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Vzdělání
•  2008 Fakulta národohospodářská VŠE v Praze – 

profesor (hospodářská politika)
•  1993 Fakulta národohospodářská VŠE v Praze – 

docent (národní hospodářství)
•  1984 Přírodovědecká fakulta MU Brno – CSc. (re-

gionální geografi e)
•  1978 Přírodovědecká fakulta MU Brno – promo-

vaný geograf a RNDr.

Profesní kariéra
•  2010 – dosud Univerzita J. E. Purkyně – VYCER-

RO – pověřen řízením

•  1993 – dosud Národohospodářská fakulta VŠE – 
(od 1993 docent, od 2008 profesor)

•  1979 – 1992 Přírodovědecká fakulta MU Brno – 
odborný asistent

•  1978 –1979 Geografi cký ústav ČSAV – vědecký 
asistent

Další (v určité době) vykonávané funkce
•  Proděkan pro vědu a výzkum Národohospodář-

ské fakulty VŠE 
• Člen předsednictva Rady VŠ
•  Člen Dozorčí rady Fondu rozvoje vys. škol
•  Expert OECD v oblasti územního a region. rozvoje

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

 Nejprve připomeňme, jak velký „kolos“ řídíte?
Ano, máte pravdu, je to skutečně kolos. UJEP patří me-
zi největšího zaměstnavatele v tomto městě, pokud 
dokonce nejsme největší. Je to navíc vědecké, peda-
gogické a kulturně vzdělávací centrum celého kraje. 
Vzděláváme téměř 12 000 studentů a zaměstnáváme 
na 900 pracovníků. Univerzitou jsme od roku 1991 

a za naším názvem v současné době stojí již 7 fakult
a 1 ústav. Jmenovitě jsou to Fakulta sociálně ekono-
mická, Fakulta umění a designu, Fakulta výrobních 

technologií a managementu, Fakulta životního pro-
středí, Filozofi cká fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodo-
vědecká fakulta a Ústav zdravotnických studií.

 Jaké jsou vaše priority ve vedení univerzity?
Stanovil jsem si několik priorit pro řízení univerzity. Pře-

devším stabilizovat existenci a posílit progresivní a inovativ-
ní prvky v rozvoji UJEP a zároveň fl exibilně reagovat na reali-
zované změny v oblasti terciárního vzdělávání, zajistit pozi-
ci univerzity v budoucí kategorizaci vysokých škol v ČR tak, 
jak bude pro nás nejvýhodnější. Dále zefektivnit vybrané 
ekonomické procesy tak, aby nedocházelo k jejich duplicitě 
a plýtvání fi nancemi, snižovat náklady rektorátu a racionali-
zovat jeho činnost. A v neposlední řadě chci posílit vícezdro-
jové fi nancování univerzity formou aplikovaného výzkumu, 
projektů, grantů, nadačního fondu a podporovat veškerý zá-
kladní a aplikovaný výzkum schopný generovat uplatnitelné 
výstupy. Počet studentů asi příliš neporoste, a to především 
s ohledem na omezení fi nancování vysokých škol v ČR, které 
se dotkne i naší univerzity.

 Na pozici rektora jste vystřídal Ivu Ritschelovou, která 
kladla velký důraz na budování univerzitního kampusu. 
Jak je projekt daleko, co zbývá dokončit a co se uskuteč-
ní ještě letos?
Stavbu kampusu považuji za nástroj, nikoliv za cíl. Výstavba 
bude pokračovat již letos, a to stavbou Multifunkčního a vzdě-
lávacího centra UJEP, jehož součástí bude i nová celouniverzit-
ní knihovna a tolik potřebné posluchárny. Výstavba potrvá mi-

nimálně do konce roku 2012. Dalším krokem v budování kam-
pusu bude rekonstrukce takzvaných budov F. Tato rekonstruk-
ce začne počátkem příštího roku. Po jejím dokončení budou 
objekty sloužit fi lozofi cké fakultě. Toto jsou jisté akce. Doufej-
me, že se pohne příprava a posléze výstavba nového objektu 
pro Přírodovědeckou fakultu. Tato akce však ještě není zakot-
vena v příslušných dokumentech, není tedy ještě schválena. 
Tato výstavba by umožnila využít nově vzniklé prostory i dal-
ším fakultám univerzity, především nabídkou vhodných labo-
ratorních kapacit. Na volných pozemcích nedotčených výstav-
bou budou současně budovány parkové plochy a částečně bo-
tanická zahrada tak, aby se areál stal co nejdříve příjemným 
místem v centru města. Ukončení rozsáhlých stavebních akcí 
předpokládáme v roce 2015. Takže je vidět, že výstavba celé-
ho kampusu bude trvat několik dlouhých let.

 Jak byste rád viděl univerzitu za čtyři roky?
Za čtyři roky bych rád viděl naši univerzitu s nabídkou kva-
litních, jasně profi lovaných bakalářských, magisterských 
a doktorských studijních programů. Zároveň s velkým vě-
deckým potenciálem a dalších tvůrčích aktivit, vysokoškol-
skou institucí s širším spektrem zaměření fakult a součástí. 
Jednotlivá pracoviště či týmy přírodovědného, technického 
a společenskovědního výzkumu s vybudovanou vědeckou 
a odbornou prestiží, s rozsáhlými kontakty v České republi-
ce i v zahraničí. Významnou roli budou jistě hrát i pracoviště 
uměleckého charakteru.

 Náročný post rektora určitě spolyká hodně času. Když 
přesto nějaký zbude, jak ho nejraději trávíte? 
Od nástupu do funkce jsem zatím neměl příliš volného času. 
Rád jsem chodil na houby a doufám, že aspoň někdy na jaře 
se kolem Ústí do lesů na houby podívám. Také jsem dříve ob-
čas hrával některé počítačové hry. Snažím se po večerech si 
udržet svoji odbornost, čtu vědeckou a odbornou literaturu. 
Loni jsem s kolegy vydal jednu monografi i a letos další o pří-
mých zahraničních investicích a regionálním rozvoji. Vědec-
ká práce patří pořád mezi moje koníčky.

Text: Metropol, foto: Marek Dienstl 

Jeho Magnifi cence
má jasné priority
Novým rektorem Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jmenoval prezident republiky Václav Klaus na Pražském hra-
dě prof. RNDr. René Wokouna, CSc.  Metropol se zeptal na jeho priority v řízení největší alma mater v Ústeckém kraji.

Až 30.000,30.000,30.000,30.000,----    KKKKčččč////měsíčně !! 

Hledáme konzultanty pro O2 v Ústí n/L.
Požadujeme znalost práce na PC a komunikativnost.            
Nabízíme motivující plat, možnost kariérního r stu,  

stravenky a 5 týdn  dovolené  

Email: eva.feltlova@manpower.cz Tel.: 475 207 434   Mob.: 739 682 256 
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02 Severočeský Metropol sleduje události v regionu | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Ústeckém kraji
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Volejte pro sjednání schůzky 

774 02 22 02
nebo si vyberte na

www.enemovitosti.net

Nákup, prodej, pronájemNákup, prodej, pronájem

V nemovitostech se vyznámeV nemovitostech se vyznámeV nemovitostech se vyznámeV nemovitostech se vyznáme

Silniční a odtahová služba

NONSTOP

UŠÁK
Tel.: 602 287 065 www.odtahteplice.cz

Odtahová služba UŠÁK už 20 let pomáhá,
ve dne v noci, v létě v zimě, přijet pro vás neváhá

TTTT Základní umělecká škola F. L. Gassmanna v Mostě,
Obránců míru 2364/2, 434 01 Most

přijímáme

žáky předškolního a školního věku
do uměleckých oborů

 hudebního  výtvarného  
 literárně-dramatického  tanečního 

Preferujeme především obor hudební.

Termín zápisu – červen a září 2011.
Přijďte se k nám podívat a informovat se

v průběhu celého školního roku.

L

NABÍZÍME:
• výcvik a výuku k získáníŘPskupin B a D
• kondiční jízdy
• profesní školení řidičů
• výcvik řidičů trolejbusů

KONTAKT:
• telefon: 602 202 812
• e-mail: basus@dpmul.cz www.autoskola.dpmul.cz

Skupina B 7 250,- Kč
Skupina D od 15 500,- Kč

Hnutí Dialog
nesouhlasí

Horní Jiřetín | Hnutí DIALOG se dů-
razně distancuje od ofi ciálního po-
stoje čelních představitelů města 
ve věci postoje vůči těžební společ-
nosti. Z tiskového prohlášení hnu-
tí vyjímáme: Je nutno podotknout, 
že občanské sdružení DIALOG má 
v současné době téměř dvě stě re-
gistrovaných členů, v naprosté vět-
šině dospělých osob žijících v Hor-
ním Jiřetíně nebo Černicích a řadu 
sympatizujících nečlenů. Opomí-
jet třetinu občanů a jejich názory, 
natož připravovat i jejich jménem 
trestní oznámení a podnikat vše-
možné kroky k zamezení jakékoliv 
komunikace s těžební společnos-
tí, rozhodně nesvědčí o korektním 
postoji čelních představitelů města 
vůči jeho obyvatelům.
Hnutí DIALOG shromažďuje infor-
mace a fakta týkající se pokračová-
ní těžby a případného vypořádání 
střetu zájmů. K této problematice 
se snaží získat vyjádření od politic-
kých činitelů, představitelů státu, 
odpovědných orgánů, různých od-
borníků i těžební společnosti. Zá-
roveň je snahou hnutí DIALOG za-
hájit přípravu i na eventualitu, že 
ohrožené obce budou muset těž-
bě uhlí ustoupit. Proto jsou členo-
vé hnutí DIALOG ochotni s těža-
ři komunikovat a seznámit se s je-
jich představami a naopak předlo-
žit těžařům názory a požadavky 
své. V případě těžby za limity chce 
DIALOG obhajovat zájmy obyvatel 
dotčených obcí, vést další vyjedná-
vání, spoluvytvářet principy ade-
kvátního odškodnění a vynutit si 
na těžební společnosti pro obča-
ny co nejlepší podmínky. Důrazně 
je však třeba prohlásit, že DIALOG 
není ten, kdo chce těžbu za územ-
ními limity prosadit, DIALOG chce 
být připraven, pokud tato situace 
nastane.“ (od dop.)

