapet parapet ZDARMAZDARMA

26. a 27. zárí
V

www.vinobranilitomerice.cz

 Olympic, No Name, Kryštof, 

 Desmond, Poutníci, Kamelot, 

 Hop Trop, Cop, Walda gang,

 Modrotisk, Tezkej Pokondr, 

 Swingový orchestr Fr. Honzáka

 a mnoho dalších.

    Dále: Revival stage, Detská scéna,

   Jazz-swing stage, Alternativa, HIP HOP, 

   JET stage 

   EXPLOSIVE STAGE - 

   Braní de la Maria.

/Dj Lucca, Dj Orbith a další/

/DnB,  Techno,  Reggae/

V

26.9 Pátek od 16:00

vstup zdarma

27.9. Sobota od 11:00

vstup 120,- Kc
deti do 130 cm 50,- Kc

deti do trí let v doprovodu rodicu zdarma 

V

V
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Text: Marek Kubín
Foto: Tomáš Krist

be. Já jím nežiji a je pro mě nepříjemné, 
když se mi snaží bulvár dostat do sfér, kte-
ré jsou jen moje. Přechod z veřejnoprávní 
televize do soukromé je velká změna, se 
kterou se člověk musí naučit žít. Ale stej-
ně ho vždycky něco překvapí.“ 
O tom, jak se z Právnické fakulty ona 
sama dostala k novinařině, Světlana ří-
ká: „V době, kdy jsem byla ve škole, odvo-
lali mou kamarádku soudkyni. Přemýšle-
la jsem, jak jí pomoct a napadlo mě, že by 
se o tom mělo psát. A tak jsem se stala no-
vinářkou.“  Advokacie Světlanu nepřita-
huje. „To už by mě víc lákalo být soudky-
ní. Kdybych se rozhodla úplně změnit pro-
fesi, tak asi tímhle směrem. Mohla bych jít 
dělat čekatelku k soudu nebo státnímu 
zastupitelství. Možná to jednou bude dal-
ší změna v mém životě. Je to ale velmi na-
máhavá a vyčerpávající práce.  Na novi-
nařině se mi líbí, že je to je velmi svobod-
né povolání a těžko bych si zvykala na 
nějaký pravidelný rytmus. To bych s tím 
musela začít hned po škole a já se vyda-
la jiným směrem,“ uzavřela Světlana své 
povídání. 

kom
erční prezentace

Chcete změnit zaměstnání? Chcete změnit zaměstnání? 
Severočeský METROPOL přijme dva manažery pro obchod

CV zasílejte na adresu: personalistika@tydeniky.cz

ÚSTECKÝ KRAJ

Potřebujete rychle, výhodně a bezpečněPotřebujete rychle, výhodně a bezpečně
prodat byt, dům nebo pozemek?prodat byt, dům nebo pozemek?

www.mexxreality.czwww.mexxreality.cz
Vyřídíme vám hypotéku zdarma!Vyřídíme vám hypotéku zdarma!

VOLEJTE BEZPLATNĚ:

Světlana Zárubová
nedá dopustit na Litoměřice
Ačkoli je Světlana Zárubová vystudovaná právnička, vrhla se do zcela jiných vod. Dlouhá léta působila v České televizi jako mode-
rátorka. Poslední dobou ji ale známe jako jednu z hlavních tváří Primy, kde uvádí první zprávy. Málokdo ví, že se Světlana také vě-
nuje charitativní činnosti. V Praze chodí třetím rokem jako dobrovolnice do Jedličkova ústavu. 

„Je to takový můj celoroční závazek. Vždy 
jeden den v týdnu tam chodím pomáhat 
učitelce Dáše Dolejškové do třídy s dětmi ja-
ko asistentka. S Dášou i s dětmi jsme si sed-
ly. Už se na ně po prázdninách těším,“ ří-
ká s úsměvem Světlana. Občas bere se-
bou i syna Viktora, který si v Jedličkárně 
našel kamarády a kamarádky. „Je dobré, 
když Viktor vidí, že všechno není tak jed-
noduché. Když vozil kamarádku na vozíč-
ku po Praze, tak si hned uvědomil, jak to 
handicapovaní mají oproti nám složitěj-
ší,“ říká Světlana.
Na začátku prázdnin si udělala čas 

a vyrazila společně s hokejovým 
brankářem Milanem Hniličkou, kte-
rý je stejně jako Světlana rodákem 
z Litoměřic, do Liberce na chari-
tativní akci Flik Flak, které se zú-
častnily dětské domovy z Lito-
měřic, Starého Hraběcí a Lipo-
vé u Šluknova. Zábavný den 
se konal na Zimním stadionu, 
kde děti odpoledne absolvova-
ly plno soutěžních disciplín. 
Vyvrcholením akce byla střel-
ba pukem do brány proti Mi-
lanu Hniličkovi, při které bylo 
pro rozzářené děti splněným 

snem vystřelit si právě na Milana. Reprezen-
tační gólman byl milosrdný a většina puků 
skončila za jeho zády. 
K dětem v domovech má Světlana vyslove-
ně osobní vztah. Její maminka je totiž ředi-
telkou jednoho takového dětského domova, 
ve kterém také společně s manželem byd-
lí. Pravidelně za rodiči jezdí, takže tyto děti 
a jejich problémy velmi dobře zná. „Po ma-
mince jsem toho zdědila asi hodně. Prostě si 
myslím, že když je můj život relativně v poho-
dě, tak bych také z něj měla část rozdat dru-
hým. V tom jsme asi stejné,“ říká. 
Do Litoměřic se Světlana stále ráda vrací. 
„Každý, komu je ukáži, je z nich nadšen. Všem 
známým i mně se moc líbí. Jsem ráda, že jsem 
prožila dětství v tak hezkém městě, že se nemu-
sím za své rodiště stydět. I když poslední dobou 
mě to táhne výše do Českého středohoří, kde 
mají rodiče chalupu. Určitě si ale opět letos ne-
nechám ujít Vinobraní Litoměřice. Na něm sko-
ro nikdy nechybím. Ráda si také zajezdím na 
kolečkových bruslích po Střeleckém ostrově.“ 
Jak se vyrovnává s popularitou v komerční 
televizi. Je na ni připravená? „Moc velké pro-
blémy s tím nemám. Na ulici mě lidé nepozná-
vají. Popularita je virtuální svět, který vytváře-
jí bulvární novináři a je zcela odlišný od toho, 
který člověk žije. Je to takový svět sám pro se-
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Ministr Řebíček
přijal petici

za dostavbu D8
Ministr dopravy Aleš Řebíček převzal 
na krajském úřadě za účasti hejtmana 
Ústeckého kraje Jiřího Šulce petici za 
urychlenou dostavbu dálnice D8. Pe-
tiční akce se zúčastnili obyvatelé vět-
šiny obcí a měst, přes které vedou ná-
hradní dopravní trasy nahrazující ne-
dostavěný poslední úsek dálnice D8 
z Řehlovic do Lovosic. Za urychlené 
řešení extrémní přetíženosti místních 
komunikací se podepsalo více než 
7 460 000 obyvatel, petici předal sta-
rosta obce Velemín Jiří Skalický. (met)

Podpora památek
z Kalvárie na Ostré 
Téměř osm set diváků se vystřída-
lo koncem srpna na magickém taju-
plném místě, Kalvárii na Ostré nad 
Úštěkem. Divadelní a hudební festi-
val Na schodech zde pořádá už čtvr-
tým rokem Společnost pro obno-

vu památek Úštěcka a Sdružení pro 
úštěckou synagogu a hřbitov. Hlav-
ním důvodem setkání divadelníků 
a hudebníků je snaha upozornit na 
stav historických památek Úštěcka 
a na divácích je pobavit se a fi nančně 
přispět k jejich záchraně. Letos se po-
dařilo vybrat 8 900 korun. Na sním-
ku Francouzka Seiline Valée, členka 
pohybového divadla Décalages, které 
předvedlo dech beroucí představení 
vysoko nad zemí, na zavěšených la-
nech mezi kostelíčky, na pomezí diva-
dla a akrobacie, snu a reality. (kub)

