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Chomutova

DOMOV PRO SENIORY

CHODOV

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

„pracovník v sociálních službách„pracovník v sociálních službách
v přímé obslužné péči“v přímé obslužné péči“

 do nepřetržitého provozu (12hodinové směny dle harmonogramu).
 

• podmínkou uzavření pracovního poměru je zejména ukončený kurz
pro pracovníky v sociálních službách a trestní bezúhonnost

• praxe v oboru je vítána, ovšem není podmínkou • nástup dle dohody
• nástupní plat dle platných platových předpisů cca 14 000 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Jana Klímová (personalistka), tel. 267 907 433,
email: jana.klimova@seniordomov.cz

Eva Dvořáková (vedoucího sociálního útvaru), tel. 267907431,
email: eva.dvorakova@seniordomov.cz
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Hostinec na Rychtě

Navštivte i www.restauracevsokolske.cz

Červnové speciality
• perličky • křepelky • baby kuřátka •

Jestřebí u České Lípy 13Jestřebí u České Lípy 13
tel. 487 877 020tel. 487 877 020

www.hostinecnarychte.czwww.hostinecnarychte.cz

 Jak dlouho se věnujete charita-
tivní činnosti?
S mým kamarádem Rudou jsme ně-
kolik let jezdili do dětského domo-
va v Nymburce. Chybělo jim tam 
dětské hřiště a tak jsme se roz-
hodli pomoci. Požádali jsme na-
še kamarády o pomoc a uspo-
řádali jsme první akci. Tým li-
dí, který se vytvořil, fungo-
val a chtěl pokračovat dál. 
Asi před rokem jsme založi-
li nadační fond Pepina a po-

máháme tam, kde máme jis-
totu, že peníze a energie jdou 

na správné místo. V současné chví-
li se snažíme pomáhat právě ve va-
šem kraji.

 Stala jste se tváří dopravy Li-
bereckého kraje. Využíváte ve-
řejnou dopravu často?
Hromadnou veřejnou dopravu pou-
žívám velmi často. Po městě se skoro 
nepohybuji jinak. Je to nejrychlejší 
způsob dopravy. Žádné zácpy, kom-
plikované situace nebo zběsilé hle-

Pomáháme obětemPomáháme obětem
dopravních nehoddopravních nehod

Představitelka sestřičky Elišky z Ordinace v Růžové zahradě Miluše Bittnerová je spoluzakladatelkou Nadační-
ho fondu Pepina. Ten se mimo jiné podílí na dopravně výchovných akcích Libereckého kraje a pomáhá obětem 
dopravních nehod právě v tomto kraji.

Miluše Bittnerová

dání parkovacího místa. Prostě po-
slouchám muziku, čtu si nebo jsem 
na netu, někdy jen tak zírám na lidi.

 Jak to vidíte s novou generací, 
dokážeme z nich vychovat ohle-
duplné řidiče?
Věřím že ano, jsem ráda, že se nám 
daří spolupracovat s Libereckým 
krajem a jeho Týmem silniční bez-
pečnosti na podobných akcích, za-
měřených na dopravní východu dě-
tí,  jako byla dubnová akce na dět-
ském dopravním hřišti v Liberci. Vě-
řím, že když se to chytí za správný 
konec a nenásilnou zábavnou for-
mou se to umí podat, bude z toho 
potom výsledek v podobě mladých 
cyklistů a řidičů, kteří jen nezkou-
ší, co jejich auta dokáží a jak rychle 
umí pádit po silnici...

 Budeme mít možnost vás v blíz-
ké době někde vidět v akci s Pe-
pinou?
S Libereckým krajem jsme připra-
vili akci nazvanou Vítání prázdnin 
s dopravou, která se koná 2. červen-
ce od 10 hodin na letišti v Liberci. 
Této akce se zúčastní řada umělců, 
kteří přijedou podpořit dobrou věc. 
Toho si moc vážím. Lidé uvidí vy-
stoupení zpěváků z muzikálu Děti 
ráje například Míšu Noskovou, Pet-
ra Poláčka nebo Bořka Slezáčka. Ak-
ci přijedou podpořit i Petr Vágner 
a Filip Tomsa, mí herečtí kolegové 
z Ordinace. Všechny srdečně zveme 
a těšíme se, že si začátek prázdnin 
společně pořádně užijeme.

Text: Jitka Dvorská
Foto: Robert Tichý 

• herečka, moderátorka
• narodila se v roce 1977 v Jičíně

•  vystudovala DAMU, obor herectví na katedře alterna-
tivního divadla

•  hraje na klavír, kytaru a fl étnu, zabývá se fi lmem, diva-
dlem, dabingem, moderuje společenské akce

•  k jejím zálibám patří dobrý spánek, dobré jídlo, literatura 
faktu, fi lmy a rybaření

Den na dětském dopravním hřišti v Liberci.
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02 Metropol: noviny, které s vámi mluví | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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Hroší mládě
Praha | Ve středu 8. 6. se v ZOO 
Praha v Tróji narodil hrochům Ma-
rušce a Slávkovi další potomek. 
Zoo Praha hrochy obojživelné cho-
vá už od roku 1933. „Mládě se má 

k světu. Brzy po narození už se napi-
lo mléka a pokud nenastane nic ne-
očekávaného, koncem týdne bychom 
mládě rádi představili návštěvní-
kům,“ uvedl Pavel Brandl, kurátor 
savců Zoo Praha.

Děti platily
Větrováky

Frýdlant v Čechách | Děti z dět-
ského domova Větrov a Nadace 
SYNER uspořádaly bazárek nového 
i použitého oblečení, hraček a kní-
žek. „Kvůli této akci jsme zaved-
li naše speciální platidlo, tzv. Větro-
váky. Ty děti získávají za pomoc mi-
mo denní povinnosti v domově,“ při-
blížil  obchodování ředitel domova 
Tomáš Kahan. „Dokud bude zájem, 

určitě chceme pokračovat a protože 
se děti ptaly, kdy zase přijedeme, zá-
jem jak vidno trvá,“ smála se za na-
daci Eva Syrovátková, které děti ji-
nak než „teto“ už neřeknou.