Nový zimní
stadion

Chomutov | Hokejovou exhibicí 
veteránů české reprezentace a cho-
mutovské staré gardy byl 30. dub-
na slavnostně otevřen nový zimní 
stadion s tréninkovou halou. „Pře-
kvapil nás velký zájem lidí, v prů-
běhu jednoho týdne bylo rozebráno 
pět tisíc vstupenek, tím byla kapaci-
ta stadionu téměř rozebrána“, řek-
la jednatelka společnosti Kultura 
a sport Chomutova Věra Flašková. 
Nový zimní stadion byl postaven 
v rámci projektů IPRM.

První sezona
Litoměřice | Litoměřický gotic-
ký hrad, který byl v dubnu ve zku-
šebním provozu, zahájil 1. květ-
na svoji první turistickou sezónu. 
S tím došlo i rozšíření provozní do-
by. Nově mohou zájemci navštívit 
hrad a expozici českého vinařství 
od úterý do soboty od 9 do 17 ho-
din. „Pokud se návštěvník rozhodne 
spojit prohlídku hradu s degustací, 
což lze pouze v pátek a v sobotu, za-
platí dohromady  zvýhodněné vstup-
né ve výši 80 korun“,  upozornil ve-
doucí hradu Jiří Patzl. 

Anifest skončil
Teplice | v Teplicích skončil jubi-
lejní X. ročník šestidenního mezi-
národního festivalu animovaných 
fi lmů AniFest. Bohatý program od-
startoval rekordem v počtu divá-
ků. Téměř 2 500 dětí shlédlo pod 
širým nebem na teplickém fotba-
lovém stadionu projekci americ-
kého animovaného fi lmu Vzhůru 
do oblak. 

Studium v Pirně
Děčín | Akademie Dr. Hirsche 
v Pirně ve spolupráci s partner-
skými městy, mezi která patří 
i Děčín, nabízí letošním i starším 
maturantům studium oboru Asi-
stent evropského managementu. 
Toto studium je společné pro Če-
chy, Němce a Poláky a je zaměře-
né na výuku cizích jazyků a ma-
nagementu. Více informací na-
jdou zájemci na www.hirschada-
demie.de.

Tábor s MP Most
Most | Také v letošním roce pořá-
dá Městská policie Most prázdni-
nový tábor pro děti v termínu od 
1. do 8. července na chatě Barbo-
ře v Českém Jiřetíně. Tábor s kapa-
citou 30 dětí je určen pro chlapce 
a děvčata z Mostu ve věku od 7 do 
16 let, cena pobytu s plnou denní 
penzí a dopravou činí 2 060 korun. 
Přihlásit se lze v Informačním cen-
tru prevence kriminality MP Most 
v Pasáži u Lva.

Teplice | Plných 10 let svého 
života strávil v teplických láz-
ních Karel Maštalíř z Tukaně 
u Mělníka. Zdejší termy mu od 
mladých let pomáhají ulevit 
od Bechtěrevovy nemoci. 

„Bez koupelí a skvělé péče bych už 
byl dávno na vozíku“, říká a dodá-
vá: „Každý rok sem přijíždím jednou 
na křížek, podruhé jako samoplátce 
a mám vždycky dobře na čtyři měsíce 
od bolestí pokoj“. Zkoušeli jsme ješ-
tě jednou počítat, jestli jsme se ne-
spletli. Karlu Maštalířovi bude le-
tos osmdesát let, do Teplic přijíždí 

od svých 20. narozenin dvakrát roč-
ně, to je celkem 120 měsíců, nebo-
li 10 let. Jiné lázně, než ty teplické, 
nikdy nevyzkoušel a ještě jejich vě-
hlas šíří dál, a tak sem na jeho do-
poručení přijeli i další pacienti. Nej-
častěji pobývá v Císařských lázních, 
které se podle jeho slov co do kom-
fortu hodně změnily. To samé jsme 
slyšeli i o lázeňském městě samot-
ném. Za tu dobu má Karel Maštalíř 
v Teplicích hodně přátel, se kterými 
si rád popovídá. Skvělý je i perso-
nál, proto už se těší na další pobyt. 
Tak tedy, nashledanou v září! 
 Text a foto: Metropol

Ústí nad Labem | Slavnostní ce-
remoniál se 28. dubna konal na 
výletním zámečku Větruše v Ús-
tí nad Labem. 

Za přítomnosti čelných představite-
lů českých vysokých škol, akademic-
kého senátu a obce tu proběhla in-
augurace nového rektora Univerzity 
J. E. Purkyně prof. RNDr. René Wo-
kouna, CSc., kterého do této funkce 
jmenoval prezident republiky Václav 
Klaus od 1. března letošního roku. 
(Pozn. redakce: Priority Jeho Magni-
fi cence v dalším rozvoji ústecké uni-
verzity přinášíme na titulní straně 
tohoto vydání). 
Mezi prvními gratulanty byla 
hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová. Jak řekla, vedení kraje si 
je vědomo, že náš region má oproti 
jiným ve vzdělanosti stále co dohá-
nět. Proto podporuje školské institu-
ce jím zřízené, ale chce pomoci i uni-
verzitě tak, aby co nejvíce jejích ab-
solventů uplatnilo své znalosti a do-
vednosti právě v našem kraji.
 Text a foto: Metropol

Dveře kraje jsou pro univerzitu otevřené

Teplické termy dělají divy

Spokojený klient Karel Maštalíř.

Hejtmanka Jana Vaňhová při inauguraci.
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Severočeský Metropol spolupracuje s lékaři KZ | bezplatná distribuce do domácností a stojanů v Ústeckém kraji

Aktivitou, která přispívá k upou-
tání pozornosti na hygienu rukou 
jak mezi zdravotníky, tak i mezi 
pacienty a jejich návštěvami, je 
také vyhlášení Dne hygieny ru-
kou, který připadl na 5. květen. 
Krajská zdravotní, a. s., se proble-
matice hygieny rukou dlouhodo-
bě věnuje a na tento den přichys-
tala celostátní konferenci k dané-
mu tématu.
V rámci příprav na zmíněnou 
konferenci proběhlo v Masary-
kově nemocnici v Ústí nad La-
bem, o. z., natáčení filmového 
propagačního materiálu o hygi-

eně rukou zdravotníků.  Natoče-
ním filmového klipu se Krajská 
zdravotní, a. s., přihlásila k vý-
zvě o nejlepší propagaci dané 
problematiky. Postup hygieny 
rukou byl tanečně ztvárněn pod 
choreografií a vedením Zdeň-
ka Trubáka, známého ústecké-
ho tanečníka. Akce vyvrcholí-
la společným natáčením závě-
rečné scény v Atriu Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem. 
Herci se stali zdravotníci Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, diváky pak pacienti a ná-
vštěvníci. 

Hygiena rukou v rytmu tance

Krajská zdravotní, a. s. se připojila k výzvě SAVE LIVES: CLEAN YOUR 
HANDS (Chraňte životy čistýma rukama), vyhlášené Světovou zdravot-
nickou organizací (WHO), ve snaze upozornit na význam hygieny rukou 
ve zdravotnických zařízeních. 

Ačkoliv mezi absolventy lékařských 
i farmaceutických fakult na trhu prá-
ce prakticky neexistuje nezaměstna-
nost, přivítali jsme příležitost zúčastnit 
se této akce jako možnost prezentovat 

Veletrh pracovního uplatnění
v medicíně a farmacii

V Hradci Králové se v minulých 
dnech konal Veletrh pracovního 
uplatnění v medicíně a farmacii, 
jehož garanty byla Lékařská fa-
kulta UK v Hradci Králové a Far-
maceutická fakulta UK v Hradci 
Králové. Prostřednictvím tohoto 
veletrhu bylo studentům lékařské 
a farmaceutické fakulty zpro-
středkováno setkání s potenciál-
ními zaměstnavateli, umožněno 
rozhlédnutí po budoucím zaměst-
nání, získání informací o profes-
ních možnostech, zprostředková-
ní informací o trhu práce. 

naši společnost, poskytnout studen-
tům a absolventům ucelené informace 
o možnosti jejich budoucího pracovní-
ho uplatnění, zprostředkování osobní-
ho kontaktu. 
Prezentace probíhala formou předná-
šek, stánků, posterů, letáků a reklamy 
ve veletržním bookletu. Pro studen-
ty oborů všeobecné lékařství, zubní 
lékařství a farmacie byla připravena 
přednáška se základními informace-
mi o Krajské zdravotní, a.s., o rozsahu 
poskytované péče, stipendijním pro-
gramu, významných úspěšných mil-
nících, o možnostech dalšího vzdě-
lávání, profesního růstu a péče o za-
městnance. 
Krajská zdravotní, a.s., se mezi ostatní-
mi významnými vystavovateli posky-
tovatelů zdravotní péče i farmaceutic-
kých společností z České republiky i ze 

zahraničí prezentovala na vysoké úrov-
ni a nabídla studentům a absolventům 
atraktivní možnost dalšího profesního 
uplatnění.
Prezentace sklidila mezi studen-
ty značný ohlas, důkazem bylo vel-
ké množství doplňujících otázek ze 
strany studentů, kteří na závěr oce-
nili prezentaci spontálním potles-
kem. Při osobních rozhovorech u pre-
zentačního stánku byly s některými 
z řad studentů, převážně lékařské fa-
kulty, navázány kontakty a domluve-
na spolupráce na poli umožnění stu-
dijní praxe, případně možnosti na-
vštívení některých zdravotnických 
oddělení.