Radek Vonka
vedl do školy

svého syna Thea
Prvňáčky ZŠ E. Krásnohorské přišel 
1. září přivítat Radek Vonka jednak 
jako vicehejtman Ústeckého kra-
je, jednak jako rodič, otec prvňáčka 
Theodora. 
Ten se těšil, až se v 1. A třídní učitel-
ky Ludmily Práglové sejde s kama-
rádkami ze školky, s Aničkou, se kte-

rou seděl první den v lavici, a s Ven-
dulkou. Už prý umí počítat do sta 
a některá písmenka hravě zvlád-
ne. Vicehejtman Radek Vonka tvr-
dil, že se jako prvňáček do školy tě-
šil, a to na nové kamarády a na nové 
prostředí. Dodnes vzpomíná na svo-
ji první paní učitelku Petersenovou 
v ZŠ v Krásném Březně. „Největší můj 
zážitek ze školy je, když jsem se naučil 
číst. Čtení knížek a vstřebávání nových 
informací nezávisle na dospělém světě 
mě obohacovalo,” řekl Vonka.  (av)

Neurochirurgové
operují revoluční 

technologií
Před měsíce vzrušila veřejnost infor-
mace o tom, že tým neurochirurgů 
zdejší Masarykovy nemocnice pro-
vedl úspěšně unikátní operaci ná-
doru na mozku za pomoci revoluč-
ní technologie identifi kace a vizuali-
zace důležitých nervových drah po-
mocí metody magnetické rezonance. 
Šlo o vůbec první využití technologie 
StealthDTI v neuronavigaci ve střed-
ní a východní Evropě.
Koncem srpna doc. MUDr. Martin Sa-
meš, primář neurochirurgické kliniky 
Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy 
nemocnice, seznámil s principy nové 
technologie novináře, umožnil jim na-
hlédnout pomocí software na zobra-
zení jednotlivých funkčních okrsků bí-
lé hmoty v mozku kontrolujících hyb-

nost končetin, řeč nebo zrak a možné 
postupy vedení operace. 
„Díky této technologii můžeme nejen 
nahlédnout do mozku pacienta, loka-
lizovat důležité nervové dráhy, ale ta-
ké si lépe naplánovat rozsah operace 
a chirurgický přístup k tumoru. Opera-
téři tak pracují s mnohem nižším rizi-

kem poškození důležitých funkcí moz-
ku. V testování této technologie bu-
deme jako jedna ze čtyř referenčních 
neurochirurgických klinik v Evropě po-
kračovat a počítáme, že ročně prove-
deme s její pomocí přes třicet operací,“ 
uvedl doc. MUDr. Sameš. (pa)

Metrostav
studentům

Nepříznivý demografi cký vývoj s kle-
sajícím počtem žáků na základních 
a tudíž i středních školách, nutí hle-
dat školská zařízení a jejich zřizova-
tele cesty k naplnění míst i učebních 
oborů na středních školách. Zdůraz-
nil to náměstek a zástupce hejtma-
na Radek Vonka při návštěvě Inte-
grované střední školy stavební v Ús-
tí nad Labem – Krásném Březně.
Ta začala spolupracovat loni s Met-
rostavem, a. s., a výsledkem je pod-
pora této společnosti učňům staveb-
ních profesí. Žáci prvního ročníku - 
čtyřiadvacet zedníků a sedm tesařů 
– uzavřeli 3. září smlouvy s Metrosta-
vem o vzájemné spolupráci.  (se)

Parkování v Ústí 
za sms zprávy

Ústí nad Labem | V Ústí nad Labem 
je od 1. září  možné platit za par-
ko vání pomocí mobilního telefonu. 
Cena za jednu hodinu stání při 
platbě SMS zprávou je 15 korun. 

Na žádost operátora ale došlo ke 
změně telefonního čísla, na které bu-
dou řidiči posílat aktivační SMS. Plat-
né číslo je:  902 06 15. Ke změně došlo 
až po výrobě 49. čísla Městských 
novin, kde je ještě uvedeno původní 
číslo 902 07 15. Motoristům se proto 
za tuto komplikaci omlouváme.
Město vydalo informační letáky, 
které se objevily v autobusech, 
trolejbusech, na koupalištích (Brná, 
Plavecká hala Klíše a Městské 
lázně), dále na Zimním stadi-
onu, v areálu Větruše (bludiště 
a sportoviště) a samozřejmě na 
všech parkovištích. Změna telefon-
ního čísla je zde již provedena.
Jak jsme již uvedli, po příjezdu na 
místo parkování stačí od 1. září 
zaslat na telefonní číslo 902 06 15 
aktivační SMS zprávu ve tvaru: MP 
mezera číslo parkoviště mezera 
a státní poznávací značka vozidla 
(SPZ). V celém systému se tak zaevi-
duje parkování konkrétního zá kaz-
níka (podle SPZ vozidla) na jednu 
hodinu a na konkrétním parkovišti.
S novou SMS službou přichází město 
Ústí nad Labem po dohodě s fi rmou 
TelTicket, která již zajišťuje stejný 
způsob placení jízdného v městské 
dopravě. Se zavedením novinky 
pro řidiče ale nezmizí z ústeckých 
parkovišť automaty. Motorista sám 
rozhodne, jaká forma placení je pro 
něj pohodlnější. (mag)

Prvňáčky
z Litoměřic

přivítal prezident
„Na svůj první školní den si opravdu 
nepamatuji,“ řekl 1. září prezident re-
publiky Václav Klaus v Litoměřicích. 
Prvňáčci z tamní Masarykovy ZŠ ně-
co takového v budoucnu řeknou jen 
stěží. Jedním z prvních zážitků, kte-
ré v nové škole měli, byla totiž právě 
návštěva Václava Klause. 

Prezident popřál úspěšný začátek 
školní docházky žáčkům z 1.A a 1.B. 
Ti Václava Klause překvapili svými 
znalostmi – někteří z nich ukázali, že 
už umí leccos přečíst, jiní neměli pro-
blémy s počty. (sev)
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Severočeský Metropol: noviny, které s vámi mluví| bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji
kom

erční prezentace

Pane doktore, jako zastupitel za ČSSD 
jste se věnoval především oblasti so-
ciálních služeb, máte tedy v tomto 
směru bohaté zkušenosti. Jaká je si-
tuace v kraji? 
Ústecký kraj zřizuje a spravuje 19 ústa-
vů sociální péče a domovů důchodců 
o celkové kapacitě 2 692 lůžek, přičemž 
příspěvek kraje v roce 2008 činil 48 
milionů a investice 72 milionů. Musím 
zdůraznit, že úroveň, zvláště u domovů 
důchodců, je rozdílná. Máme zařízení 
někdy i s šestilůžkovými pokoji, 
ovšem například v Libochovicích nebo 
v Litvínově - Janově využívají klienti 
daleko větší komfort. Naším cílem 
musí být samozřejmě snažit se zajistit 
co nejlepší péči. Víme, že tamější per-
sonál je značně fi nančně podhodno-
cený. Vždyť to není jednoduchá práce. 
Zaměstnanci musí být nejen odborně 
způsobilí, ale také fyzicky zdatní, psy-
chicky odolní a dobří psychologové. 
Ti nemají čas na stávky... Chtěl bych 
zároveň zdůraznit, že okolo pobytu 
klientů v domovech důchodců exis-
tují stále ve společnosti mýty. Jedním 
z nich je domněnka, že domovy jsou 
jakýmsi “odkladištěm” lidí, kteří se 
nemohou o sebe postarat anebo se o ně 
nechtějí postarat “zlé děti”. Navštívil 
jsem těchto institucí tolik, že si mohu 
udělat obrázek. Do té doby možná 
osamělí lidé tam doslova pookřejí 
a navazují nové sociální kontakty, 
a to ani nemluvím o celodenní kvali-
fi kované péči. Zpestřením je spousta 
různých akcí. V minulých dnech jsem 
se zúčastnil 10. ročníku soutěžních her, 
který pořádala Městská správa sociál-

ních služeb v Mostě. Nebo v Libocho-
vicích je oblíbená pouť pro domovy 
důchodců. Na těchto přehlídkách je 
vidět, že tito lidé rozhodně nepatří do 
“starého železa”.Je třeba však říci, že 
ne každý snáší “přesazení” do nezná-
mého prostředí stejně dobře. Někdy 
se, zvláště ti nemohoucí, těžko spolu 
sžívají a adaptují. 
V nedávné minulosti rozvířila diskusi 
veřejnosti polemika o užívání tzv. 
klecových lůžek v ústavech sociální 
péče. Jaký je váš názor? 
Klecová lůžka rozhodně nezavrhuji. 
Lidé, kteří je jednoznačně odsuzují, 
nemohou znát problém do detailů 
a nechají se strhnout mediální lavi-
nou. U těžkých případů nejde o jakési 
“uvěznění”, ale o ochranu klienta, 
často i personálu. 
Existují nějaké mýty i o ústavech so-
ciální péče? 
Při jejich návštěvě byste se nestačila di-
vit, jak tam život probíhá. Za všechny 
mohu jmenovat jeden ukázkový, ve 
Snědovicích na Litoměřicku. Ale abych 
někoho neurazil, personál plní velmi 
dobře své povinnosti i v ostatních 
zařízení tohoto typu. Akce s názvem 
Hajský kohout se bude konat 16. září 
v Háji u Duchcova. Již 5. ročník je ja-
kousi přehlídkou umělecké tvořivosti 
klientů s fyzickým a nebo mentálním 
postižením. V čížkovickém ústavu je 
umožněno lidem, kteří spolu navážou 
vztah, žít spolu v páru. Těmto lidem se 
nesmí zdůraňovat jejich neschopnost 
nebo nemohoucnost. 
Kraj na oblast sociálních služeb neza-
pomíná. Alespoň podle částek, které 