Přehrada
je připravena

Jablonec n. N.| Rekreační sezóna 
u jablonecké přehrady už běží a za-
čala pracovat také vodní záchranná 
služba. Její práci fi nancuje městský 
úřad, který ji také půjčuje vybave-
ní. V městském rozpočtu je na za-
jištění bezpečnosti u nádrže Mše-
no 325 000 korun. Sezónní dozor 
na přehradě zajišťuje také městský 
úřad, který bude během prázdnin 
dohlížet na pořádek.

 Máte radost?
Nemluvil bych o radosti. Je to potvrzení toho, co 
jsme říkali od samého začátku, když proti na-
ší společnosti byla ze strany bývalého primáto-
ra Jana Korytáře rozpoutána pomlouvačná kam-
paň. Přesto se pořád ale najdou lidé, kteří dál ší-
ří nesmysly o zmanipulování zakázek. Jsem pře-
svědčen, že neustálým zdržováním může město 
Liberec přijít nejen o možnost opravit svůj maje-
tek, ale především o dotace na to získané.

 Ti, kteří uvedené zakázky neustále kriti-
zují a neztotožňují se s rozhodnutím antimo-
nopolního úřadu, se nechali přes média sly-
šet, že pokračují v přípravě podnětu k Ev-
ropské komisi, ba dokonce naznačovali, zda 
ÚOHS neodvedl práci liknavě. Jak vnímáte ta-
to tvrzení?

Bořit umí každý, vytváření hodnot je těžší
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ne-
shledal pochybení ve výběrových řízeních 
na Bazén Liberec a Revitalizaci Městských 
lázní na galerijní objekt. Na názor se  ptá-
me generálního ředitele společnosti SYNER 
Ing. Martina Borovičky.

Pod záštitou hejtmana Stanislava 
Eichlera  pořádal 1. června Liberec-
ký kraj již poosmé v budově Kraj-
ského úřadu a blízkém okuolí tra-
diční Den otevřených dveří a Den 
dětí.  Hejtman v rámci prezentace 
činnosti Libereckého kraje přijal 
ve své pracovně několik desítek dě-
tí ze základních škol, studenty i zá-
jemce z řad dospělých.  

Několik studentek jej také sledovalo 
v „přímém přenosu“ při podpisu doho-
dy o spolupráci mezi Libereckým kra-
jem a Českým statistickým úřadem. 
Obě akce navštívila více než tisícov-
ka lidí, zejména školáků. „Veřejnost mě-
la také možnost prohlédnout si prostory 
budovy Krajského úřadu LK, vidět pra-
covní zázemí členů rady a zastupitelstva 
kraje. Velký zájem byl o návštěvu 17. pa-
tra, odkud je krásný výhled na celý Libe-
rec, Ještěd, Lužické a Jizerské hory a Krko-
noše, i když bylo poněkud zataženo,“ ře-
kl hejtman.

Opět se potvrzují naše slova ze začátku uměle 
vytvořené aféry, kdy nás bývalý primátor použí-
val jako zástupný problém z obavy před svým 
odvoláním. Když si Jan Korytář myslel, že je ně-
co v nepořádku, měl se bezodkladně obrátit na 
ÚOHS a ne si hrát na detektiva. Učinil tak až po-
té, co bravurně zvládl přes média vypouštět růz-
né konstrukce. Teď, když úřad potvrdil transpa-
rentnost procesu, tak se mu rozhodnutí opět 
nezamlouvá. Jan Korytář a skupina kolem jeho 
osoby namísto rozvoje města systematicky vo-
lí postup destrukce. Mají svaté právo se obrátit 
na kohokoli. Jejich poslední reakce na rozhodnu-
tí ÚOHS ale spíše připomíná nedorostlého jedin-
ce. Naší snahou je tvořit hodnoty. 

 Na zasedání zastupitelstva posledního břez-
na Jan Korytář slíbil, že pokud antimonopolní 
úřad bude důvody zkoumání zakázek považo-
vat za neopodstatněné, tak sám z křesla pri-
mátora odstoupí. Situace se změnila, nicméně 
nepůsobí to na vás  jako zarputilý postoj proti 
společnosti SYNER?
Tento výrok mě utvrzuje v tom, že vlastně ne-
chtěl konat pro blaho města, ale pro svůj vlast-

ní prospěch. Jinak si nedokážu vysvětlit, poté co 
ÚOHS jasně rozhodl, že není schopen se omluvit 
a přiznat, že i on se může splést.

 Minulý týden úřad rozhodl také v případě za-
kázek na stavby pro lyžařské MS 2009 a neza-
pomněl jmenovat společnost, kterou řídíte…
Ano, ale bohužel nikdo neuvádí, že ze zmiňova-
ných 700 miliónů korun prostavěných na Ještě-
du jsme realizovali tři zakázky v souhrnné hod-
notě 29,5 miliónu korun. To jsou zhruba 4 pro-
centa. Firem, které se na projektech podílely, je 
mnohem víc, ale zkrátka si zase všichni myslí, že 
to celé stavěl SYNER.