Lenka Benešová
Ludmila Šubrtová

Alena Bezaniuková
Úsek řízení lidských zdrojů KZ, a.s.

Okolo důchodové reformy, kterou 
připravila vláda Petra Nečase, se 
vedou vášnivé spory. Těm, kterých 
se bude za pár let týkat, ale větši-
nou není jasné, co udělat, aby by-
li i ve stáří fi nančně zajištěni a ne-
ztratili svoji životní úroveň. Pro 
rady jsme zašli za odborníkem 
v oblasti kapitálového životního 
pojištění se zahraničními zkuše-
nostmi, diplomovaným inženýrem 
ekonomie Davidem Schneiderem 
ze společnosti MaklerServiceBohe-
mia International. 

 Jak dlouho působí vaše společ-
nost na českém trhu a čím se zabý-
vá?
Na českém trhu jsme od roku 1992 
a za tu dobu jsme jen v oblasti kapi-
tálového životního pojištění získali 
přes 600 000 klientů, o které se v na-
ší centrále v Ústí nad Labem stará 
23 zaměstnanců. Protože velmi dbá-
me na kvalitu našich služeb, provo-
zujeme v rámci ČR školicí pracoviš-
tě. Cílem naší společnosti je společně 
s ČPP získat co největší výhody pro 
klienty na základě jistot a záruk, kte-
ré jim můžeme, na rozdíl od konku-
rence, nabídnout.

 Co je hlavním produktem?
Našim klientům a jejich rodinám 
chceme zajistit životní úroveň bě-
hem produktivního věku i ve stáří 
tak, aby měli stoprocentní jistotu vlo-
žených peněz a z nich i stoprocentně 
zaručené úroky 2,2 % ročně plus 6 až 
8 % očekávaného zisku za posledních 
60 – 80 let v kapitálovém životním 
pojištění. Navíc, v životě člověka ne-
jsou jen radostné události, může při-
jít delší nemoc, vážný úraz, předčas-
né úmrtí, nezaměstnanost nebo po-
dobné velké zdravotní a sociální pro-
blémy. Ani v tomto případě nemusí 

Dipl. Ing. oec David Schneider působí v oblasti životního pojištění jednadvacet let. V devadesátých letech minulého století 
se podílel na vzdělávání několika tisíc fi nančních poradců z Německa v Ústí nad Labem. Pracoval pro Karls – Ruhe pojišťov-
nu, která po rozdělení Československa z našeho území odešla. Za vyškolené pracovníky v ČR převzal odpovědnost. Nyní pů-
sobí v centrále společnosti MaklerServiceBohemia International v Ústí nad Labem.

Hlavní roli hraje člověk a jeho rodina

Takovouto praxi naprosto odmítáme. 
Svým podpisem společně s ČPP a stá-
tem garantujeme výše uvedené vý-
hody kapitálového životního pojiště-
ní. To je rozdíl oproti konkurenci, kte-
rý zažíváme v každodenní práci.
 Text a foto: Metropol

klient pojištění rušit, částku lze sní-
žit na minimum a neztratit tak ži-
votní úroveň ani v případě potíží, ani 
ve stáří. Přitom využíváme všech zá-
konných možností, především daňo-
vých výhod v zájmu našich klientů, 
to znamená až 12 000 korun ročně. 
Hlavní roli u nás hraje člověk a jeho 
rodina. Ten, kdo si nespoří, nemá bu-
doucnost. 

 Na jakou klientelu se zaměřujete?
Jsou to jak fyzické osoby, tak i za-
městnavatelé. Podnikové důchodové 
zabezpečení má velké výhody. Když 
klient spoří na svůj důchod soukro-
mě, dostane od státu jako daňový 

dárek 1 800 korun za rok. Když spo-
ří přes zaměstnavatele, je tato částka 
12 000 korun ročně. V ČR jsme jedi-
ní, kdo umí podnikové daňové výho-
dy nabízet v praxi.

 Čím se lišíte od konkurence?
Řídíme se zásadou, že všechny zis-
ky pro klienty musí být garantová-
ny. Přes 80 % občanů musí každý den 
své peníze poctivě vydělávat. Přitom 
prostřednictvím různých investič-
ních fondů, kampeliček a letadlových 
her nesou klienti stoprocentní rizi-
ko, že své zhodnocené peníze nedo-
stanou nikdy zpátky, zamlčují se jim 
poplatky a zisky nejsou garantovány. 

Bližší podrobnosti
obdržíte

na zelené lince

800 18 88 18

Dobrovolnické 
dny ČEZ

Severní Čechy | Třicet zaměstnan-
ců Skupiny ČEZ věnovalo ve středu 
27. a ve čtvrtek 28. dubna svůj pra-
covní čas dobré věci. V rámci takzva-
ných dobrovolnických dnů pomá-
hali třem neziskovým organizacím. 
Konkrétně pracovali pro občanské 
sdružení RADKA v Kadani, společ-
nost pro komplexní péči o zdravot-
ně postižené ARKADIE v Teplicích 
a Dětský domov v Mašťově.   

Deset žen z Elektrárny Tušimice 
a dva muži z Elektrárny Počerady na-
příklad pomáhali občanskému sdru-
žení RADKA v Kadani. Zatímco muži 
likvidovali suť po přestavbě plavec-
kého centra či odstraňovali pařezy 
na zahradě, ženy se pustily do vý-
roby keramických dárků, konkrétně 
šneků. „Nově jsme naše aktivity rozší-
řili i na mateřskou školku, která je přes 
ulici. Šnek je jejím logem, a tak vyrábí-
me jeho keramickou podobu jako dá-
rek pro naše partnery,“ uvedla Jarmi-
la Bůchová, jednatelka občanského 
sdružení Radka. Zároveň kvitovala 
pomoc zaměstnanců Skupiny ČEZ: 
„Je úžasné, že se stále najdou lidé, kteří 
nám chtějí dobrovolně bez nároku na 
cokoliv pomoci a ještě úžasnější je, že 
jim to jejich zaměstnavatel umožní. Za 
to mu patří náš velký dík.“ (od dop.)

Vanda Dvorská při výrobě keramiky.
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V prostředí výletního zámečku Vět-
ruše v Ústí nad Labem se sešla téměř 
stovka odborníků z nemocnic, univer-
zit, výzkumných institucí, úřadů i ko-
merčních společností, aby si vyměni-
la zkušenosti se získáváním prostřed-
ků na fi nancování biomedicínské-
ho výzkumu v nemocnicích, zejména 
z rámcových programů EU pro pod-
poru vědy a výzkumu a z národních 
grantových programů.
Kromě tzv. priority Health rámcových 
programů Evropské komise pro pod-
poru vědy a výzkumu se konference 
ve svém druhém dni opět, stejně ja-
ko v prvním ročníku, zaměřila na pri-
oritu eHealth, čili na tzv. elektroniza-
ci zdravotní péče. Na konferenci byli 
též přítomní zástupci tisku, mediální-
mi partnery konference byly Zdravot-
nictví v ČR a Sdělovací technika.
Účastníci konference si vyslechli přes 
20 přednášek a odborných sdělení 
s velmi rozmanitým obsahem.
Konferenci zahájil MUDr. Jiří Madar, 
náměstek pro zdravotní péči Kraj-
ské zdravotní. V úvodním příspěv-
ku náměstka ministra zdravotnictví 
pro zdravotní péči MUDr. Vítězsla-
va Vavrouška, MBA jsme se dozvědě-
li aktuální novinky z Interní granto-
vé agentury Ministerstva zdravotnic-
tví, důležitá je především informace 
o výzvě ve Veřejné soutěži ve výzku-
mu a vývoji na léta 2012 – 2015, plá-
nované na květen 2011. Ředitel Ústa-

vu zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. Mi-
roslav Tichý nás zasvětil do perspektiv 
spolupráce tohoto ústavu s Krajskou 
zdravotní, a.s., ve vědě a výzkumu, 
souvisejících s vizí prolínání budoucí 
zdravotnické fakulty s Masarykovou 
nemocnicí v Ústí nad Labem v inten-
cích projektu univerzitní nemocnice. 
Doc. Judita Kinkorová z Technologic-
kého centra Akademie věd ČR zakon-
čila blok úvodních příspěvků podrob-
ným sdělením k možnostem zapojení 
se do projektů v rámci priority Health 
7. rámcových programů EU pro pod-
poru vědy a výzkumu.
Druhý blok konference otevřel 
Ing. Martin Zeman z Krajské zdravot-
ní ohlédnutím za rokem 2010 v Kraj-
ské zdravotní z pohledu vědy a výzku-
mu a projektu univerzitní nemocni-
ce. Poslanec Evropského parlamentu
MUDr. Miroslav Ouzký nám vysvětlil 
novinky v možnostech přeshraniční-
ho poskytování zdravotní péče, souvi-
sející s přijatou Směrnicí o uplatňová-
ní práv pacientů v přeshraniční zdra-
votní péči.
Ve třetím bloku prezentovali svou 
práci vybraní výzkumníci Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, čer-
ství nositelé výroční ceny Masarykovy 
nemocnice za nejlepší výsledky v ob-
lasti vědy a výzkumu za rok 2010. Své 
úspěchy představili MUDr. Ivana Lieh-
neová (ústy MUDr. Evy Andrenacciové) 