ročně investuje do rozvoje péče 
o starší obyvatele a občany s fyzic-
kým a mentálním postižením, by se 
tak dalo usuzovat... 
Sociální demokracie si uvědomuje 
rezervy ve fi nancování. Schválený 
zákon o sociálních službách je dobrým 
základem, ale úplně zatím nesplnil 
očekávání. Myslíme, že prostředky, 
věnované nemohoucím lidem a lidem 
nějak postiženým, nejsou vždy účelně 
využívány. Musíme si uvědomit, že 
tato oblast se týká nás všech. Kdo 
může s jistotou říci, že se někdy v bu-
doucnu nedostane do situace, kdy 
bude potřebovat pomoc? Od svých 
nejbližších a potažmo i od státu? Při 
této příležitosti nemohu nezdůraznit 
velký přínos různých neziskových or-
ganizací. Neziskový sektor je značně 
podfi nancován a řešení je často v ru-
kou komunálních politiků. Ne všichni 
mají k této problematice stejný přístup. 
Každý z nás se musí zamyslet nad bu-
doucností sociálních služeb a neodsou-
vat tuto oblast na vedlejší kolej.

Sociální oblast nepatří na vedlejší kolej

Text: Lenka Stránská

Sociální oblast se dotýká všech, říká JUDr. Zdeněk Lavička, předseda kontrol-
ního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

Čím se v poslední době zabýváte 
nejvíce?
Určitě otázkou bydlení, protože 
nyní prodáváme byty, které jsme 
převzali od státu, tedy byty hor-
nické. Po zákonném schvalovacím 

procesu budou byty prodány jednot-
livým nájemníkům. Celý proces trval 
poměrně dlouho, než se vyřešily 
potřebné náležitosti. Ve vlastnict-
ví města stále zůstávají byty, které 
můžeme nabídnout mladým rodinám 

nebo starším lidem, pokud zůstanou 
bez bydlení.
Většina měst se zbavuje městských 
bytů, jak je to u vás?
Všechny byty rozhodně neprodáme, 
naopak v tuto chvíli budeme vklá-

Vaňhová: Ženy v politice chybějí

Alarmující je například skutečnost, že 
pouze ke dvěma ze 420 přijatých fak-
tur za kontrolované období byla vys-
tavena objednávka.   
„Namátkově bylo prověřeno, zda existu-
je u přijatých faktur tzv. podpůrná do-
kumentace, tedy dodací listy, rozpisy 
prací, materiálu apod., prokazující hos-
podárnost a efektivnost vynaložených 
fi nančních prostředků. V řadě případů 
tato dokumentace chybí, takže jen 
těžko lze objektivně posoudit efektivnost 
vynaložených fi nančních prostředků,“ 
upozornila primátorka Chomutova 
Ivana Řápková.
Účetní doklady byly navíc v kon-
trolovaném období často měněny 
opravným bělicím lakem nebo 
přepisováním, takže nelze zjistit ob-
sah zápisu před opravou. „V jednom 
případě byla dokonce poskytnuta zálo-
ha na provedené práce, avšak při fak-
turaci prací nebyla ponížena záloha,“ 
upozorňuje kontrola. Porušeno tedy 
bylo několik zákonů najednou, a to 
zákon o fi nanční kontrole, zákon 
o účetnictví a řada vyhlášek. 
Některé interní směrnice, podle 
kterých se v zooparku pracova-
lo, město nedostalo k odsouhlasení. 
Příkladem může být směrnice týka-
jící se cen vstupného. Kontrola odha-
lila, že za objednaný personální au-
dit bylo zaplaceno čtyřikrát více, než 
zněla smlouva. „Mandátní smlou-
va  určovala odměnu 25 tisíc korun, ve 

skutečnosti bylo zaplaceno 100 tisíc,“ 
doplnila primátorka.        
Podobný stav zjistila kontrola, 
která byla prováděna od dubna do 
července, i u investiční akce na stav-
bu bazénu ve výběhu pro bobra a vy-
dru. Kontroloři zjistili, že u stavby ne-
byla předložena její studie, nebylo 
doloženo fi nanční zajištění akce, na 
některé stavby byl proveden výběr zho-
tovitele, na některé ne, chybějí staveb-
ní deníky a nebyly poskytnuty žádné 
doklady o kolaudačním řízení staveb.
Z kontroly byly vypracovány celkem 
čtyři samostatné protokoly. První 
část kontroly byla zaměřena spíše 
na obecné povinnosti příspěvkové 
organizace, vyplývající ze zřizovací 
listiny a směrnic. Hlavní nedostatek 
spočíval v tom, že do zřizovací listi-
ny nejsou zavčasu promítány změny, 
ke kterým v organizaci dochází. 
Příspěvková organizace například 
nesprávně účtovala pronájem boxů 
k ustájení koní. 
Kontrola také zjistila nesrovnalos-
ti v zahraničních cestách bývalého 
ředitele zooparku Přemysla Ra-
base. Řada z nich nebyla schválena, 
Přemysl Rabas na ně i tak ale odjel. 
„U správy vozového parku hrubě ne-
souhlasí počty ujetých kilometrů 
a vykazovaného čerpání pohonných 
hmot,“ upozorňují závěry kontroly.  
U automobilů není vykázáno zhruba 
devět tisíc najetých kilometrů. (tb)

Kontrola v zooparku
odhalila vážné chyby
Chomutov | Hospodaření Podkrušnohorského zooparku v Chomutově prová-
zely vážné nedostatky. Veřejnosprávní kontrola odhalila chyby v účetnictví 
organizace, při některých investičních akcích a v čerpání pohonných hmot. 

Město Chomutov je zajímavé tím, že mu vládnou převážně ženy. Jana Vaňhová vykonává na chomutovském 
magistrátu funkci náměstkyně primátorky a přesto tvrdí, že v české politice je žen stále málo. Do její pracovní 
náplně spadá bytové hospodářství města Chomutov, technické služby, sociální a zdravotní odbor na magistrátu 
a kromě dobrovolných hasičů také sociální problematika a městský ústav sociálních služeb. Na to, jak zvlád-
nout tak složitá odvětví se řídí tím, že se všemi se musí jednat stejně a nedělat výjimky. 

dat byty, které zůstaly městu do ak-
ciové společnosti Chomutovská by-
tová, se 100% podílem města. Tyto by-
ty se bude společnost snažit postupně 
zrekonstruovat. V této fázi probíhá 
výměna oken, která jsou již poměrně 
zastaralá. Počítá se s odstraněním vad 
panelů, výměnou vchodových dveří 
a samozřejmě se budou provádět opra-
vy, které nejsou vidět. Bytový fond 
je značně zastaralý, takže abychom 
vyhověli všem, bude rekonstrukce 
trvat déle. Budeme k tomu využívat 
nejen prostředků z vybraného nájem-
ného, ale i dotační tituly na zateplení 
domů, apod. Prostředky budeme mu-
set někde vložit i do kanalizace, která je 
již zastaralá a také do nových rozvodů 
televizních kanálů.
Do oblasti Vaší činnosti spadá so-
ciální odbor, jak zvládáte problémy 
s nepřizpůsobivými občany?
Abychom zvládali některé situace, 
které trápí občany, spolupracujeme 
se společností Člověk v tísni a jiný-
mi neziskovými organizacemi. Jako 
většina měst našeho kraje máme i tady 
v Chomutově problémové sídliště. Na 
sídliště docházejí pravidelně terénní 
pracovníci, kteří se snaží tyto problémy 
řešit. Samozřejmě stížnostem se ne-
ubráníme. V Dukelské ulici, kde přímo 
působí Člověk v tísni, jsou byty 4. ka-
tegorie a poskytují bydlení těm, kteří 
o něj nějakým způsobem přišli. V této 
oblasti provádíme pravidelné kontro-
ly a situace se velmi zklidnila. Pořádek 
kolem domu se pravidelně udržuje, 
a pokud nájemníkům vznikne větší 
odpad, na požádání jejich správce 
přistavíme kontejner. Přistavení kon-
tejneru a odvoz odpadu se rozpočítá 
mezi nájemníky. 
Jakým způsobem vymáháte dlužné 
nájemné?
K těmto účelům využíváme rom- Text a foto: Lada Laiblová