 Firma podala k antimonopolnímu úřadu 
podnět a to na projekt revitalizace Souken-
ného náměstí, který bývalý primátor zrušil 
z důvodů nedostatku fi nancí. Jak se vyvíjí 
tento případ?
Silně pochybujeme o tom, že zakázka byla zruše-
na z nedostatku peněz v rozpočtu. Nicméně ví-
me, že úřad stížnosti přidělil evidenční číslo, za-
bývá se jí a my vyčkáme konečného rozhodnu-
tí. Ostatně práce na zakázkách po celé republice 
máme dost. Text: Metropol, foto: archiv 

Stanislava Eichlera,
hejtmana Libereckého kraje:

Kde a jaké budou 
letošní Krajské 
slavnosti?
Tradiční Krajské 
slavnosti se le-
tos budou ko-
nat v okolí zám-
ku Lomnice nad 
Popelkou v pá-
tek 24. června. 
Zahájí je v 10 ho-
din dětský pěvecký sbor tamní ZŠ. 
Následovat bude divadelní předsta-
vení „Stolečku, prostři se“ v podá-
ní Luďka Richtera z Divadelní společ-
nosti Kejklíř. Dále vystoupí mimo ji-
né děti z DDM Sluníčko, těšit se lze na 
hudbu všech žánrů v provedení hu-
debních skupin Bohemia Univerzal 
Band, Liberecký dixieland OLD STARS 
a Nightwish revival, ale i dechovky Tá-
boranka. Adrenalin v krvi zvedne vy-
stoupení biketrialového mága Honzy 
Sladkého, a co všechno se dá zvlád-
nout na trampolíně, předvedou zá-
vodníci z Lokomotivy Liberec. Vý-
cvik zámeckých stráží předvede sku-
pina dobového šermu MANUS REGIS. 
Do fi nále slavností nás zavede hlavní 
host večera XINDL X s kapelou a hu-
dební skupina ŠKWOR. Vše zakončí ve 
22 hodin velkolepá fi reshow v podání 
pražských Firelovers.  (od dop.)

Den otevřených dveří na hejtmanství  

Doprovodný program byl určen ze-
jména dětem. Na parkovišti krajské-
ho úřadu byly k vidění například růz-
ná služební vozidla Integrovaného zá-
chranného systému, Policie,  Armády 
ČR, ČČK a dalších. Ke zpestření progra-
mu přispěly capoeira v podání členů 
Vem Camará Capoeira, tanečníci A – 
Styl Centrum Liberec Ekocentrum v Ol-

dřichově v Hájích, stánek BESIP, zábav-
ní centrum Babylon s IQ parkem a mi-
nivláčkem, nechyběly tradiční sokolnic-
ké ukázky s dravci ze Sychrova. 
Další zajímavou akcí, kterou pořádá Li-
berecký kraj, se stanou Krajské slavnosti 
LK, které se letos uskuteční 24. června od 
10 do 22 hodin v Lomnici nad Popelkou.

Text a foto: Rudolf Dlouhý

Česká Lípa | Město testuje novou technologii oprav 
výtluků na komunikaci z České Lípy do Žizníkova. 
Pro její využití se rozhodlo především proto, že je lev-
nější, neboť se při ní využívá recyklát z odfrézované-
ho silničního povrchu. 

Tato nová česká technologie s obchodním označením
SILKOT spočívá v ohřevu asfaltobetonového povrchu vo-
zovky v místě výtluku a doplnění výtluku ohřátým asfalto-
vým recyklátem. Po doplnění a zarovnání recyklátu se pro-
vede zaválcování vibračním válcem. „Vzhledem k tomu, že se 
jedná o novou technologii, opravíme prozatím výtluky v rozsa-
hu cca 150 m2 a ve fi nančním limitu do 100 tis. Kč včetně DPH,“ 
říká Jiří Kočandrle, místostarosta České Lípy. Po provede-
ní oprav touto technologií se budou dané úseky v průběhu 

jednoho roku sledovat, a pokud se ukáže, že je oprava také 
dostatečně kvalitní, využije napřesrok město této techno-
logie v mnohem větším rozsahu. (od dop.)

Nová technologie oprav výtluků

Novodobý kodex je založen na dob-
rovolnosti; prodejci, kteří se k němu 
přihlásí, budou pro zákazníky na 
první pohled odlišitelní a může to 
tak pro ně představovat marketin-
govou výhodu. Princip je ale stejný: 
jde o zlepšení orientace a posílení 
důvěry zákazníků, že na trhu dosta-
nou skutečně to, co očekávají a co tr-
hy slibují - čerstvé, kvalitní a domácí 
potraviny přímo od výrobců. Na for-
mulaci kodexu, který ministerstvo 
zemědělství iniciovalo, se podíleli 
například zástupci Asociace krajů, 
Svazu měst a obcí a Sdružení míst-
ních samospráv, ale především vý-

znamní organi-
zátoři trhů, pro-
tože kodex chtěl 
vycházet a z je-
jich konkrétních 
zkušeností, aby 
co nejlépe odpo-
vídal místním 
p o d m í n k á m 
a nestal se dal-
ší nepotřebným a prázdným byro-
kratickým spiskem. Zveřejnění ko-
dexu farmářských trhů je dalším 
koncepčním krokem ministerstva 
v dlouhodobém tažení za podporu 
kvalitních domácích potravin a je-

jich co nejkratší a nejpřímější ces-
ty od výrobce k zákazníkovi. „Sna-
žíme se zajistit, aby na trhu prodáva-
li skutečně farmáři a drobní výrobci, 
kteří jinak mají třeba problém prora-
zit do běžné tržní sítě, a ne překup-
níci,“ vysvětlil ministr Fuksa. „Stále 
častěji se přesvědčujeme o tom, že zá-
kazník chce a potřebuje dostat prav-
divé a úplné informace o zboží, kte-
ré si vybírá. Základní zásadou je jed-
noznačně dohledatelnost, tedy jas-
ná identifi kace původu prodávaného 
zboží i pěstitelů nebo chovatelů, je-
jichž produkty se na trzích prodáva-
jí,“ dodal ministr.

Farmářské trhy mají svůj kodex
Praha | Očekávaný kodex farmářských trhů zveřejnil ministr zemědělství Ivan Fuksa přibitím na bránu - 
po způsobu středověkých tržišť, která na poctivost trhovců dbala a prohřešky tvrdě trestala. 