Konference Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů
Ve dnech 14. - 15. dubna pořádaly Krajská zdravotní, a.s. a Technologic-
ké centrum Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem zdravotnických 
studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem II. ročník 
dvoudenní konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských 
zdrojů v nemocnicích“. Osobní záštitu nad konferencí převzali náměs-
tek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči MUDr. Vítězslav Vavrou-
šek, MBA a náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku a meziná-
rodní věci RNDr. Jiří Schlanger.

z očního oddělení, MUDr. Karel Sláma, 
jr. z ORL, MUDr. Amír Zolal z neurochi-
rurgie, Markéta Drncová s Věrou Be-
rounskou za sexuologii a MUDr. Mar-
tin Kvašňák za kardiologii.
Čtvrtý blok konference měl za cíl 
podrobně ukázat potenciál Ústa-
vu zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a kro-
mě doc. Miroslava Tichého, představu-
jícího zejména laboratoř pro studium 
pohybu v něm vystoupil i RNDr. Ka-
rel Hrach s přednáškou o možnostech 
a úskalích biostatistiky ve výzkumné 
práci.
Poslední pátý blok prvního dne konfe-
rence se soustředil na jedno z nosných 
témat konference, personalizovanou 
medicínu. Přední evropský odborník 
na tuto oblast prof. Ondřej Topolčan 
nám představil na pozadí aktuálního 
dění v tomto novém oboru medicíny 
několik úspěšných projektů, fi nanco-
vaných z evropských zdrojů. RNDr. Ma-
rie Karlíková z Lékařské fakulty v Plz-
ni pak navázala obecnou přednáškou 
o vzdělávacích kurzech fi nancovaných 
z fondů EU, spojenou s řadou příkladů 
z oblasti medicíny. Odborný program 

prvního dne konference byl zakončen 
panelovou diskuzí o personalizované 
medicíně, moderovanou doc. Juditou 
Kinkorovou.
Druhý den konference, věnovaný ob-
lasti eHealth, byl naplněn osmi před-
náškami. Nejprve zahájil MUDr. Pa-
vel Kubů ze společnosti Intel přehle-
dovou přednáškou „Perspektivy mHe-
alth a první úspěchy v ČR“, na kterou 
plynule navázali Mgr. Stanislava Bar-
tová ze společnosti NESS a Ing. Mi-
roslav Burša s Ing. Michalem Hupty-
chem z Fakulty elektrotechnické ČVUT 
v Praze s příspěvkem o úskalích im-
plementace telemonitoringu a asis-
tivních technologií. Ing. Aleš Dani-
el z Krajské zdravotní seznámil po-
sluchače se stavem výzkumu, vývoje 
a inovací v eHealth koncepci Krajské 
zdravotní, a.s. Ing. Jiří Navrátil ze 
sdružení CESNET představil nebýva-
le rozsáhlou a úspěšnou dlouholetou 
výzkumnou spolupráci tohoto sdruže-
ní vysokých škol a Akademie věd ČR 
s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad 
Labem. Během celé konference probí-
haly demonstrace 3D Full HD zázna-
mů robotické operativy Krajské zdra-

votní, a.s., na zařízeních společnosti 
CESNET v samostatné místnosti a na 
závěr přednášky Ing. Navrátila byla 
uskutečněna i v hlavním přednáško-
vém sále 3D FullHD projekce záznamů 
z operací s odborným výkladem.
Závěrečný blok příspěvků zahájil 
 MUDr. Jan Vejvalka z 2. lékařské fakul-
ty UK a FN Motol s přednáškou „Infor-
mační technologie, informační modely 
a projekty zdravotnické informatiky“, 
spojenou s diskuzí o vývoji vztahů me-
zi medicínou a informatikou. Ing. Da-
niel Schwarz z Institutu biostatistiky 
a analýz Masarykovy univerzity nás 
seznámil s projektem MEFANET v pří-
spěvku „Tři základní principy platfor-
my pro sdílení elektronických vzdělá-
vacích materiálů mezi lékařskými fa-
kultami v síti MEFANET“. Přednáš-
ka „Monitorování léčebného procesu 
- fi kce nebo realita?“ Ing. Jiřího Šády 
a Ing. Mileny Hrbáčkové z IDS Sche-
er demonstrovala možnosti monito-
ringu léčebných procesů na příkladu 
projektu v Národním referenčním cen-
tru a projektu METABO, zaměřeného 
na monitoring léčby chronických one-
mocnění. Na závěr konference praktic-
ky předvedl a odborně vysvětlil Oskar 
Němec z Newton Technologies jed-
no z úspěšných řešení na rozpoznává-
ní a převod mluveného slova do textu 
v medicíně – program NewtonDictate.
Účastníci konference vyjádřili podpo-
ru záměrům Krajské zdravotní, a.s. na 
poli biomedicínského výzkumu, na-
bídli jí pomocnou ruku při podává-
ní nových projektů a při rozvoji zdra-
votnické výuky a vzdělávání a vyjádři-
li naději, že za rok, na třetím ročníku 
konference budeme společně prezen-
tovat další projekty, vzešlé z diskuzí 
v kuloárech konference v inspirujícím 
prostředí zámečku Větruše. 

„V době, kdy všechno pučí a kvete, jsou 
pro alergiky velmi účinná a nejjednoduš-
ší režimová opatření. Měli by se vyhýbat 
místům, kde je největší spad pylových 
alergenů (posekaná tráva, rozkvetlé sady, 
neupravené travnaté plochy, vodní hla-
diny u lesů) a užívat pravidelně léky,“ ří-
ká MUDr. Alena Zimmelová, imunoložka 
a alergololožka.

 Paní doktorko, můžete přidat pacientům 
ještě nějaké další rady, jak předcházet často 
velmi nepříjemným alergickým příznakům?
Pokud alergik cítí, že má opravdu to nejtěž-
ší období a venku je větrno, měl by tam trávit 
co nejméně času. Po návratu domů by si měl 
ihned omýt obličej, vypláchnout si oči i nosní 
sliznici, často si mýt vlasy, převléknout se. Ve 
vlasech a na oblečení se totiž zachytí spous-
tu pylových zrn. Větrat by se mělo co nejmé-
ně a přes  mokré prostěradlo, které pyl zachytí 
z větší části. V době největších obtíží je vhod-
né omezit jízdu na kole, v autě požívat pylové 
fi ltry a nevětrat okénkem. 

 Jak tedy laik pozná, že trpí alergií. Jaké 
jsou hlavní příznaky? 
Podrážděná sliznice nosu, očí, dýchacích cest 
i kůže se projevuje typickými příznaky: slze-
ním a svěděním očí, svěděním patra a zevních 
zvukovodů, nosní sekrecí, tedy vodnatou rý-
mou, nosní obstrukcí, kýcháním, enantémem 
na kůži a přidat se může i velmi nebezpečné 
astma. Člověk se navíc cítí unavený, má boles-
ti hlavy, špatně se soustředí, dochází i k výky-
vům nálad, poruchám spánku, snížení výkon-
nosti. S takovými příznaky je nutné navštívit 
ordinaci alergologa co nejdříve. Při velkých 
obtížích je nutné brát léky pravidelně, a i když 
se nám třeba na pár dní uleví, léčbu nepřeru-
šovat. V současné době už předepisujeme dru-
hou generaci antihistaminik, které jsou velmi 
účinné a s minimálním sedativním účinkem. 
Kromě toho se užívají lokální antihistamini-
ka, lokální kortikoidy, dekongescia, kromogly-
káty. Velmi důležitá je také preventivní léčba, 
a to je hyposenzibilizace pylovým alergenem, 

jejichž nasazení musí být v době klidu a u ně-
kterých typů se pak pokračuje celoročně po 
dobu 3-5ti let.

 Spousta lidí ale přesto příznaky alergie 
podceňuje. Není nebezpečné alergii přechá-
zet a neléčit?
Podceňování pylové alergie je pro zdraví pa-
cienta nepříznivé, jelikož úzce souvisí nosní 
sliznice se sliznicí dýchacích cest. Pokud nelé-
číme včas a řádně „obyčejné příznaky“, které 
nám už samy o sobě narušují běžný život, mů-
že dojít u predisponovaných pacientů za pár 
let ke vzniku astmatu. V průduškách probíhá 
nepozorovaně alergický zánět, jehož násled-
kem je přestavba dýchacích cest, dochází k zú-
žení průsvitu a pak už jsou změny nevratné. 

 Jak astma spolehlivě poznáte a čím se léčí?
Pacient prochází několika stupni vyšetření. Pa-

tří mezi ně základní anamnéza, alergologic-
ké vyšetření (prick testy), vyšetření kysličníku 
dusíku (Feno) a spirometrie. Pokud pacient tr-
pí astmatem, je nutná protizánětlivá léčba in-
halačními kortikoidy (pomocí vdechů z inhalá-
toru). Dalšími pomocnými léky jsou inhalační 
sympatomimetika, která přinášejí úlevu tím, 
že průdušky roztáhnou, ale neléčí zánět a ma-
jí spoustu nežádoucích účinků. Proto je důleži-
tá léčba preventivní. Důslednou léčbu vidím ja-
ko jediný možný způsob, jinak může astma pa-
cienta ohrozit na životě i v současné době.

 Kde se vlastně alergie v takovém velkém 
množství berou? 
Alergie to je rovnice geny + alergeny + 
X+Y+Z. Dědičnost je v případě alergií nespor-
ná, vždyť alergické příznaky sleduji i u malič-
kých kojenců. Alarmující je ale faktor X+Y+Z! 