ského terénního pracovníka, abychom 
se byli schopni s dlužníky domluvit. 
K vymožení dluhu používáme veškeré 
dostupné zákonné prostředky. Nejdříve 
se snažíme nabízet těmto lidem splát-
kové kalendáře tak, aby byli schopni 
dlužnou částku splácet. Těm, kteří dluží 
za nájem a nemají žádnou snahu dluh 
splácet, hrozí žaloba, následná exekuce 
a vyklizení bytu. Řešíme i některé vlast-
níky domů, kteří se o své domy vůbec 
nestarají a nezajímají je ani podmínky, 
ve kterých jejich nájemníci žijí. Nedáv-
no jsme byli již nuceni vyklidit odpad 
problémového domu, kde hrozilo pro-
puknutí infekčních nemocí. Přesto se 
snažíme pomocí terénních pracovníků 
s problémovými lidmi stále pracovat.
Chomutov je jedno z mála měst, kde 
funguje tzv. sociální bydlení. Jak je 
využíváno?
Máme postaveny 4 byty „Na půl ces-
ty“, na které byly čerpány dotace a jsou 
plně vybaveny. Zde bydlí lidé, kteří se 
ocitli bez vlastního bytu a fi nančních 
prostředků, popř. z nějakého důvodu 
přišli o střechu nad hlavou. V tom-
to domě je zavedený jistý řád a režim, 
který musí nájemníci dodržovat. 
Rodiny zde žijící jsou pravidelně 
navštěvovány sociálním terénním pra-
covníkem, který pomáhá jim zapojit 
se do pracovního procesu a sehnat si 
nové byd lení. V tomto domě se rodiny  
pravidelně po půli roce mění. Terénní 
pracovník s těmito rodinami pracuje 
tak dlouho a intenzivně, aby se z toho-
to záchytného bytu dostaly a mohly se 
zařadit do běžného života. Využíváme 
v problémových lokalitách pomoci 
Člověka v tísni a ostatních neziskových 
organizací, které kromě doučování dětí 
pomáhají maminkám problémových 
rodin se základní péčí o narozené dítě.
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Nikdo není sám dost moudrý. (Plautus)

CITÁT

Proč se o této 
záležitosti tolik 
mluví?
Provoz labora-
toří je jednou ze 
servisních čin-
ností pro klinic-
ké části nemoc-
nic, kterou se ve-
dení Krajské zdra-

votní, a.s., zabývá dlouhodobě.  Jedná se 
o neklinickou činnost, vystavenou silné-
mu konkurenčnímu prostředí, náročnou 
na provozní manažerské řízení i strate-
gické plánování. Z těchto důvodů prová-
dělo vedení společnosti analýzu činnos-
ti laboratoří, která postupně dostala for-
mu obsáhlého interního, a to bych chtěl 
zdůraznit, pracovního materiálu. Vede-
ní Krajské zdravotní, a.s., je opakovaně 
podsouváno, že údajně rozhodlo o pro-
nájmu svých laboratoří, a to dokonce za 
nevýhodných podmínek. Součástí těch-
to nepravdivých informací jsou také ni-
čím nepodložené, vyspekulované infor-
mace o příjmech těchto laboratoří. Sku-
tečnost je přitom velmi prostá. Dohady 
a domněnky začaly medializací infor-
mací z interních jednání managementu 
Krajské zdravotní, a.s. Došlo nejen k cí-
lenému zneužití, ale také k následnému 
zavádějícímu výkladu vnitřních materiá-
lů společnosti, a to bez ohledu na neu-
zavřenost procesu projednávání dané-
ho tématu. Spekuluje se tak o řadě infor-
mací, obsahujících množství nepřesných 
a nepravdivých údajů, proti nimž se ve-
dení společnosti jasně ohradilo a nadá-
le ohrazovat bude.  Mne osobně velmi 
mrzí přístup některých pracovníků naší 

společnosti, účastníků procesu projedná-
ní problematiky laboratoří, kteří zřejmě 
neunesli svou míru odpovědnosti, když 
místo očekávané konstruktivní spolu-
práce zvolili cestu destruktivní kritiky.
Proběhlo výběrové řízení nebo byla již 
nějaká smlouva o pronájmu laboratoří 
podepsána?
Na to existuje jediná odpověď – žád-
ná taková smlouva podepsána neby-
la a rovněž neproběhlo  žádné výběro-
vé řízení na pronájem laboratoří. A je  
předčasné spekulovat o tom, zda vůbec 
nějaké proběhne. Vše záleží na postu-
pu projednávání analytických materiá-
lů, týkajících se laboratorního komple-
mentu jako celku. Tento proces projed-
návání byl hrubě narušen právě snahou 
o jeho skandalizaci. Nikdo z autorů roz-
ličných tvrzení o údajných ziscích labo-
ratoří žádné věrohodné údaje doposud 
zástupcům managementu Krajské zdra-
votní nepředal, a proto je musíme od-
mítnout jako ryze spekulativní. Právě 
otázky nákladů a výnosů, a tudíž i zisku, 
měly být řešeny v nastartovaném pro-
cesu interní komunikace nad dostupný-
mi a otevřeně prezentovanými analytic-
kými informacemi k laboratořím. Znovu 
opakuji, že žádné řešení ve vztahu k la-
boratořím přijato nebylo.
Ve všech vyjádřeních zástupců naší spo-
lečnosti bylo jasně deklarováno, že ve vě-
ci laboratoří jednáme otevřeně se vše-
mi zúčastněnými subjekty, v souladu 
s platnou legislativou, interními předpi-
sy a s ohledem na kolektivní smlouvu, 
uzavřenou s odbory. Proces projednává-
ní problematiky laboratoří je otevřený 
a dosud nebyly učiněny závěry. (r)

Uměle vytvořený problém
Údajný pronájem laboratoří akciové společnosti Krajská zdravotní se dostal 
v minulých dnech na přetřes mezi odborníky i laiky. Jaká je skutečnost, na to 
jsme se zeptali předsedy představenstva KZ, a.s., René Budjače.
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Mariánské
Rad ice

V této zvláštní p íloze m žete vid t a posoudit Návrh sousta-
vy ochranných opat ení, které navrhují pro ochranu životního 
prost edí v obci Severo eské doly Chomutov. 

Tento návrh bude v nejbližších týdnech projednávat zastu-
pitelstvo obce Mariánské Rad ice  s ob any.  Cílem návrhu 
je vybudovat ve velkém asovém p edstihu p ed tím, než se 
hornická innost p iblíží k obci komplexní systém ochrany. 
Ten se skládá ze soustavy navzájem spolup sobících hustých 
zelených pás  a vodních ploch, mezi nimiž je pamatováno 
na prostor pro koupání v p írod , na robinzonádní h išt  
pro d ti, na soustavu cyklostezek s p emost ním stávající-
ho oprámu a navázání tohoto krajinného prvku na budoucí 
lesopark severovýchodn  od Mariánských Rad ic.

M žete se seznámit s detailním návrhem na budoucí podobu 
východního okraje obce, tak na celkové souvislosti a návaz-
nosti na budoucí lesopark. 

Tento návrh potvrzuje, že p ed rokem zasazená Lípa vzájem-
né tolerance a úcty, která symbolizuje, že Mariánské Rad ice 
nebudou t žbou uhlí dot eny, bude spole n  s ob any obce 
Mariánské Rad ice velmi dob e chrán na.

P i p íležitosti pouti bude v prostoru Lípy p edstaven model 
budoucího ešení, aby si každý mohl ud lat názor na to, co je 
pro obec navrhováno.

Obec Mariánské Rad ice
a Severo eské doly a.s. Chomutov

vás srde n  zvou na

II. Mariánskou pou
Sobota 13. zá í od 10 hodin

Vstup: zdarma

Program pouti
• hudební skupina ŠRUM-ŠRUM
• Cirkus Berto
• folková skupina ZDARR
• Panoptikum pana Vrány
• hudební skupina FLASH DANCE
• rytí ský tábor SHŠ FICTUM
• harmoniká  Pepa
• country skupina MAKOVEC
• dobové sout že a hry pro d ti
• medv dá  Eda
• doboví prodejci a emeslníci
• ob erstvení
• pou ové atrakce
• stánkový prodej

Od 10 hodin poutní mše v kostele Panny Marie Bolestné.
Po skon ení zp ístupn ní kostela a fary ve ejnosti.