Prezidentský 
pár na Plzeňsku
Plzeňský kraj | Ve dnech 13. – 
15. června navštívil Plzeňský 
kraj prezident ČR Václav Klaus 
s chotí. V doprovodu hejtmana 
Milana Chovance absolvoval pre-
zidentský pár bohatý program. 
Hovořil s představiteli kraje 
a Plzně i obyvateli řady dalších 
měst a obcí a také se studenty. 
Po besedě v SZPŠ a Gymnázia 
v Klatovech slavnostně otevřel 
pracoviště odborného výcviku. 
Z rozhledny Poledník si prohlédl 
krajinu postiženou kůrovcovou 
kalamitou, v prostorách nemoc-
nice následné péče v Horažďo-
vicích se sešel s občany. Zavítal 
i do Mariánské Týnice, navštívil 
místní kostel a prohlédl si model 
památníku lidických dětí. Tří-
denní pobyt v Plzeňském kraji 
zakončili Václav a Livie Klausovi 
ve Zbirohu.  (od dop.)
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PETR POLÁČEKBOŘEK SLEZÁČEK

MÍŠA NOSKOVÁ

ČESKÉDRÁHY, a.s.

AeroKlub Liberec

02 | 07 | 2011 od 10.00 – 17.00 hodin | Letiště Liberec

PŘIVÍTEJTE PRÁZDNINY VE VELKÉM STYLU!
 PROGRAM A ATRAKCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
 program Týmu silniční bezpečnosti Libereckého kraje s dopravní tématikou

 autogramiáda s MILUŠKOU BITTNEROVOU, PETREM VÁGNEREM A FILIPEM TOMSOU
 zásah hasičského záchranného sboru  biketrial show a další

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
s dopravou

PETR VÁGNERFILIP TOMSA

Akce se koná pod záštitou
MARTINA SEPPA, náměstka hejtmana pro dopravu 

a MILUŠE BITTNEROVÉ, tváře dopravy Libereckého kraje

Více na www.bezpecne-na-silnicich.cz
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Město Český Dub, které dnes má 
přibližně tři tisícovky obyvatel, 
patří k nejstarším sídlům v sever-
ních Čechách. První zmínka o Čes-
kém Dubu pochází z roku 1115.

Přesto byl prezident Václav Klaus 
teprve třetí českou hlavou státu, 
která tentokrát na pozvání hejtma-
na LK Stanislava Eichlera staro-
bylou trhovou obec, nyní město,
v němž hejtman žije, v dubnu letoš-
ního roku navštívila. 

Johanitská komenda v Českém Dubu stojí za vidění 

sobota 25. červnasobota 25. června
HLAVNÍ PÓDIUM

parkoviště mezi obchodními domy
  9.45 slavnostní průvod z náměstí T.G.M.
10.00 zahájení starostkou města
10.05  dechovka Přívoranka a mažoret-

ky Slovanka
10.45 předtančení Taneční škola Duha
11.00 Bigband ZUŠ
12.00 Netradiční módní přehlídka
12.30 prezentace školských zařízení

15.00 Ready Kirken
16.30  Celebrity módní show Reas agency 

s Hanou Mašlíkovou
17.00 předtančení Taneční škola Duha
17.15 Českolipský dětský sbor
17.25 prezentace školských zařízení

18.30 Burma Jones
21.00 Čechomor
22.00 - 24.00 After party Libora Boučka

23. - 25. června23. - 25. června
•  9.00 - 18.00 sál KD Crystal

Auto Veterán Club Česká Lípa
23. - 26. června23. - 26. června

•  celý den parkoviště před KD Crystal
Velký lunapark

pátek 24. červnapátek 24. června
•  13.00 - 17.00

 zahrada organizace, sídliště Sever
   XI. Sportovní hry seniorů
•  19.00 restaurace Crystal

Taneční zábava
sobota 25. červnasobota 25. června

•  start 9.00 lávka pod nemocnicí
Neckyáda

•  od 9.00 hrad Lipý
Koncerty - divadla

•  od 10.00 za hradem Lipý
Indiánská stylová vesnice

•  Fotbalové utkání
11.00 žáci Arsenal vs. Mittweida
13.00 Česká vs. Lípa, přátelský zápas
16.00 stará garda České Lípy vs. Mittweida

•  10.00 - 18.00  stadion, hrací plocha č.2
   Pohádkové hry
•  10.30, 12.30 a 14.30 stadion, hr. pl. č.1
Biketrial show

•  celý den tenisová hala
trampolíny, spining, zumba, aerobic, tenis...

•  od 10.00 sportareál
Bazén jednotné vstupné 60,-Kč.

•  od 9.00 Městská knihovna, náměstí T.G.M.
přihláška zdarma, čtenářská amnestie

• 11.00 loutkové divadélko
•  po celý den
Českolipský jarmark

úterý 28. červnaúterý 28. června
  •  19.00 kostel Narození Panny Marie 
Česká Lípa slavnostní koncert

Antonín Dvořák: IX. Symfonie 
„Z Nového světa“

•  celý den fotbalový stadion
Sportovní dětské hry a soutěže

V roce 1357 zavítal do Českého Dubu 
český král a římský císař Karel IV., kte-
rý zároveň povýšil Dub na právní měs-
to a v roce 1778 přijel do města císař 
Josef II., aby obhlížel možnosti vybu-
dování vojenské pevnosti. 
Prezident s chotí nejvíce obdivoval 
středověký klášter řádu johanitů – ko-
mendu sv. Zdislavy (v tomto století pro-
hlášené za svatou) a Havla z Lemberka 
(komenda je označení pro středověké 
sídlo rytířského či křížovnického řádu.
Tu doslova zazděnou v činžovním do-

mě, kdysi to bývalo zámecké křídlo, 
v roce 1991 objevil  tehdejší ředitel Pod-
ještědského muzea PhDr. Tomáš Edel 
(3.l0.1951 – 26.4.2010). Rozsáhlé sta-
vební pozůstatky původní pozdně ro-
mánské komendy ze 40. let 13. století 
jsou dnes již zpřístupněny veřejnosti.
Český Dub leží stranou hlavních tras, že-
leznice sem nevede, do třicet kilomet-
rů vzdáleného Liberce se jezdí autobusy 
a auty, ale i na kole, po okreskách, případ-
ně přes  Hodkovice nad Mohelkou odboč-
kou z dálnice R35 Turnov – Liberec.