Tam patří znečištění vzduchu (stačí se podívat 
do dětských ordinací na Mostecko), dále viro-
vé infekty, tabákový kouř, stresy, aditiva z po-
travin (Éčka) a dráždivé látky. Málokdo také ví, 
že pylový alergen ve městě je daleko agresiv-
nější, než pyly v přírodě. Pylové zrno ve měs-
tě musí „bojovat“ se znečištěním, a proto je 
odolnější a pro alergika nebezpečnější. 

 Co říkáte trendu současné doby, kdy se na 
nás ze všech stran linou různé vůně. Není 
těch chemických látek už příliš? 
Ve 30. letech bylo alergických pacientů 1% až 
2% v populaci. V 60. letech už 12% a v sou-
časné době je to až 30-40%. Počet alergenů se 
ale nezvýšil, naopak se zvýšil počet lidí, kteří 
mi do ordinace chodí s tím, že jim vadí parfé-
my, kosmetika nebo aviváže na prádlo. Proka-
zatelně tedy toto „vyvoňování“ na každém ro-
hu dráždí sliznice a lidé by se tomu měli vy-
varovat. V současné době se také velmi disku-
tuje o nepříznivém vlivu chlorované vody při 
plavání kojenců v umělých bazénech. Alarmu-
jícím trendem dnešní doby je kouření u mlá-
deže, vždyť naprosto běžně kouří i třináctileté 
děti. Pokud mi do ordinace přijde pacient - ku-
řák, který trpí astmatem, a nehodlá se cigare-
ty vzdát, je taková léčba absolutně k ničemu.

 Pojďme ještě k tématu, které je aktuál-
ní hlavně na sídlištích, kde běžně žije spo-
lu s lidmi v malých prostorách hned několik 
zvířat. Co s tím?
Chápu, že lidé ke zvířatům přilnou, ale mě-
li by si uvědomit, že pokud žije v paneláko-
vém bytě alergik, rozhodně ho pobyt se psem 
či kočkou nevyléčí a jeho stav se bude nadá-
le zhoršovat. Vyústit může až v těžké alergic-
ké onemocnění a hlavně ve vážné astmatické 
potíže. Užívání léků nic neřeší, ty jen zmírňu-
jí příznaky alergie. Navíc lidé si berou zvířata 
přímo do postele, což je nevhodné. Alergikovi 
ale ani nepomůže, když zvíře bude smět jen 
do jedné vymezené místnosti. Alergeny jsou 
totiž v celém bytě a patří k nim nejen srst, ale 
i bílkoviny ze slin a výkaly. Alergeny dokonce 
zůstávají několik týdnů v bytě, i když tam zví-
ře už není. Text a foto: Šárka Jansová

Pylový alergen je agresivnější ve městech

Pohled do sálu na účastníky konference.
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Tradiční Zámecké slavnosti anebTradiční Zámecké slavnosti aneb  DOCELA neOBYČEJNÁ POUŤ DOCELA neOBYČEJNÁ POUŤ 
Zámek Nový Hrad v Jimlíně

Sobota a neděle 14. - 15. května 2011
Od 10.00 do 17.00 hodin • Vstupné: 50,- Kč 

Společný projekt Českého atletického svazu a Ústecké-
ho kraje vstupuje letoškem do druhého ročníku. Vlo-
ni rozdali pořadatelé pět atletických sad malým dě-
tem z mateřinek a základních škol v Ústeckém kraji, 
letos je připraven stejný počet. Děti se tak možná po-
prvé seznámí s hravou a poutavou atletikou. Chomu-
tovský Podkrušnohorský zoopark patřil skákání, běhá-
ní, hodům do dálky a na cíl a dalším zábavným atletic-
kým disciplínám. Po chomutovské premiéře si děti za-
sportovaly také 30. dubna v Lounech při memoriálu K. 
Raise, chystá se akce v ústecké ZOO (28. 5)., v září ta-
ké v Litoměřicích, ve Štětí a v Děčíně. Ještě mezi tím 
bude 2. června hostit městský stadion v Ústí n. L. nej-
významnější akci letoška – soutěžní odpoledne Atleti-
ky pro děti s podtitulem Staň se atletickou nadějí Ús-
teckého kraje. 

Dne 11. března letošního roku 
zasáhlo oblast Tóniku a Ticho-
moří silné zemětřesení. V sou-
vislosti s tíživou situací, která 
posléze v Japonsku nastala, by-
la na březnovém setkání hejtma-
nů nastíněna aktivní pomoc kra-
jů ve formě finanční pomoci. Za-
stupitelé Ústeckého kraje se roz-
hodli pomoci Japonsku, které 
postihlo silné zemětřesení a ná-
sledná vlna tsunami. Na svém 
dubnovém jednání odsouhlasili 
finanční pomoc ve výši 200 000 
korun, která bude poskytnuta 

Při kvízové soutěži vám představíme 
projekt Vydejte se po stopách 
praotce Čecha aneb Sta-
ré pověsti české v Ús-
teckém kraji. Budete 
mít také možnost se-
známit se s výrobky 
podporujícími zdra-
vý životní styl, ze-
jména pitný režim, 
ukázku v rámci projek-
tu „Zachovejte paniku“ 
představí Vyšší odborná ško-
la zdravotnická a Střední zdravotnic-
ká škola z Ústí nad Labem. Možnost 

prohlídky kanceláří politiků, konfe-
renčního sálu i videokonferenč-

ní místnosti se spojením se 
všemi kraji v ČR!

Z organizačních důvodů 
prosíme školní delega-
ce o potvrzení jejich 
účasti předem s uvede-
ním výběru začátku ex-

kurze od 10.00 hod ne-
bo od 11.00 hod na email 

volf.m@kr-ustecky.cz. Na 
uvedeném e-mailu a telefonu 

475 657 972 vám zodpovíme i případ-
né dotazy.

Od poloviny dubna je veřejnos-
ti opět přístupná rozhledna Ko-
hout, která se nachází nad Val-
keřicemi u Benešova nad Plouč-
nicí na Děčínsku. Potřebné opra-
vy za 1,3 mil. Kč zaplatily Lesy 
ČR z Programu 2000, kterým 
podnik podporuje veřejně pro-
spěšné funkce lesů. 

Na slavnostním otevření se sešla 
více než stovka obyvatel Valke-
řic, Benešova nad Ploučnicí a dal-
ších okolních obcí. Do loňského ro-
ku stála rozhledna v havarijním 
stavu zapomenutá v lesích a hro-
zilo jí zřícení. Záměr rekonstruk-
ce podpořil také Ústecký kraj. „Pře-
ji této rozhledně, aby se k ní i další 
generace chovaly tak dobře jako my. 
My jsme ji totiž opravili. Ať hlavně 
dlouho slouží a láká co nejvíce turis-
tů do našeho unikátního Ústeckého 
kraje,“ řekl krajský radní pro regi-
onální rozvoj a cestovní ruch Ra-
dek Vonka.

Hejtmanka popřála novému ře-
diteli mnoho úspěchů v jeho bu-
doucí práci. Jana Vaňhová i Milan 
Knotek se shodli na tom, že ČRo 
Sever by měl intenzivněji zpravo-
dajsky zachycovat současný život 

Do soutěže vín se letos zapojilo více 
než sto vinařů, kteří dodali přes 500 
vzorků, odborná porota rozdala 56 
zlatých a 91 stříbrných medailí. 
Vítězové jednotlivých kategorií: 
I. Nejvýše hodnocené víno vinař-
ské oblasti Čechy, vítěz: Školní sta-
tek Mělník, Rulandské bílé, Pozdní 
sběr 2007,
II. Nejlepší kolekce vín vinařské ob-
lasti Čechy: Lobkoviczké zámecké 
vinařství Roudnice nad Labem,

III. Cena za nejlepší kolekce vín vi-
nařské oblasti Morava: Vinařství 
Štěpánek s. r. o.,
IV. Nejlepší zahraniční víno bílé a rů-
žové: Ján Janušík – Víno Jano, Caber-
net Sauvignon rosé, Jakostní 2010,
V. Nejlepší zahraniční víno červe-
né: Migdal – P, Oleg Nikischenko, ví-
no Izabela 2009,
VI. Nejlepší šumivé víno – sekt ČR: 
Bohemia Sekt a. s., Louis Girardot, 
šumivý brut 2008,

Navštivte rozhlednu na Kohoutě

Atletika pro děti má za sebou premiéru 2. ročníku
V rámci nedávného Dne Země v chomutovském Pod-
krušnohorském zooparku bylo zahájení 2. roční-
ku projektu Atletika pro děti s celoroční záštitou 
hejtmanky Jany Vaňhové. Chomutovské setkání pod-
pořila významná česká rekordmanka – překážkář-
ka Zuzana Hejnová, která se tak po oštěpařce Barbo-
ře Špotákové stala další patronkou Atletiky pro dě-
ti v Ústeckém kraji. 

Dvě stě tisíc korun pro Japonsko
prostřednictvím účtu Velvysla-
nectví Japonska v České repub-
lice. Finanční prostředky budou 
poskytnuty z Fondu pro mimo-
řádné události Ústeckého kraje.
„Dar ve výši 200 tisíc korun od-
povídá částkám, které poskytnou 
i ostatní kraje. Vzhledem k tomu, 
že v našem kraji máme zkušenos-
ti s živelnými pohromami, byť ji-
ného rozsahu, dobře víme, že v ta-
kové chvíli je potřebná každá po-
moc,“ komentovala rozhodnutí 
zastupitelstva hejtmanka Jana 
Vaňhová.