Ve 14 hodin setkání u Lípy.

Ráda bych vás pozvala v sobotu 13. zá í od deseti hodin na druhou mari-

ánskou pou  k nám do Mariánských Rad ic. ekají na vás pravé pou ové 

atrakce. Chyb t nebude ani zajímavý program, jako je historický šerm 

a hry pro d ti. Prohlédnout si také m žete krásný kostel Panny Marie 

Bolestné s p ilehlou farou. Ve 14 hodin se setkáme u Lípy s generálním 

editelem Severo eských dol  Chomutov, abychom se spole n  s vámi 

p esv d ili, jak  nám vloni zasazená lípa prospívá.

Za obec Mariánské Rad ice vás srde n  zve

Vlasta T mová – starostka obce.

Srde n  vás 
zveme na 

II. Mariánskou 
pou
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NÁVRH

Mariánské Radčice
východní okraj obce
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Start výstavby
ochranných opatření

ROK 2010
ZELENÝ PÁS

LÍPA
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Pokračování výstavby
ochranných opatření

LÍPA

ROK 2011
VODNÍ NÁDRŽ

MÍSTO PRO KOUPÁNÍ

ROZŠÍŘENÍ ZELENÉHO PÁSU

ko
m

er
čn

í p
re

ze
nt

ac
e



09
kom

erční prezentace

M
ar

iá
ns

ké
 R

ad
či

ce

Pokračování výstavby
ochranných opatření

ROK 2012
SÍŤ CYKLOSTEZEK

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

ROZŠÍŘENÍ ZELENÉHO PÁSU

LÍPA



10
ko

m
er
čn

í p
re

ze
nt

ac
e

M
ar

iá
ns

ké
 R

ad
či

ce

Dokončení výstavby
ochranných opatření

LÍPA

ROK 2013
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Celková vize krajiny
po ukončení těžby
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Mariánské Radčice
V roce 2007 byl s pomocí Severočeských dolů Chomutov v Mariánských Radčicích opraven objekt v majetku obce, ve kterém byla pro občany 
 zachována úřadovna České pošty, která měla být původně zrušena. Dále bylo modernizováno dětské hřiště a opravena střecha místní významné 
památky. Hodně bylo uděláno pro zajištění kulturního a sportovního vyžití dětí a mládeže. Starostka Mariánských Radčic, paní Vlasta Tůmová, 
nám řekla: „Bez  spolupráce se Severočeskými doly Chomutov bychom nemohli  realizovat naše projekty, které beze sporu výrazně pomohly k roz-
voji obce a ke zlepšení kvality života našich občanů. Vážíme si spolupráce a korektní komunikace dolů s námi. Jsme rádi, že nám pomáhají při 
realizaci našich plánů a záměrů“. Přije�te se i Vy do  Mariánských Radčic na výsledky naší práce podívat.

Mariánské Radčice
Ochranná opatření realizovaná v předstihu v období 2009–2013 na východním okraji obce Mariánské Radčice bezpečně 
zabrání rušení života občanů činností dolu, který se přiblíží k obci až v polovině tohoto století. Po provedení rekultivace 
a napuštění jezera v prostoru Dolu Bílina dostanou Mariánské Radčice ještě další dominantu – 11 km2 veliké jezero a stanou 
se skutečnou perlou v krajině severozápadních Čech.

…v roce 2070
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erční prezentace

Mužstvo fotbalových dorostenců Mostu, které pod vedením trenéra Tancoše vybojo-
valo historický postup do nejvyšší dorostenecké soutěže.

Dorostenci totiž vybojovali postupové 
double. A dorost, účastník České ligy, po-
stoupil do nejvyšší dorostenecké soutěže 
– I. ligy. Dorostenecká rezerva, která dopo-
sud působila v divizi, zase postoupila do 
České ligy. V Mostě se tak v nadcházejícím 
ročníku budou hrát dvě nejvyšší doroste-
necké fotbalové soutěže. Kouč čerstvého 
účastníka elitní ligy dorostu, Josef Tancoš, 
hovoří o obrovském historickém úspěchu.
„Jinak se to opravdu nedá nazvat. Je to ob-
rovský úspěch, protože v mnohaleté histo-
rii mosteckého fotbalu se tady nikdy tako-
váto nejvyšší soutěž nehrála,“ říká Tancoš 
s tím, že rezerva postupuje z divize do li-
gy, což je zase druhá část této jedinečné 
úspěšně završené práce s mládeží v mos-
teckém klubu. 

Dorostenci Mostu v lize
Most | Zatímco A mužstvo sestoupilo z nejvyšší soutěže, fotbaloví dorostenci 
Mostu slavili po skončení sezony historický postup. A ne jeden!

Edvard Beneš

METROPOL 
doporučuje

TISKÁRNA V ÚSTÍ NAD LABEM,
MEZNÍ 3312/7 – SEVERNÍ TERASA

přijme

MISTRA TISKU
požadavky: • organizační schopnosti (práce s lidmi)
 •  základní polygrafi cké vzdělání (příp. praxe v daném 

oboru)
 •  práce v dvousměnném provozu (12-ti hodinové směny)
nabízíme: • odpovídající mzdové a pracovní podmínky
 • perspektivní zaměstnání
 • poukázky na stravování

SEVEROTISK s.r.o., personální oddělení, Mezní 3312/7,
400 11 Ústí nad Labem nebo mobil 602 104 862,

telefon 472 767 300, e-mail: zdenek.rosol@severotisk.cz
www.severotisk.cz

SEŘIZOVAČE 
KNIHAŘSKÝCH STROJŮ
pro práci na moderních strojích švýcarské fi rmy 

Müller Martini v nepřetržitém provozu 

požadavky: •  praxi v daném oboru (v případě praxe není podmín-
kou vyučení ve strojírenském oboru)

 •  vyučení ve strojírenském oboru nebo úplné střední 
odborné vzdělání s maturitou

nabízíme: • odpovídající mzdové a pracovní podmínky
  •  perspektivní zaměstnání, pracovní fi remní oblečení
  • poukázky na stravování

SEVEROTISK s.r.o., personální oddělení, Mezní 3312/7,
400 11 Ústí nad Labem nebo mobil 602 510 804,

telefon 472 767 314, e-mail: karel.suchy@severotisk.cz
www.severotisk.cz

Zajímáme se také o další odborné i neodbornén pozice
(skladník, obsluha VZV apod.) profese.

Bližší informace sdělí personální oddělení (tel. 472 767 349 – sl. Holanová)

Hokejová
pozvánka

Odstartoval nový ročník hokejové 
extraligy. Po úvodním domácím 
utkání s pražskou Spartou a po 
prvním střetnutí na hřišti soupeře, 
kdy se hrálo v Třinci, budou hrát 
hokejisté HC Litvínov opět na do-
mácím ledě. V třetím kole O

2
 extra-

ligy bude jejich soupeřem houžev-
natý celek Zlína.  
Stejně, jako v případě souboje 
s dávným rivalem celkem Sparty 
Praha, se dá očekávat velice zají-
mavý hokej. Chemici proti Zlínu 
většinou umí, ovšem jak se bude 
střetnutí vyvíjet na začátku roční-
ku, kdy jednotlivé týmy moc neví, 
co od soupeře očekávat, to se uvidí 
až na ledě. Litvínovští by samozřej-
mě chtěli v zápase uspět a připsat si 
mistrovské body, protože do své ju-
bilejní 50. sezony nepřetržité účasti 
v nejvyšší soutěži chtějí dosáhnout 
co největšího úspěchu. Tolik vytou-
žený premiérový titul by se jako 
dárek k tak významnému jubileu 
určitě hodil. Nechme se překvapit. 
Extraligové střetnutí 3. kola mezi 
domácím HC Litvínov a hostujícím 

Zlínem se hraje 
v neděli 14. září 
od 17.30 hodin na 
Zimním stadioně 
Ivana Hlinky v Lit-
vínově.
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Bruncvík jede na šampionát
Litoměřice | Mezi několik vrcholových sportovců, kteří zastupovali Ústecký kraj na letošních Letních olympijských 
hrách v Pekingu, patřil Litoměřičan Milan Bruncvík, který v osvědčené posádce Milan Bruncvík, Karel Neffe, Jan Gru-
ber a Michal Horváth na čtyřce párové bez kormidelníka dojel ve fi nále na 5. místě.