Před sedmi sty lety však byla situa-
ce právě opačná. Dub byl totiž ten-
krát významnou zastávkou na jed-
né z hlavních zemských cest, tak-
zvané Žitavské, která spojovala Pra-
hu s Lužicí. 
V areálu knížecího kastelánského 
hradu Vladislavice (dnes Č. D.) z do-
by kolem roku 1100 založil krátce po 
roce 1237 markvartický velmož Ha-
vel s manželkou Zdislavou komendu 
(klášter) rytířského špitálního řádu 
sv. Jana Jeruzalémského – johanitů. 
Za husitských válek v roce 1429 kon-
vent zanikl a areál jeho budov po po-
lovině 16. století přestavěl Jan z Op-
perstorfu na renesanční zámek, který 
roku 1858 vyhořel a částečně zanikl. 
Návštěvníci  v patrovém komplexu 
kamenných románsko-gotických bu-
dov uvidí: Velký přízemní sál joha-
nitské komendy, 40. léta 12. stole-
tí, naznačené základy vladislavské-
ho kostela, Kapli sv. Jana Křtitele, 

která je jednou z nejstarších staveb 
severních Čech, v kryptě pod kap-
lí jsou uloženy ostatky 75 johanit-
ských řeholníků, repliku českodub-
ského románského ostatkového kří-
že (k tomuto významnému objevu 
došlo v roce 2003, když v hrobě jed-
noho z johanitů byl nalezen bronzo-
vý kříž s osmi drahokamy a Kristem 
s královskou korunou, pocházejícího 
z období kolem roku 1200), dále mo-
del ideální rekonstrukce komendy 
ve stavu z 3. čtvrtiny 13. století pod-
le výzkumů Tomáše Edela, sklepy 
v areálu komendy z  konce 15. stole-
tí a plastiku svatořečené Zdislavy od 
ak. sochaře Mojmíra Preclíka. 
Stáří románských a gotických pamá-
tek tvoří naprostý historický unikát 
v českých zemích. Prostory johanit-
ského kláštera s kaplí sv. Jana Křti-
tele tvoří samostatnou expozici Pod-
ještědského muzea. 

Text a foto: Rudolf Dlouhý

Areál Kristýna je připraven
na začínající sezónu

V loňském roce postihla město niči-
vá povodeň. Zasáhla i Kristýnu. Způ-
sobené škody se ale podařilo odstra-
nit, areál vyčistit a s několika novin-
kami jej připravit na začínající sezó-
nu. Novinkou pro letošek jsou dětské 
prolézačky v jižní části areálu. Ty pů-
vodní našly své místo u baru Pano-
rama na hlavní pláži. Podařilo se ob-
novit oba stánky: na jihu a ve střed-
ní části areálu u lanového centra. 
Už v loňském roce po opadnutí velké 
vody panovaly mezi veřejností oba-
vy o kvalitu vody v Kristýně. Jak ale 
ukázaly provedené hygienické roz-
bory, voda v Kristýně je po všech 
stránkách naprosto v pořádku a je 
vhodná ke koupání. Na hlavní pláži 
jsou od letošního roku navíc k dispo-
zici sprchy s pitnou vodou. Na pláže 
byl navezen nový písek. 

Hrádek nad Nisou: nejen Kristýna, ale také dějiny města přímo na náměstí
Město na hranicích třech států je v létě vyhledáváno především díky re-
kreačnímu areálu Kristýna. V loňském roce prošlo celé historické cen-
trum města rozsáhlou rekonstrukcí. Té předcházel archeologický prů-
zkum, jehož výsledky může každý vidět přímo na náměstí i v novém 
multifunkčním centru Brána Trojzemí.

Jediným místem, kde je na Kristýně 
znát loňská povodeň, je tak protrže-
ná hráz u jachetního klubu. Ta se bu-
de opravovat po letošní sezóně.
Areál Kristýna nabízí celkem 195 
lůžek k ubytování. Čtvrtina z nich 
je v penzionu Kristýna, zbylá část 
v chatkách. V areálu je dostatek pro-
storu pro postavení stanů nebo ka-
ravanů. K občerstvení i celodenní-
mu stravování je k dispozici devět 
restaurací, resp. stánků. Hlavním lá-
kadlem je koupání v jezeře, ale vyu-
žít je možné i kurty na plážový vo-
lejbal nebo lanové centrum. Areál je 
připraven i na cyklisty: má úschov-
nu kol, kola a další sportovní vyba-
vení i půjčuje. Od loňského roku je 
zde půjčovna lodí a šlapadel. Je mož-
né si půjčit i kanoe a splout Nisu až 
do německého města Ostritz.
Další informace najdete na
www.hradek.cz/kristyna

Centrum města
má novou podobu

Od podzimu roku 2009 probíhala 
více než rok rekonstrukce historic-
kého centra města. Při ní byl reali-
zován rozsáhlý archeologický prů-
zkum se zajímavými nálezy. Hrádek 
nad Nisou drží jedno prvenství: ob-
jevy archeologů byly už po necelém 
roce zpřístupněny veřejnosti a ně-
které našly své místo v nové podo-
bě Horního náměstí. Znamenalo to 
za pochodu měnit projekt, ale vý-
sledek stojí zato: na náměstí jsou 
pohromadě moderní prvky se stře-
dověkými objekty. Nové náměstí je 
zhruba v polovině rozděleno na kli-
dovou zónu a část, kde je umožněno 
parkování. Zcela nová je alej okras-
ných višní s posezením, devítitrys-
ková fontána, pítko s pitnou vodou 
a sluneční hodiny. Ty jsou neobvyk-
lé: jsou vydlážděny v ploše náměstí 
a stín vrhá ten, kdo chce zjistit, kolik 
je hodin. Stačí se postavit na správ-

né místo na mosazné ose s datumy.
Při archeologickém průzkumu byly 
v hloubce 2 – 4 metry pod povrchem 
náměstí nalezeny staré cesty, kte-
ré kdysi Hrádkem procházely. Dlažba 
z nich byla zaměřena, rozebrána a zno-
vu vložena do plochy nového náměstí. 
Můžete se tedy projít po dlažbě 17. sto-
letí. Dalším exponátem je základ moro-
vého sloupu z r. 1714. Před radnicí by-
la objevena středověká studna. Dnes je 
přikryta skleněnými deskami, díky kte-
rým je možné pohlédnout do 6 metrů 
hluboké studny s průzračnou vodou. 
Nejhezčí pohled se ale naskýtá po se-
tmění, kdy je vnitřek studny nasvícen.