Vážení školáci, vážení občané, zveme vás na Den otevřených dveří Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje ve čtvrtek 19. května od 10 do 15 hod v bu-
dově A krajského úřadu ve Velké Hradební ulici. 

Dveře krajského úřadu se otevírají
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Zlato a stříbro nejlepším vínům
Již devátému ročníku Vinařských Litoměřic patřily dva dny v polovině 
dubna. Ceny vítězům v jedenácti soutěžních kategoriích předávali vý-
znamní hosté. Ústecký kraj, jenž byl hlavním patronem organizátora 
soutěže vín – Ortopedického centra v Ústí n. L., reprezentovali hejtman-
ka Jana Vaňhová a radní Jana Ryšánková a Jiří Šulc. 

VII. Nejvýše ohodnocené víno vý-
stavy růžové: Vinařství Kolařík, 
Frankovka rosé, Pozdní sběr 2010,
VIII. Nejvýše ohodnocené víno vý-
stavy červené: Pátria Kobylí a.s., Ca-
bernet Sauvignon, Výběr z hroznů 
2009,
IX. Nejlepší odrůdové víno 
a známkové víno výstavy se zbyt-
kovým cukrem nad 45 g: Znovín 
Znojmo, a.s., Ryzlink rýnský, Ledo-
vé 2008,
X. Nejvýše hodnocené víno výstavy 
bílé: Vinařství Josef Dufek, Neubur-
ské, Pozdní sběr 2010,
XI. Šampion výstavy: Vinařství Jo-
sef Dufek a jeho Neuburské, Pozdní 
sběr 2010.

Nový ředitel Českého rozhlasu Sever
Hejtmance Ústeckého kraje Ja-
ně Vaňhové se přišel předsta-
vit nový ředitel Českého rozhla-
su Sever (ČRo Sever) Milan Kno-
tek, který byl do této funkce uve-
den k 1. dubnu. Seznámil rovněž 
hejtmanku s novými plány a zá-
měry této veřejnoprávní regio-
nální stanice a s dalšími mož-
nostmi spolupráce.

v kraji, reagovat více na potřeby 
posluchačů – obyvatel kraje a ak-

centovat regionální témata pro 
publicistiku.

Čtyřiašedesát milionů korun rozdělili 
členové Zastupitelstva Ústeckého kra-
je na dotační programy pro rok 2011. 
Jedná se o tyto Programy: Podpora vy-
braných služeb zdravotní péče, Podpo-
ra směrů rozvoje zemědělství a venkov-
ských oblastí, Poskytování podpor na 
hospodaření v lesích v ÚK na období 
2010 – 2013, Rozvoj ekologické výcho-
vy, vzdělávání a osvěty, Podpora akti-
vit stálých profesionálních divadelních 
souborů a hudebních těles působících 
v kraji, Podpora regionální kulturní čin-
nosti, Na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje, Na záchranu 
a obnovu drobných památek a architek-
tury dotvářející kulturní krajinu, Pod-
pora sociálních služeb a aktivit zamě-
řených na podporu rodiny, Sport, Volný 

čas a konečně Program obnovy venko-
va Ústeckého kraje na rok 2011.
O všechny programy byl velký zájem, 
který několikanásobně převyšuje mož-
nosti rozpočtu Ústeckého kraje. Přesto 
bylo rozděleno více než 64 milionů ko-
run, které přispějí na realizaci řady za-
jímavých a prospěšných projektů. Tra-
dičně velký zájem je o prostředky z Pro-
gramu obnovy venkova. V rámci oblasti 
podpory 1 – Obnova a rozvoj venkov-
ské zástavby a veřejných prostranství 
budou realizované rekonstrukce a sta-
vební úpravy škol a školek, opravy hřbi-
tovních zdí nebo třeba rekonstrukce ha-
sičské zbrojnice v 37 obcích v kraji. Nej-
větší zájem o tento program je ovšem 
v oblasti 2 – Chodníky a místní komuni-
kace, kam přišlo 94 žádostí.

Peníze na dotační programy
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Májové slunce na vás půso-

bí jako afrodisiakum a podněcuje vaši 
aktivitu v oblasti navazování nových 
vztahů. Nenechejte se ale příliš unést 
svojí neodolatelností a někteří neza-
pomeňte, že jste už zadaní.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Z lásky jste schopni udělat 

téměř všechno. V nejbližších dnech si 
ale dejte pozor, ať se váš mozek neza-
temní natolik, že převedete všechny 
své úspory na konto vaší nové love. 
Procitnutí by bylo kruté. 

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Vaše dětinská zvědavost a věčné 

hledání čehosi nedostižitelného, vás sice 
udržuje v jádru stále mladé, dokonce i když 
zestárnete, přesto by vám občas prospělo 
dát si pohov a spokojit se s tím, co máte. 

Rak 22. 6. - 22. 7.
Nebojte se opustit dosavad-

ní způsob uvažování i zajetý životní 
styl. Možnost změny názorů a postojů 
ve vás vyvolává nejistotu, ale neměli 
byste si je nechat vymluvit. Musíte se 
odvážit do nových oblastí.

Lev 23. 7. - 23. 8.
V těchto dnech můžete plný-

mi doušky využívat vaši vrozenou 
přitažlivost a noblesu, protože kolem 
je dost těch, kteří jsou připraveni bez-
mezně vás obdivovat a milovat. Bude-
te se cítit jako králové. 

Panna 24. 8. - 23. 9.
Váš šarm i lehkost, s jakou 

si získáváte lásku, je záviděníhodná. 
Když ale přistupujete k povinnostem 
doma i k pracovním úkolům se stej-
nou ležérností, nemůžete čekat, že bu-
dete chváleni a odměněni.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Neočekávejte žádné převrat-

né změny v zaměstnání ani lásku ve 
stylu Stalo se jedné noci. Namíchejte 
si raději pověstný koktejl White Lady 
a podívejte se na dobrý fi lm. Važte si 
a hýčkejte svůj stereotyp.

Štír 24. 10. - 22. 11.
V období neklidu rašícího jara do-

spějete překvapivě k hluboké vnitřní har-
monii.Vaše živočišná přirozenost, která se 
projevuje velkou náruživostí a výbušným 
temperamentem se na čas zmírní.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Máte neobyčejnou vnitřní ví-

ru, že nic nemůže dopadnout úplně 
špatně. Ale i kdyby se vám něco tako-
vého stalo, jste si vědomi svých schop-
ností vysekat se s každého problému 
jako James Bond.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Jste vyzváni, abyste dokázali 

své síly, ale v žádném případě nepů-
jde o nepřátelský souboj. Dostali jste 
výzvu, kterou je potřeba zvládnout, 
ale berte ji spíš jako cvičení nebo hru, 
a ne se zarputilou vážností. 

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
I když je chvályhodné, že se 

staráte méně o vlastní potřeby a usi-
lujte o dobro všech, tentokrát byste 
měli myslet víc na sebe. Vaše tělo i du-
še potřebují nové výzvy. Všem vašim 
snům je dána příležitost.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Patříte k pesimistům, kteří si 

stejně jako zpěvák Luboš Pospíšil mys-
lí, že někdy to trvá celé jaro, než se 
rozjaří. Nebuďte z toho smutní a mys-
lete pozitivněji, protože letošní jaro už 
je dostatečně rozjařené.

Připravila: Ludmila Petříková

METROPOL
horoskop

Přejeme našim čtenářům a klientům pohodové velikonoce bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na poukázku v hodnotě 500,- Kč do kliniky VAN-ESO se může těšit Vlasta Matou-
chová z Ústí nad Labem. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží opět poukázku v hodnotě 500,- Kč do kliniky VAN-ESO. 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 13. května 2011.

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, www.platmobilem.cz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU!
Volejte hned na tel.: 906 706 506

Astroporadna

Zdeňka astrologie, výklad karet
specializace rodina, děti
JAKO MATKA JSTE SELHALA? 
Jak napravit svou chybu?
Ráda vám poradím!

Tel.: 906 706 506

Chantal astrologie, výklad karet
specializace láska, partnerství
CHCETE ROZJASNIT SVŮJ 
ŽIVOT NOVOU LÁSKOU?
Společně ji brzy najdeme!

Tel.: 906 706 506

Martina výklad karet
specializace nevěra, vztahy
MŮŽETE MU VĚŘIT? 
Není vám nevěrný? Ohleduplně vám 
odpovím, zavolejte!

Tel.: 906 706 506

Bohunka astrologie, karma
specializace povolání, kariéra
JAKÉ ZAMĚSTNÁNÍ JE PRO VÁS 
TO PRAVÉ? Poradím vám,
zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506
Gabriel numerologie, kyvadlo
specializace finance, rozhodnutí
POČÍTÁTE KAŽDOU KORUNU?
Povím vám, kdy se vám
začne dařit lépe!