Text a foto: Pavel Aur

První banka, která za vedení 
účtu platí Vám

Za vedení eKonta Vám každý měsíc zaplatíme 
Zdarma získáte spořicí účet s jedinečným úrokem 
až 3,5 % ročně

Otevřete si v září eKonto a vyzkoušejte si ho do konce 
roku 2008 zdarma!

www.rb.cz   infolinka: 800 900 900

Teplice, 28. října 7; Teplice, Masarykova 14; Ústí nad Labem, Pařížská 20;
Děčín, Myslbekova 80/3; Most, Budovatelů 1996; Chomutov, Žižkovo nám. 120 

eKonto_90x210.indd   3 9/2/08   4:15:08 PM

Text a foto:  Edvard Beneš

Připomeňme ještě, že před dvěma lety byl 
A dorost pomalu na spadnutí. Obrovský 
kus dvouleté práce stojí za dnes skvělým 
úspěchem. Svůj podíl na tom má Fotbalo-
vá akademie, která se soustředí na výcho-
vu mladých talentů.
„Akademie v tomto směru hraje veledůleži-
tou roli,“ připomíná Tancoš. „Jde o to, aby 
jednotlivé týmy hrály v jednotlivých soutě-
žích, které mají postupnou výkonnostní po-
sloupnost. Musíme mít týmy poskládané za 
sebou a k tomu výchova mladých fotbalistů 
v akademii výrazně přispívá. Už teď je to vi-
dět,“ říká dále trenér. 
V nové sezoně chtějí hrát důstojnou ro-
li. „Chceme se mezi elitou udržet a zabydlet, 
větší cíle si asi klást nemůžeme,“ zdůrazňu-
je kouč mosteckého dorostu. 

Cíl prosadit se do A fi nále posádka 
splnila. Tato čtveřice mladých ves-
lařů má reprezentační kariéru ještě 
před sebou a pokud jim bude přát 
zdraví, určitě mohou pomýšlet na 
start i na příštích hrách v Londýně.
Milan je momentálně druhým ro-
kem členem Dukly Praha a civilním 
zaměstnancem Ministerstva obrany, 
kam přešel po krátkém působení ve 
středisku vrcholového sportu VK 
Slavia Praha. Má za sebou tři 
ročníky studia na Stavební fa-
kultě ČVUT v Praze. My jsme 
se s ním potkali na letošní 
54. litoměřické regatě, kde 
chtěl startovat se svým ot-
cem na dvojce bez kormidel-
níka, technické problémy 
na lodi jim však tento za-
jímavý start překazily.
Jak se vám líbilo v Číně?
Bylo to úchvatné. Pořada-
telé nám vytvořili výborné 
podmínky jak pro přípravu, 
tak i samotné závody. Neměli 
jsme si na co stěžovat. Vynikající 
byla i konkurence a při troše štěstí 
jsme mohli sáhnout i po medailích. 
Rozhodně to byla pro nás velká zku-
šenost.
Na který rok ve své závodní karié-
ře nejraději vzpomínáte?
Těžko vybírat, každý rok měl své 
úspěchy i nezdary. Za vel-
mi úspěšný považuji 
rok 2004, kdy 

jsem studoval v USA, zdokonaloval 
se v angličtině a ekonomii a poda-
řilo se mi pokračovat v tréninku. 
Výsledkem byla účast v univerzitní 
osmě, která vyhrála akademické mi-
strovství USA. Ve stejném roce jsem 
reprezentoval ČR na dvou závodech 
– obsadil jsem 6. místo na mistrov-

ství světa mužů do 23 let a 8. místo 
na akademickém mistrovství světa. 
Úspěšný byl i loňský rok, kdy jsme 
se díky 7. místu na světovém šam-
pionátu v Mnichově dostali na olym-
piádu.
Měl jste chuť někdy dělat jiný sport 
než veslování, je to přece jen velká 
dřina?
U veslování jsem stejně jako moje 
mladší sestra Libuše, která dosa-
huje výborných výsledků dnes už 
v kategorii žen, začínal od dětských 
let, protože rodiče jsou zapálenými 
veslaři ještě dnes ve veteránských 
kategoriích. Veslování je dřina, ale 
krásná dřina. Nikdy bych ho nevy-

měnil za něco pohodlnějšího.
Teď jste krátce doma, relativně 
odpočíváte po olympiádě, ale 
určitě budete mít letos ještě ně-
jaký závod?
Moc si neodpočineme. Týden má-

me každý individuální přípravu na 
suchu a poté nastupujeme v Praze 
na Vltavě opět na vodu. Naše loď se 
totiž zúčastní evropského šampio-
nátu, který proběhne v září v řec-
kém olympijském areálu. Pokud se 
nic nezmění, potom na nás čekají 
prakticky stejní soupeři jako v Číně. 
Na stupních vítězů a těsně pod nimi 
byly vesměs evropské posádky, pře-

sto se pokusíme páté místo 
vylepšit.
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SVEZTE SE NA LETNÍM KOLOTOČI CEN S FRITALEM, bylo správné znění tajenky v 16. čísle. Na publikaci FOTO STUDIA H se může těšit Libuše Tomšová z Děčína. Pro úspěšného vylosovaného luštitele 
dnešní křížovky je připraven SET-TOP BOX. 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 17. září 2008. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.

Beran 21. 3. - 20. 4.
Apokalyptické vize, pronásledu-

jící po nocích duše beranů, konečně usta-
nou a uvolní místo daleko optimističtější 
náladě. Využijte toho a dejte s do domácích 
prací, které už na vás dlouho čekají.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vaše libertinské chování, jak 

vystřižené z fi lmu Nebezpečné známosti, 
jedny uráží, druzí  ho bezmezně obdivu-
jí. Ať tak či onak, někdy se sami cítíte 
ztraceni. Zamyslete se tedy nad svými 
morálními kodexy.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Pravděpodobná možnost, že 

v těchto dnech zažijete zajímavé a oboha-
cující setkání, se ještě zvětšuje díky vašemu 
neustálému cestování a bohatému spole-
čenskému životu. Neztraťte ale soudnost!

Lev  23. 7. - 23. 8.
Život je plný dobrodružství a vý-

zev, které občas akceptujete, zřídkakdy se 
však plně oddáte náhodě, což je obdivuhod-
né v profesionálním životě, na konci léta 
ale radši vsaďte na spády osudu.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Samaritánská povaha, již máte 

vrozenou, pomohla mnoha vašim přáte-
lům, dokonce díky ní občas zapomínáte 
sami na sebe.Trocha egoismu není vždy zá-
pornou vlastností, pokud to nepřeženete. 

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Neustálé dumání, hloubání 

a úvahy, kterým se v poslední době hojně 
podrobujete, dosahují téměř fi lozofi ckých 
rozměrů. Zkuste si začít své myšlenkové 
pohnutky zapisovat. Třeba jednou vydá-
te knihu.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Sice v otázkách vkusu a ele-

gance projevujete smysl hodný aristo-
krata, problémy praktického života jsou 
vám bohužel cizí. Využijte svého neutu-
chajícího entuziasmu a učte se metodou 
pokus-omyl. 

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Přestože jste vynikající straté go-

vé, občas neuniknete návalu hněvu, který 
ve vás vyprovokují zanedbatelné malič-
kosti. Pokuste se tedy zlepšovat schopnost 
sebekontroly a přiměřené reakce.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Neúnavně toužíte po uspokoji-

vém vztahu, vaše snaha však stále při-
chází nazmar. Zaměřte tedy  pozornost ji-
ným směrem, věnujte se svým koníčkům
a  práci, a citům ponechte volný průběh.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Přes vrozenou uzavřenost se 

vám daří chytat milostné úlovky stejnou 
rychlostí, s jakou ve westernech chytají  
kovbojové  divoké koně. Na sklonku léta 
vám neuškodí spíš  trocha rozjímání 
a meditace.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Nebuďte stále zarputilými mi-

santropy. Snažte se otevřít svou duši vlíd-
nosti a porozumění. Ne každý vám chce 
ublížit, a proto obnovte stará přátelství 
a vyřešte odložené mezilidské konfl ikty 
po dobrém.

METROPOL   horoskop   11. 9. - 24. 9.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Nezůstávejte v nečinnosti!  Roz-

vrhněte si den, uvolněte se a při vymýš-
lení aktivit volného času dejte průchod 

téměř umělecké inven-
ci, o níž jste ani ne-

tušili, že je ve vás 
ukryta. Pozor na 
lehkomyslnost!
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reality

reality

reality

reality

reality reality

reality, spol. s r.o.

 nákup a prodej nemovitostí
 znalecké posudky (odhady) 
 poradenství a konzultace
 pojišt ní nemovitostíREALITNÍ KANCELÁ

ešíte bydlení?