Multifunkční centrum
Brána Trojzemí

Na konci loňského roku byla dokon-
čena rekonstrukce hrázděného měš-
ťanského domu na Horním náměstí. 
Sídlí v něm multifunkční centrum. 
V historické části je umístěno infor-
mační centrum a muzeum s galerií. 

V přístavbě, která je ve dvoře domu, 
se nachází multifunkční sál vybave-
ný technikou pro přednášky i promí-
tání fi lmů včetně technologie 3D.
V muzeu je do konce června otevřena 
výstava Znovunalezená minulost, před-
stavující další výsledky archeologické-
ho průzkumu centra města. Najdete 
zde doklad o nejstarší historii města - 
trám ze stavby z let 1219 – 1235, na-
lezený pod dnešním kinem a množství 
keramických a kameninových nádob. 
Část expozice je věnována hrádecké-
mu „vampýrovi“, muži pochovanému 
v první třetině 14. století mimo hřbitov 
obličejem k zemi. Jeho ostatky, naleze-
né rovněž v loňském roce v Kostelní uli-
ci, ale budou vystaveny až na připravo-
vané výstavě na sklonku léta.
Další informace a aktuální program 
kulturních, sportovních a společen-
ských akcí najdete na www.hradek.cz 
a na www.branatrojzemi.cz.

Text a foto: Vít Štrupl
ředitel Brána Trojzemí o. p. s.

Pohled na opravené Horní náměstíPohled na opravené Horní náměstí

Rekreační areál KristýnaRekreační areál Kristýna
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Stránky www.eChomutov.cz, které 
byly vytvořeny za podpory evrop-
ských fondů, využívají tisíce lidí. 
Elektronické turistické informační 
centrum provozuje řadu služeb, které 
turistům zajistí hladký průběh dovo-
lené v chomutovském regionu. K to-
muto účelu neslouží jen bezplatná in-
formační linka a zasílání informačních 
e-mailů a SMS, ale také přehled ubyto-
vání, restaurací a dalších služeb, kte-
ré by turisty mohly zajímat. V součas-
nosti je většina hotelů i dalších ubyto-
vacích zařízení obeznámena s těmito 

službami a turisté si nyní snadno mo-
hou zjistit všechny možnosti zajíma-
vého prožití své dovolené.
Pro rekreanty, kteří navštíví Chomu-
tov a přemýšlejí, jak naložit s volným 
časem, není nic jednoduššího než vy-
zkoušet informační SMS. „Stačí odeslat 
textovou zprávu v požadovaném tvaru 
a zájemci obratem přijde odpověď, v níž 
nalezne tři nejbližší sportovní či kultur-
ní akce dle výběru. Uživatel zaplatí pou-
ze běžnou cenu za odeslanou SMS dle 
tarifu svého operátora,“ popisuje sys-
tém  zjišťování informací prostřednic-

tvím mobilních telefonů Jitka Šurkalo-
vá, projektová manažerka ETIC. Sou-
částí stránek je i internetová televi-
ze, která zachycuje řadu zajímavostí 
z kulturního, sportovního i společen-
ského života. 
Nejnovější službou elektronického in-
formačního centra je i audioprůvod-
ce po historickém centru Chomutova, 
který si turisté mohou stáhnout pří-
mo ze stránek eChomutov.cz do své-
ho mp3 přehrávače či mobilu a dozvě-
dět se tak mnoho zajímavostí o histo-
rii města. 

Moderní technika pomáhá 
nejen turistům

Turisté i Chomutované mají již devět měsíců k dispozici Elektronické turistické informační centrum, které uži-
vatelům nabízí pohodlný a příjemný způsob, jak se dozvědět vše o turistických zajímavostech i kulturních 
a sportovních akcích v Chomutově.

Nejunikátnější soustavu kamenných a želez-
ných rozhleden naleznete v Jizerských horách, 
nebudeme daleko od pravdy, když budeme tvr-
dit, že takovýto komplex nemá v České repub-
lice dokonce i ve světě obdoby. Většina rozhle-
den byla postavena na přelomu 19. – 20. stole-
tí. Ty první byly zpravidla dřevěné, řada z nich 
také po několika letech působení horského kli-
matu zanikla, jiné byly nahrazeny rozhledna-
mi z kamene či ze dřeva. O vaši návštěvu se 
uchází rozhledna Štěpánka nad Příchovice-
mi, která je právem označována za královnu 
všech rozhleden v Libereckém kraji. Její neob-
vyklý osmiboký tvar a rozhled do Jizerských 
hor, Krkonoš, Lužických hor a Českého Stře-
dohoří, ji řadí mezi jednu z nejnavštěvova-
nějších rozhleden vůbec. Málokdo ale ví, že se 
jedná o nejdéle budovanou rozhlednu v Čes-
ké republice – od roku 1847 do roku 1892. Ne-
méně krásný výhled je vám k dispozici z roz-
hledny Královka u Janova nad Nisou, na kterou 
vede 102 schodů, z Černé Studnice u Jablonce 
nad Nisou, ke které se můžete nechat vyvézt 
výletním vláčkem, či z Bramberku u Lučan nad 
Nisou, jenž je po dlouhé době opět zpřístup-
něn. V putování pokračujme na Slovanku nad 