Tel.: 906 706 506

Tamto
Fotbalový 
obránce

Jméno 
zpěvačky 

Sumacové

Ruský 
souhlas

Finty

Lesní
bylina

se žlutými 
květy

Velká 
jeseterovitá 

ryba

Možná 
(knižně)

Síla
Oznámit 
policii

Proudy
Iniciály 
zpěváka 
Hlase

Hláška
v pokeru

Vodácké 
loďky

Značka
zubní
pasty

Kuchyňská 
deska

Značka 
abvoltu

Nízké 
čalouněné 
sedadlo

Pra-
obyvatelé 

jižní
Evropy

Nastěho-
vávat se

Utlačovati

Pytlácké 
smyčky

Slovenská 
automobilka

Část fotbal. 
utkání

Kořalka
z kvašené 

rýže

Rozpouš-
tědlo

Přitakání

Zkouška 
dospělosti 
(slangově)

Část
Prahy

Duplikáty

Borovice 
limba

Zesilovač 
světla

Výškové 
body

Římských 
1049

Gáza

Terénní
boty

Hráz
přístavu

Kurs 1:1

Ztráta
kovu

okysli-
čením

Hlava
rodiny

Bývalý 
slovenský 
prezident

Tavírny
kovů

Obec
u Příbrami

Anglicky 
„nebo“

Prací
prášek

Metropole 
Bangla-

déše

Sadatovo 
jméno

Antický 
hudební 
nástroj

Taštička 
(knižně)

Vlákno
Značka 

švédského 
nábytku

Autor
výroku: 
Seneca

Pasák
ovcí

Mravouk
Květina 
dosna

Ostrý
přízvuk

Tohle

NAPOVÍME:
Dháka, Yma, or, 
VHS, etui, akut, 
Salazar, vyza.

Část 
obličeje

Svatební 
květina

Starořímská 
bohyně 
úrody

Šatní 
motýlek

Sklizeň
píce

Slůvko 
podivu

Napodo-
bovat
hlas

berana

Angl. ženské 
jméno

Systém 
videa

Zkratka 
deníku

Stará míra 
(1,4 litru)

Značka
cizího

pracího 
prášku

Parkový 
jehličnan

Podpis 
anonyma

Napadat

Iniciály 
herce 

Montanda

Maďarské 
dráhy

Dětský 
pozdrav

Chobot-
natci

Osahat
Bývalý 

portugalský 
diktátor 
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pomoc
a orientace

ve světě
fi nancí

Královská svatba přitahuje mimořádnou pozornost 
veřejnosti i v naší moderní době. Tím spíš, jedná-
li se o svatbu prince tak významné monarchie, ja-
kou je Spojené království. Miliony lidí po celém 
světě sledovali  průběh ceremoniálu ve Westmin-
sterském opatství a média se ještě dlouho budou 
zajímat o ženichova vyznamenání, o návrháře ne-
věstiných šatů, o svatební porcelán a samozřejmě 
o svatební dary. Jeden z nich - hřebečka  s modrou 
krví a vpravdě královským jménem Favory Alta XXI 
– 30 chce věnovat novomanželům na návrh minis-
tra Ivana Fuksy Národní hřebčín Kladruby nad La-
bem. Nevěsta, slečna Kate Middleton a ženich, Jeho 
královská výsost princ William Arthur Philip Louis, 
nejstarší syn Charlese, prince z Walesu a jeho první 
manželky princezny Diany, dostanou svatebním da-
rem kladrubského hřebce jménem Favory Alta XXI - 
30, který se narodil 15. 5. 2006. Favory je nejstarším 
čistokrevným kmenem starokladrubských koní, kte-
rý se datuje už od roku 1779. (od dop.)

Dar pro královské
novomanžele
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www.servis.opel.cz

Doje te si pro erstvý vzduch! 

Ušet ete si starosti. 
Využijte naší unikátní nabídky. Váš v z zkontrolujeme p ed odjezdem na dovolenou za pouhých 99 K ! 
P íjemné letní zážitky s našimi vozy vám p eje Opel.

30% sleva na originální náhradní díly Opel a 15% sleva na práci p i oprav  
vozu staršího 6 let v autorizovaném servisu Opel
36% sleva na vybrané letní p íslušenství Opel 
36% sleva na letní pneumatiky zn. Michelin, Kleber, BFGoodrich

Prohlídka vozu p ed dovolenou za 99 K .

Opel Servis
Originální. Výhodný.

Nabídka platí u participujících dealer .

Opel_Klimatizace_HP_CZ_246x196_Metropol.indd   1 27.4.11   10:21

ODS je státotvorná strana odpovědných jedinců
Občanská demokratická strana má narozeniny. Vznikla 20. a 21. dubna 1991 na ustavujícím sjez-
du v Olomouci. Při této příležitosti pořádají všechna její regionální sdružení  v ČR ideové konfe-
rence, na kterých hodnotí uplynulé období a především diskutují o jejím dalším směřování a pří-
pravě na krajské volby. Přes 200 občanských demokratů z Ústeckého kraje se sešlo v Clarion Con-

gress Hotelu. Mezi hosty konference byli ministři Alexandr Vondra, Ivan Fuksa a Tomáš Chalupa, 
šéf poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř, předseda poslaneckého klubu ODS v Evropském parla-

mentu Miroslav Ouzký a představitelé dalších regionálních sdružení z Čech. Úvodní slovo přednesl 
předseda RS Občanské demokratické strany Ústeckého kraje Jan Kubata…

Dvacetileté výročí Občanské demokra-
tické strany si přímo říká o bilancování. 
Ve svém projevu bych vám měl nabíd-
nout výčet všech našich úspěchů, ale 
také všech našich chyb. Měl bych ur-
čitě vyzdvihnout naše nejvýznamněj-
ší předchůdce a jejich jejich úspěchy, 
ale měl bych také pojmenovat viníky.  
Necítím potřebu se příliš ohlížet, chtěl 
bych se dívat dopředu na těch příštích 
20 let ODS. Minulé dvacetileté proto 
zhodnotím stručně: Bylo velmi úspěš-
né. A to i přes kritické hlasy posledních 
měsíců a let. Podotýkám, že všechny 
jsou, až na výjimky, oprávněné. Přesto 
jsme byli velmi úspěšní a je třeba si to 
jasně říci.
Z pohledu celé ODS je náš úspěch v mi-
nulých dvaceti letech ještě cennější. Ži-
jeme a pracujeme v regionu, který je 
pro politickou pravici jednoznačně ne-
vhodný. Začali jsme v průmyslové ob-
lasti zatížené ekologickými hrůzami ko-
munistických předchůdců a zkaženým 
vzduchem. Stanuli jsme před voliči pře-
vážně levicově zaměřenými a těm jsme 
trpělivě vysvětlovali náš politický pro-
gram před volbami i v průběhu voleb-
ních období. V regionu s nízkou vzděla-
ností jsme dokázali získat přízeň a dů-
věru voličů. Díky tomu je dnes Ústec-
ký kraj na pohled zcela jiný, než před 
dvaceti lety. 
Z doby, kdy se většina z členů někdej-
šího Občanského fóra přihlásila k pro-

gramu ODS a nechala za sebou mini-
mum těch, kteří se neúspěšně pokusili 
získat voliče pod hlavičkou Občanské-
ho hnutí. Sto čtyři z těchto zakladatelů 
je dnes mezi námi. Mají zásadní podíl 
na změně našeho kraje k lepšímu a já 
jim za vše, co pro region udělali, upřím-
ně a mnohokrát děkuji. Důkazem naše-
ho úspěchu byli od počátku naši primá-
toři a starostové v čele měst a obcí a do 
posledních krajských voleb i hejtman 
Ústeckého kraje. 
Není chybou obyvatel našeho kraje, že 
dnes tyto úspěchy považují za samo-
zřejmé. Pro takové postoje se nemůže-
me na nikoho zlobit, protože jsou přiro-
zené a obvyklé.  Nečekejme vděk voličů 
za to, že jsme vytvořili pracovní příleži-
tosti, zrekonstruovali zámeček či opra-
vili chodník. Takové očekávání by bylo 
nesmyslné. Na sklonku úspěšného dva-
cetiletí jsme se setkali s nedůvěrou řady 
našich někdejších voličů. Proč? Vidím 
hlavní a obecnou příčinu. Prostě jsme 
si o to koledovali jako celá ODS. Cokoliv 
udělá jednotlivec v řadách ODS, odne-
se si na triku celá ODS. Vždycky to pla-
tilo a vždycky to platit bude. Sobeckost, 
nešikovnost, nebo přímo neprozíra-
vost jediného člena strany bude vždyc-
ky mediálně přitažlivější, než deset zre-
konstruovaných Větruší.  A je to tak ko-
neckonců v pořádku ve svobodné zemi 
s necenzurovaným tiskem. Samozřej-
mě i já jsem někdy fascinován mediální 

fi kcí a mírou zkreslování ze strany novi-
nářů. I mezi nimi najdete ty dobré i ty 
špatné, poctivé i darebáky. Jestliže se za-
čne spekulovat, že někdo nakupuje hla-
sy, je to problém, před kterým nemůže-
me strkat hlavu do písku. Těší mě, že 
jsme to u nás v kraji neudělali, nešvej-
kovali jsme a problém jsme intenzivně 
společně řešili. 
Žijeme ve zvláštní době. Před lety si lidé 
v této zemi těžce vybojovali všeobecné 
volební právo a dnes připadá bezmá-
la polovině voličů zbytečné k volbám 
chodit. A někteří dokonce bez uzardě-
ní svůj hlas prodají. Co je to za člověka, 
který je schopen a ochoten prodat svůj 
hlas? Jaký má charakter a morálku? Jak 
a k čemu vychovává své děti a co z nich 
vyroste? Takové otázky ovšem v médi-
ích nikdo neklade.  
Jsme pravicová strana, usilujeme o pra-
vicové voliče. Chceme malou roli stá-
tu a velkou osobní zodpovědnost. Ja-
ko pravicová politická strana to má-
me v dnešní době obtížnější. Zdá se, že 
současní Evropané touží více po jistotě 
než po osobní odpovědnosti. Právě teď 
potřebuje Evropa pravicové hodnoty, 
ale je zaslepena kouzlem levicové jisto-
ty. Jistoty, která je nereálná a především 
drahá. Náš region je v tomto smys-
lu velmi evropský. I tady touží lidé po 
jistotě. Když si někdo na nějakém mís-
tě zlomí nohu, zakážeme tam chodit. 
Mnohým to připadá normální. Když se 