Velká hradební 39, 400 01 Ústí n. L., tel. 475 208 664, www.bsreality.cz

Historický triumf pro české barvy
Takový úspěch, jaký zaznamenal 
v sobotu 30. srpna David Vršecký 
na Autodromu Most v rámci Mata-
dor Czech Truck Prix 2008, nepa-
matují motorističtí fanoušci a do-
konce ani novináři. Po dlouhých 
letech dokázal Čech vyhrát kvalifi -
kaci, kvalifi kační a poté i mistrov-
ský závod a připsal si celých 30 bo-
dů za jediný den.

Na sobotu přišlo nezvykle velké 
množství diváků a desetitisíce lidí 
nadšeně sledovaly české piloty ne-
jen trucků, ale i formulí z Interserie, 
poháru Octavií a cestovních vozů 
z memoriálu Zdeňka Vojtěcha.
V dopolední kvalifi kaci dokázal David 
Vršecký zajet nejrychlejší kolo v čase 2 
minuty a 1,340 sekundy, čímž nejenže 
vybojoval Pole Position pro kvalifi kační 
závod, ale také pokořil dosavadní traťo-
vý rekord a sesadil tak z trůnu jeho loň-
ského držitele Antonia Albaceteho. Ten 
letos dokázal zajet jen třetí čas. 
Druhý byl Vršeckého týmový 
kolega, Švýcar Markus Bösiger 
na Freightlineru z roudnické 
stáje Buggyra. Stejným pořa-

dím pak skončil i odpolední kvalifi kač-
ní závod. Ani v hlavním mistrovském 
závodě nedošlo na prvních třech pozi-

cích ke změně, a to pro 
Vršeckého zname-

nalo velikou porci 
bodů. 

„Hodně jsem si věřil, start mi vyšel do-
konale. Markus jel razantně, včas si 
však uvědomil, že jsem rychlejší,“ ře-
kl po závodě David. „Pro člověka ne-
příliš znalého věci možná vypada-
lo mé vítězství jako jednoduché, opak 
byl ale pravdou,“ dodal jezdec, kte-
rý měl v posledních kolech problé-
my se spojkou. 
Sobotní triumf pro něj navíc byl 
velkou premiérou, protože dosud 
v Mostě byl jen čtyřikrát druhý 
a většinou vítězil Albacete.

Text a foto: Metropol

Olympici vezou Sopku

Poslední CD skupiny Olympic se 
jmenuje Sopka. Na otázku v mi-
nulém vydání Severočeského Me-
tropolu správně odpověděli, byli 
vybráni a získávají po dvou vstu-
penkách na ústecký koncert skupi-
ny Olympic:

Zdenka Janotová,
Pavlína Musilová,
Vojtěch Švec

Koncert se koná 18. září 2008 od 
18.30 hodin v Domě kultury v Ústí 
nad Labem.
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Bylo z čeho vybírat, bylo co poslou-
chat. Labské léto zahájili v poledne 
Poutníci a po ústeckých The Boom 
nastoupila stálice Léta Vláďa Hron, 
jenž nechyběl dosud ani jednou. 
„Tolik lidí tady loni touto dobou neby-
lo,“ konstatovali příchozí kolem pat-
nácté hodiny. Pořadatelé si uměli vy-
brat termín a objednat počasí. Přá-
lo jim, z čehož se radovala i mode-
rátorská dvojka – šéf Hitrádia FM 
a ostřílený průvodce Léta Zdeněk 
Lukesle a jeho kolegyně z ranního 
vysílání Lucka Sinková. 
Hosty ve VIP stanu vítal obchodní 
a marketingový ředitel Media Mar-
keting Services Libor Zajíček, v je-
hož režii se šesté Labské léto kona-
lo. Zval je na svou oblíbenou whis-
ky a dobroty z kuchařské dílny Jiří-
ho Lokšana, fanouška Anny K., které 
patřilo pódium po sedmnácté hodi-
ně. Veřejným tajemstvím byla zprá-
va o tom, že Jiří Lokšan končí v re-
stauraci U Kroupů a „polepší si“ ja-
ko manažer mělnického zámku Jiří-
ho Lobkowicze. 
V ústeckém amfi teátru se začalo 
stmívat a zněly jím pohádkové pís-
ničky Jaroslava Uhlíře. O tom, že 
„hajný je lesa pán“ z hudební kome-
die Ať žijí duchové si zazpívali rodi-
če se svými ratolestmi, které zase 
znaly „Severní vítr“ z komedie Vrch-
ní, prchni. „Není nutno“ nemohlo 
chybět, překvapením byla společná 
písnička Jaroslava Uhlíře s moderá-
tory Hitrádia FM, kteří se proměni-
li ve zvířátka.
Publikum v Letním kině se bavilo. 
Paní Věru s manželem Jiřím z Mos-

tu potěšil Spirituál Kvintet a čekali 
na Lucku Vondráčkou. Ta už byla me-
zi návštěvníky Labského léta odpo-
ledne, a to v titulním rozhovoru srp-
nového vydání Severočeského Metro-
polu, mediálního partnera festivalu. 

Slibovala zazpívat novinky ze svého 
alba Fénix. Co slíbila, splnila. Byla ve-
selá, zpívala a tančila a vybrala si ta-
nečníka z publika – Michala z Dubí 
u Teplic. Lucka to pěkně rozjela, na-
konec zazpívala Vítr a přenechala pó-
dium Petru Kolářovi. 
Lenka Filipová byla chvílemi vážná, 
ale také nostalgická, což vítali ze-
jména dříve narození fanoušci a fa-
nynky. Vyžádali si dva přídavky – 
Věnování a Prý se tomu říká láska, 
což se od zpěvačky očekávalo stej-
ně jako „Ještě že tě lásko mám…“ 
v podání Petra Koláře. Nezklamal. Po 
„Kouzlu odejít“ odešel i on a chvíli 
na to, po ohňostroji, akce rádia fi ni-
šovala.
Labské léto, to je dobrá zábava se 

Labské léto hřálo a bavilo
Ústí nad Labem | Ohnivá show a předchozí vystoupení Petra Koláře udě-
laly defi nitivní tečku za Labským létem 2008 Hitrádia FM v sobotu 30. srp-
na ve zcela zaplněném ústeckém Letním kině. 

Text a foto: Alena Volfová

Zdeněk Lukesle, šéf pořadatelského 
Hitrádia FM, byl milý a vtipný.

Lenka Filipová zpívala mimo jiné, že 
„za všechno může čas“.

Lucku Vondráčkovou si přáli návštěvníci 
Léta 2007. Letos se dočkali.

Labské léto, které se už šest let každou poslední srpnovou sobotu koná v Letním kině v Ústí nad Labem, je zárukou dobré 
zábavy. Takto zaplněné hlediště bylo v sobotu 30. srpna kolem šestácté hodiny při vystoupení Michala Hrůzy s kapelou. 

skvělým obsazením. Zpívalo se, pi-
lo pivo (Zlaťák za 22 Kč), voněly klo-
básy i pouťové sladkosti. Hitem by-
ly paruky. Jednu z nich zkusil a už 
nesundal ředitel Severočeského Me-
tropolu Jiří Morstadt. Partnerku Pe-
tru, co se délky vlasů týká, ale ne-
trumfnul. 
„Letos jsem se těšil hlavně na Annu 
K, Lenku Filipovou a Lucku Vondráč-
kovou,“ přiznal očividně spokojen 
Filip z Ústí nad Labem. „Anna K by-
la dost dobrá a vůbec celý den byl su-
per,“ hodnotil Roman z Litoměřic.  
Labské léto 2008 v hlavní roli s po-
sluchači Hitrádia FM je za námi, těš-
me se na příští Léto 29. 8. 2009.
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První historická zmínka o obci je z roku 
1318. O devět let později zde byl far-
ní úřad, kostel a berkovský zámeček. 
V dalším století přibyly ve Sloupu dva 
mlýny. Za husitských válek byl držite-
lem sloupského panství loupeživý ry-
tíř Mikeš Pancíř pověstný svými lou-
peživými nájezdy a pleněním, hlavně 
proti měšťanům a kupcům Lužických 
měst. Ve druhé polovině 19. století se 
zde provozovala parní cihelna, pan-
ská pila, barvírna příze a tkanin, zrcad-
lárna, malování skla a porcelánu, zla-
totepectví, výroba rámů a řezbářství 
a další řemesla. Od roku 1870 je Sloup 
oblíbeným letoviskem s četnými rekre-
ačními objekty. Děti sem jezdí na tábo-
ry a rodiny na dovolenou. Sloup byl na-
víc před třinácti lety prohlášen za ves-
nickou památkovou zónu. 