Liberecký kraj jako na dlani

Maxovem nad Nisou, která je nejstarší želez-
nou rozhlednou v České republice, k Frýdlant-
ské rozhledně na Resselově vrchu, která byla 
v 50.letech přestavěna na letecký maják či na 
rozhlednu na Tanvaldském Špičáku, kde vám 
v létě převezou na lanovce i kola. O tom, že se 
tyto stavby nevyhýbají ani novodobému umě-
ní, svědčí rozhledna Smrk, která stojí na nej-
vyšším vrcholu české části Jizerských hor, či 
rozhledna Nisanka, která je kombinována s te-
lekomunikační věží a kde začíná dálková trasa 
Odra – Nisa, která měří 591km a vede až k Bal-
tu. A to jsme ještě nemluvili o Rašovce, Císař-
ském kameni či Petříně. Relativně mladé stav-
by, které by neměly uniknout vašemu zájmu. 
Pokud se vydáte do Lužických hor, určitě si ne-
nechejte ujít rozhlednu Jedlová u Jiřetína pod 
Jedlovou, ze které je výhled na Krkonoše, Kruš-
né hory, Český ráj a České středohoří či roz-
hlednu Hvozd, která již leží na hranici s Ně-
meckem. Ani Máchův kraj nezůstává poza-
du a svým návštěvníkům nabízí rozhlednu na 

Vrátenské hoře, která  stojí na místě původní 
tvrzi sloužící jako strážní věž a v současné do-
bě je zároveň komunikační věží.
V Krkonoších se jediná kamenná rozhledna 
nachází na vrcholu Žalý. Díky relativně velké 
nadmořské výšce (1019 metrů nad mořem) je 
z jejího vrcholu neomezený kruhový výhled, 
který je označován za jeden z nejlepších v Če-
chách. Jsou odtud vidět nejen Krkonoše, ale 
i celé široké okolí, za dobré viditelnosti dokon-
ce i vrcholky pražských věží. Tuto rozhlednu 
nechal postavit Jan Nepomuk hrabě Harrach. 
Nicméně i v Krkonoších vznikají rozhledny 
nové, a to v Roprachticích. Na podnět místní-
ho rodáka Františka Hubaře vznikla rozhled-
na U Borovice, která svým tvarem připomíná 
obrannou věž středověkého hradu. 
V Českém ráji soutěží o vaši přízeň především 
skalní vyhlídky v Hruboskalsku a Prachov-
ských skalách, ale najdete zde i řadu klasic-
kých kamenných či kovových rozhleden. Jed-
nou z nich je vrchol Kozákov u Semil, Tábor 

u Lomnice nad Popelkou či Kopanina u Frýd-
štejna, která je jednou z prvních rozhleden 
v České republice. Ojedinělou vyhlídku nabízí 
i město Lomnice nad Popelkou, a to na vrcholu 
nově zrekonstruovaného skokanského můstku 
K-70 či rozhledna Dubecko, která je taktéž zá-
roveň komunikační věží. 
A až prochodíte všechny rozhledny u nás, vy-
dejte se za hranice, do Německa. Tam na vás 
totiž čeká dalších 19 vyhlídkových míst. Že 
je neznáte? Žádný strach. Zajděte si na infor-
mační centra Libereckého kraje a vyzvedněte 
si brožuru Rozhledny v Euroregionu Nisa, kte-
rá mapuje nejen rozhledny v české části Euro-
regionu, ale také rozhledny v okresu Zhořelec. 
Liberecký kraj není jen místo rozhleden, ale ta-
ké skalních vyhlídek, které vám nabídnou roz-
hledy do Jizerských a Lužických hor, na Kr-
konoše, Český ráj a Máchův kraj. Pěší výle-
ty, cyklovýlety, adrenalinové zážitky, putová-
ní s dětmi či poznávání historie, to vše nabízí 
Liberecký kraj. Nevěříte? Přijeďte se sami pře-
svědčit…
Více informací pro vaše putování najdete na 
www.liberecky-kraj.cz. Vaše dovolená bude 
zkrátka barevná! 

Blíží se léto a s ním neodmyslitelně spojené cestování. Kam se tedy v Libereckém kraji vy-
dat? Chcete mít Liberecký kraj jako na dlani? Pak neváhejte vystoupat na kteroukoliv roz-
hlednu, kterých je v  kraji několik desítek, a rozhlédněte se. Za tu námahu to jistě stojí…

Rozhledna Černá studniceRozhledna Černá studnice Rozhledna NisankaRozhledna Nisanka Rozhledna Císařský kámenRozhledna Císařský kámen Rozhledna SmrkRozhledna Smrk

Lidie Vajnerové,
statutární náměstkyně hejtmana
pro resort kultury, památkové péče
a cestovního ruchu:

Kam byste pozvala
turisty na dovolenou
do Libereckého kraje?
Liberecký kraj je sice rozlohou 
nejmenším krajem ČR (pokud te-
dy nepočítáme Prahu), ale co se na-
bídky na možnosti trávení dovo-
lené týče, řadí se na přední mís-
ta. Na celém území se rozprostíra-
jí 4 významné turistické regiony 
– Český ráj, Krkonoše, Jizerské ho-
ry a Českolipsko. Jedná se o oblast 
s bohatou historií a velkým množ-
stvím přírodních, kulturních i his-
torických památek, která je právem 
označována jako ráj turistů, lyžařů, 
milovníků přírody i obdivovatelů 
historie a vyznavačů regionálních 
produktů. Samozřejmě, jsou mís-
ta, která jsou všem známá, jako je 
Sychrov, Trosky, Máchovo jezero či 
Ještěd. Já bych Vás ale ráda pozvala 
do míst, která jsou možná trochu, 
i když neprávem, opomíjena. 
Kdo se zajímá o památky, měl by na-
vštívit Johanitskou komendu v Čes-
kém Dubu, která je zároveň jednou 
z nejstarších památek na území Li-
bereckého kraje či navštívit židov-
skou synagogu v Turnově. Pro dě-
ti se nabízí Království dřevěných 
hraček v Jiřetíně pod Bukovou ne-
bo putování za dětským komiksem 
Čtyřlístkem, jehož děj se odehrá-
vá v Máchově kraji. Věděli jste, že 
Třeskoprsky jsou Doksy? Právě tam 
pro děti připravují naučnou stezku 