někdo celý život fl áká a nemá peníze, 
dáme mu je, aby nežil v nouzi. Mno-
hým to připadá normální. Když se rodí 
málo dětí, začneme lidem dávat pení-
ze za to, že budou mít dítě. I to je dnes-
ka zjevně normální. Rozdáváme pení-
ze, které nemáme. I to mnohým připa-
dá normální. 
Náš úkol do budoucna je velmi prostý. 
V této zemi i v Ústeckém kraji pořád 
ještě žije hodně lidí, kteří to za nor-
mální nepovažují. A kvůli takovým li-
dem jsme tady. Jsou to lidé, kteří vě-
dí, že si občas někdo může zlomit no-
hu, kteří nechtějí podporovat fl ákače, 
ale vždycky rádi pomohou někomu, 
kdo se bez vlastního zavinění dostal 
do problémů. Jsou to lidé, kteří nevní-

mají děti jako příležitost k inkasová-
ní příspěvku od státu a nikdy neuvě-
ří, že porodné změní nepříznivý de-
mografi cký vývoj. Jsou to lidé, kteří 
chápou nezbytnost reforem, kteří vě-
dí, že nemohou donekonečna utrácet 
peníze, které nemají, a že peníze, kte-
ré si půjčili, je správné a nutné vrátit. 
A v neposlední řadě jsou to lidé, kte-
ří jsou sice tolerantní, ale i to má své 
hranice. V minulosti nám mnoho vě-
cí odpustili, mnozí z nich nám ve vol-
bách dali svůj hlas se skřípěním zu-
bů, ale příště už to třeba neudělají. 
Takovým lidem musíme nabídnout 
na jedné straně odpovědný politický 
program a na druhé straně poctivost 
při jeho prosazování. 

Jan Kubata, předseda regionálního sdružení ODS v Ústeckém kraji
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KOLOTOČE, ATRAKCE, STÁNKY, OBČERSTVENÍ
Fotbalové utkání Tuchomyšl – Vyklice

v sobotu 14.5. od 14:00 hodin

Plochá dráha - závody dětí - Markéta cup
v sobotu 14.5.

Ohňostroj ve večerních hodinách
v sobotu 14.5.

Otevřené Muzeum Chabařovice
rozšířené o expozici zbouraných obcí 

Vstupné na pouť – zdarma
Zesílená doprava MHD z Ústí nad Labem a zpět

18.
CHABAŘOVICKOU POUŤ

opět ve městě
ve dnech 14.-15. května 2011

MĚSTO CHABAŘOVICE POŘÁDÁ

Vážení a milí čtenáři
i příznivci Metropolu,
pravděpodobně znáte přísloví: Kam 
nechodí slunce, tam chodí lékař. 
A právě to mě přivedlo k dnešnímu 
zamyšlení. 
Z vědeckého pohledu je Slunce ob-
rovská žhavá koule plynu, převážně 
vodíku. Její jádro funguje jako ob-
rovský jaderný reaktor, ve kterém 
se atomy vodíku pod ohromným tla-
kem přeměňují na těžší atomy helia. 
Tahle nukleární reakce přetváří kaž-
dou sekundu pět milionů tun hmoty 

v energii. Ta tryská na povrch Slun-
ce jako světlo a teplo a zalévá celou 
sluneční soustavu. Naše planeta je 
od Slunce vzdálena 149 600 000 ki-
lometrů. Aby na ní pro nás bylo bez-
pečno, je opatřena ochrannou vrst-
vou ozonu. Pokud si v ní sami vlast-
ní nezodpovědností a hloupostí 
nenaděláme díry, budou na ní v bez-
pečí naše děti, vnoučata, pravnou-
čata i další generace. Možná si teď 
řeknete, jaký je to vlastně zázrak, že 
z nás ještě není škvarek. Není, pro-
tože se nic na tom nevymyká přírod-

ním zákonům a lze to právě vědec-
ky zdůvodnit.
Z laického hlediska je pro nás, ži-
vé bytosti, Slunce dárcem nezměr-
né energie, kterou na jaře tolik po-
třebujeme povzbudit své tělo i duši. 
Všechny naše orgány, buňky, mole-
kuly ba i atomy na sluneční svit re-
agují blahodárně. Také jste si všim-
li, že slunečný den snad všem lidem 
vloudí do tváří optimismus, dobrou 
náladu, toleranci, vstřícnost, sluš-
nost a všeobecně snahu být lepším? 
Já ano. Opravdu to funguje. A to je 

moc dobře. Kladu si proto otázku 
a hned si na ni odpovídám: Něco, 
velmi moudrého a úžasného, tam 
nahoře ve vesmíru, musí být. Osob-
ně dávám přednost tomu Slunce ne-
studovat, ale obdivovat.
Proto vzdávám chválu Slunci a vám 
za všechny tvůrce dnešního vydání 
Metropolu přeji co nejvíc sluníčko-
vých dnů a pohody.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Návštěvníci státního zámku 
v Duchcově se mohou těšit na 
první část nové stálé expozi-
ce obnoveného Valdštejnského 
muzea. 

„Myšlenka na obnovení zámeckého 
muzea vznikla zhruba před dvanác-
ti lety, kdy jsme přemýšleli nad tím, 
jak využít místnosti, jejichž restauro-
vání jsme plánovali. A teď pokračuje-

me v tradici expozic na zdejším zám-
ku. Nejde ale o kopírování tehdejšího 
stavu, nýbrž o modifi kaci muzea“, ří-
ká o letošní novince kurátor výstavy 
Pavel Průcha. Kromě Valdštejnského 
prohlídkového okruhu nabízí zámek 
v nové sezoně i tradiční okruh Ca-
sanovský. Od května se do Duchcova 
můžete vypravit od úterý do neděle, 
základní vstupné je 80 korun.
 Text a foto: Metropol

V Duchcově obnovili Valdštejnské muzeum 

Pohled do loveckého salonu s vojenskou zbrojnicí ve státním zámku Duchcov.

Do duchcovského zámku zavítali Casanova s Marii Antoanetou.

• Pro letošní sezonu má Stát-
ní zámek Duchcov na programu 
i benefiční výstavu Karla Gotta 
„Obrazy pomáhají obrazům“. Je 
to zcela výjimečný počin. Výtě-
žek z výstavy bude použit na pre-
zentaci projektu záchrany vzác-
né památky v pavilonu zámecké-
ho parku – Reinerovy fresky. Vý-
stavu pořádá Kulturní centrum 
Duchcov.

• Zámek ve dnech 10. a 11. červ-
na tradičně ožije Casanovskými 
slavnostmi. K hlavní a rockové scé-
ně letos poprvé přibude i zámec-
ké nádvoří.  
• Koncem června bude expozice 
obnoveného Valdštejnského mu-
zea doplněna o Valdštejnskou ob-
razárnu, kde budou instalovány 
mimo jiné i klenoty manýristické-
ho a barokního malířství.

Státní zámek Duchcov zve
na výstavu obrazů Karla Gotta

Inovace geografi cky orientovaných studijních oborů
s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce 

(CZ.1.07/2.2.00/07.0053)

Zařazením problematiky virtuální reality, 3d modelo-
vání a dalších geoinformatických technologií do kurzů 
územního a krajinného plánování a regionálního roz-
voje refl ektujeme dynamický rozvoj v praxi, a zvyšu-
jeme tak i míru uplatnění absolventů geografi cky ori-
entovaných studijních oborů na trhu práce. Projekt je 
realizován v Centru pro virtuální realitu a modelová-
ní krajiny na katedře geografi e Přírodovědecké fakulty 
UJEP, které je vybaveno moderním systémem pro pro-
jekci virtuálních modelů krajiny a dalším softwarem 
pro 3d modelování a geoinformatické analýzy. 

V rámci projektu jsme:
•  inovovali technické zázemí pro výuku tak, aby by-

lo zcela srovnatelné s pracovišti v praxi územního 
a krajinného plánování a regionálního rozvoje;

•  oslovili odborníky ze soukromých společností a ve-
řejných institucí, abychom získali jejich názory na 
to, jaké dovednosti má mít absolvent zaměřený na 
územní a krajinné plánování a regionální rozvoj;

•  oslovili studenty, kteří nám sdělili, s jakým očekává-
ním pro budoucí uplatnění na trhu práce přicházejí 
studovat geografi cky zaměřené studijní obory;

•  připravili nové studijní opory zaměřené na využití 
moderních informačních technologií v kurzech regio-
nálního rozvoje, územního a krajinného plánování;

•  připravili 3 kurzy, které již byly vyučovány ve třech 
semestrech;

•  prezentovali centrum, kurzy i studentské práce na 
DVD a posterech;

•  absolvovali školení a stáže tak, abychom studen-
tům v rámci vzdělávání mohli poskytnout informa-
ce o nejnovějších trendech v inovovaných oborech 
v Česku i v zahraničí.

V tomto roce budou dále vyhodnoceny výsledky do-
tazníkového šetření směřovaného na odborníky z pra-
xe a vysokoškolské studenty, budou realizovány kurzy 
věnované řešené problematice, proběhne výstava stu-
dentských prací z těchto kurzů a začne ověřování efek-
tivity provedených inovací. 
Více informací je možné najít na našich internetových 
stránkách http://cevramok.ujep.cz a http://geography.
ujep.cz/geo_s/esf.html. Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš 
Oršulák, Ph.D. (tomas.orsulak@ujep.cz).

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Katedra geografi e Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je od roku 2009 řešitelem pro-
jektu zaměřeného na zapojení moderních informačních technologií do geografi ckých studijních oborů. 
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