Skalní hrad
Na jižním konci obce se před vámi ro-
zevře široké ploché údolí se Skalním 
hradem. Tentokrát nepotřebujete žád-
né značení ani mapu, protože památ-
ka je nepřehlédnutelná. A to nejen díky 
své mohutnosti, ale i díky poutníkovi 
Samuleovi, kterého spatříte už z dálky, 
jak z hradu vyhlíží svoji jeskyni.
Skalní hrad je největší dominanta Slou-
pu v Čechách s obrovským skalním blo-
kem, který dal základ středověkému 
opevnění a později barokní poustevně. 
Skála přes 30 metrů vysoká a sto metrů 
dlouhá, byla ve svrchních, téměř nedo-
stupných patrech, dávnými budovateli 
značně rozčleněna. 
Ruce kameníků prorazily v hloubi kame-
ne úzké vstupní chodby ambitu a vyte-
saly prostor kostela, který byl završen 

Turistické lákadlo - Sloup v Čechách
Pokud jste se rozhodli navštívit 
tuto malebnou obec ležící nedale-
ko Nového Boru na Českolipsku, 
tak se můžete těšit na několik za-
jímavostí a památek. Ve Sloupu 
najdete hrad, zámek, Samuelovu 
a další jeskyně, Lesní divadlo, Vyh-
lídku na Stráži a koupaliště.

Text: Lucie Sinková
Foto: archiv

věží. Jižní osluněná stěna skály byla vy-
tvarována do stupňovitých zahradních 
teras. Jedno z nejstarších a nejzajíma-
vějších prostor je hladomorna ve tvaru 
džbánu, původně vyhloubená do skály 
pro uskladnění obilí. Obyvatelé hradu 
zde nacházeli útočiště ve válečných do-
bách, někteří však, jako poustevník Mi-
keš Pancíř, vyráželi odsud na loupeživé 
výpravy. Třicetiletá válka navíc způso-
bila zkázu opevnění a ukončila éru vo-
jenského využití objektu. 

Památka se zcela otevřela veřejnos-
ti v roce 1827 a od té doby ji navštívi-
lo mnoho turistů. Pokud si také chce-
te prohlédnout Skalní hrad, který jin-
de u nás v Česku nenajdete, připravte si 
padesát korun. Mimochodem otevřeno 
je jako na jiných hradech a zámcích - od 
dubna do října.

Zámek
Zámek najdete v samém centru obce 
naproti kostelu. Původní barokní stavba 

byla v roce 1828 hrabětem Karlem Kin-
ským upravena empírově, zejména in-
teriéry. Uvnitř zámku jsou ve výklencích 
průchodu do zámeckého parku umís-
těny socha Merkura a Argose a naproti 
královna Omfale a Herkules z dílny stej-
ného autora. V zámeckém parku je po-
zoruhodná kašna s vodotryskem z roku 
1755 od místního sochaře Antonína 
Maxe s postavou Neptuna s delfínem. 
V zámku byla po válce postupně ozdra-
vovna pro pražské děti, škola v přírodě, 

ústav sociální péče a nakonec domov 
důchodců, který nedávno oslavil pade-
sát let od svého vzniku. Zámek je v sou-
časné době veřejnosti nepřístupný.

Samuelova jeskyně
Do Samuelovy jeskyně vede několik 
cest. V obci najdete turistické značení, 
takže nemůžete jeskyni minout. 
V roce 1718 vyhloubil Samuel Görner 
jeskyni ve skalním bloku a žil tam jako 
poustevník. Vyráběl zde brýle a daleko-
hledy, i když byl vyučený okrasný za-
hradník. V roce 1735 pak přesídlil do 
poustevny na Sloupském hradě, jako 
pátý v řadě ze sedmi tam žijících pous-
tevníků. A tak zdejší jeskyně zůstala 
opuštěná. Asi před 100 lety byla ská-
la upravena jako vyhlídka. Toto místo 
bylo zrenovováno v roce 2003 díky péči 
Lesů ČR a Obecního úřadu ve Sloupu. 
Z vyhlídky uvidíte Sloup v celé své krá-
se, zahlédnete zámek, kostel, re krea ční 
středisko a v dáli vykukující panelové 
domy Nového Boru se sousedícím ho-
molovitým kopcem Klíč.

Skalní divadlo
Skalní divadlo naleznete kousek od Sa-
muleovy Jeskyně. Jít se tam dá i od sil-
nice směřující na Svojkov.
Po první světové válce vznikla, pod ve-
dením profesora Rudolfa Ringela, sku-
pinka ,,divadlonadšenců”. A o dva roky 
později byl založen „Divadelní spolek 
Sloup“. Původně se začalo hrát v sále 
místního hotelu. Poté divadelníky na-
padlo vyměnit hotel za lesní prostor 
s romantickými skalami. Za podpory 
hraběte Kinského, místních podnikate-
lů a novoborských továrníků se poda-
řilo dát dohromady 50 000 korun čes-
kých a během roku 1921 vystavět lesní 
scénu, které se žádná jiná v Čechách ne-
vyrovnala. Vyhloubily se chodby v pís-
kovcové skále, postavilo se podium, pís-
kovcová věž a stěna s gotickou bránou 
a sedačky pro 2 000 návštěvníků. Lesní 
divadlo funguje stále. Každý rok během 
prázdnin se zde hrají pohádky, povídky, 
hry, nebo dokonce probíhá i koncertní 
vystoupení. Loni v létě se tu představil 
známý český písničkář Honza Nedvěd.

Skalní hradSkalní hrad

Skalní divadloSkalní divadlo

Samuelova jeskyněSamuelova jeskyně
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Zdravím vás, vážení čtenáři,

za chvíli začne padat listí a budou 
tady Vánoce, přemítala jsem kdysi 
nahlas v tomto období před svým 
někdejším kolegou. Kroutil hlavou, 
že prý je „štědré“ období ještě daleko. 
Když spadalo listí a stromy byly holé, 
dal mi zapravdu. Vánoce klepaly na 
dveře, ani jsme se nenadáli.
Čas běží mílovými kroky a je nám 
jasné, že nemá cenu s ním závodit. Je 
neustále před námi.
Také vám prvního září přišlo, že se svět 
zbláznil? Všude plno aut, lidí, dětí. Za-
čala škola a s ní každodenní povinnosti 

pro žáky i pro jejich rodiče. Zejména 
rodiče prvňáčků prožívali začátek no-
vého školního roku. Není divu. Není to 
tak dávno, kdy oni sami byli vyjukaný-
mi prvňáčky a nyní sedí v lavicích je-
jich potomci.
Po prázdninovém pohodovém životě 
nastane babí léto. Vychutnávejme si 
sálající slunečné paprsky tak dlouho, 
jak jen to půjde. Až přestanou hřát, 
snad je do jisté míry vykompenzuje 
metropolské čtení prostoupené slu-
nečnou žlutou v pravidelných inter-
valech i v tematicky zaměřených spe-
ciálních vydáních. 
Právě ta nově připravujeme od tohoto 

měsíce. Již v dnešním čísle jste, milí 
čtenáři, našli pozvánku na Marián-
skou pouť 13. září v Mariánských 
Radčicích, obci, které vycházejí vstříc 
Severočeské doly Chomutov. Na něko-
lika stránkách Severočeského Metro-
polu jste se mohli seznámit s tím, co 
všechno Doly chtějí udělat pro ochra-
nu životního prostředí s výhledem do 
roku 2070. Přejme si za obyvatele Ma-
riánských Radčic, ať se plány změní ve 
skutečnost.
Už teď je prokazatelné, že sever Čech 
dávno nemá nálepku zanedbaného 
a zdevastovaného území, které je do-
poručováno opustit při první možné 

příležitosti. Turisté, včetně zahranič-
ních, sem nacházejí cestu čím dál čas-
těji a domácí mají výhodu, že nemusejí 
za přírodou daleko. České středohoří, 
které má ráda i Světlana Zárubová z ti-
tulní stránky, je kouzelné v kteroukoli 
roční dobu a v babím létě obzvlášť.

Užívejte si zářijové dny, za týden na 
viděnou

Alena Volfová
šéfredaktorka

P. S. Vrátím-li se k dnešnímu úvodu: Už 
kupujete dárky? První mám ve skříni.
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