se Čtyřlístkem. Zájemci o technic-
ké památky se mohou vydat po sto-
pách sklářských stezek na Českolip-
sku nebo obdivovat soustavu roz-
hleden, která nemá nikde v České 
republice obdoby. 
A pak nesmíme zapomenout na pě-
ší turistiku a cykloturistiku. K dis-
pozici je přes 2 200km značených 
pěších tras a cyklotras. Nově Li-
berecký kraj zprovoznil na svých 
stránkách www.liberecky-kraj.cz 
mapový portál, na kterém si kaž-
dý může navíc naplánovat výlety 
dle své chuti. Mapový portál pak 
navrhne vhodnou trasu, spočítá je-
jí délku, zobrazí celkové převýšení 
a vypíše podrobný itinerář, který si 
každý bude moci vytisknout a vzít 
s sebou do brašny. Co říkáte, není to 
dobrá pomůcka pro vaše výlety? 
Aby trávení dovolené bylo co nej-
příjemnější, doporučuji využít vaši 
slevovou kartu OPUScard, se kterou 
můžete výrazně ušetřit na ubytová-
ní či různých poskytovaných služ-
bách jako je např. sportovní nebo 
adrenalinová zábava, vstup do mu-
zeí a galerií, kulturní akce, atd.

METROPOL   se ptá

Z Horních Míseček půjdeme pěšky po značené trase 
na Zlaté návrší, (asi 1,5 hodiny přiměřeného, ale ne-
ustálého stoupání starou vozovou cestou).

Krajina se zde rychle mění a odměnou nám jistě bude krás-
ný výhled na Velkou kotelní jámu. Krkonoše zde máme ja-
ko na dlani! Od Vrbatovy boudy se vydáme směrem k Pan-
čavskému vodopádu, kde je několik vyhlídek, které nabízí 
úchvatný pohled do horského údolí. Poté dojdeme k proslu-
lé Labské boudě, kde se můžeme občerstvit v místní jídel-
ně a od ní vede značení až k prameni Labe. Odtud se vydá-
me přes Růženčinu zahrádku, Mohylu Hanče a Vrbaty zpět 
na Zlaté návrší. Do Horních Míseček se můžeme vrátit přes 
Medvědín. Trasa měří zhruba 20 km a kromě výstupu na Zla-
té návrší, kam se dá popřípadě vyjet kyvadlovou dopravou, 
není vůbec náročná. Navíc poskytuje úchvatné výhledy na 
téměř celé Krkonoše. Text a foto:Šárka Jansová 

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

Hroutí se vám manželství 
kvůli nevěře? Dám vám 
odpověď! Vaše kartářka 

Vendula na tel.: 906 706 506

NENAPLŇUJE VÁS SOUČASNÁ 
PRÁCE? Povím vám k čemu jste 

předurčeni! Astroložka Eva! 
Tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTeellllll.l.l.l..:::::::: : 999999999900000000006666666666 77777777700000000006666666666 555555555500000000006666666666

na období 17. – 30. 6. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Započatý milenecký vztah 
bude vykazovat všechny známky 
spokojenosti a nabere na vážnos-
ti, takže dokonce začnete brzo 
uvažovat o společném životě.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Můžete být prospěšní pro 
své nejbližší, jen pokud budete 
docela zdraví. Začněte o sebe 
tedy konečně pečovat, nechte si 
udělat všechny potřebné testy.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Svět kolem budete vnímat 
jako v růžovém oparu a všichni 
vám půjdou na ruku. V lásce se 
vám bude dařit podle představ, 
s nimiž jste do ní vstupovali.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Nezbude vám než si s pro-
tějškem v klidu sednout a probrat 
všechny možnosti, které se vám 
nabízejí k tomu, abyste úspěšně 
vyřešili otázku bydlení.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

V zaměstnání budete oprav-
du spokojení. Díky dobrým ná-
padům a vlastní vytrvalosti se 
prosadíte i v oblasti, o které jste 
donedávna vůbec nic nevěděli.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Můžete směle začít pláno-
vat dovolenou s dobrými přáteli. 
Ponorková nemoc vám rozhodně 
nehrozí, vaše přátelské vztahy se 
tím naopak ještě prohloubí.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Připravte se na větší nápor 
práce, než by vám bylo milé. Po-
kud lpíte na svém místě, musíte 
se podřídit, v opačném případě 
rázně bouchněte do stolu.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Se svou prací budete mít pro-
blém. Začnete ztrácet trpělivost, 
protože vám budou házet klacky 
pod nohy i lidé, s nimiž jste ještě 
nedávno byli zadobře.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Dlouhodobá partnerství do-
stanou šanci k regeneraci. Výraz-
ně se zlepší zejména vzájemná 
komunikace, takže lehce dokáže-
te vyřešit i kontroverzní věci.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Pokud přemůžete svoj i 
ohromnou nechuť k návštěvě ofi-
ciální akce, dostanete jako bonus 
příležitost seznámit se s vlivnými 
lidmi, kterým padnete do oka.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Ve svém oboru budete mít 
šanci k tomu, abyste ukázali, co 
ve vás skutečně je. Prosadíte se 
díky tomu, že šéf onemocní a vy 
budete mít volnou ruku.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Nečekají vás zrovna příjem-
né chvilky. Budete muset řešit fi-
nanční spory, případně dědictví, 
což je vždy obtížné. Snadná kořist 
přiláká pár nenechavců.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

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

Judita výklad karet, kyvadlo
specializace milostné trojúhelníky
MANŽEL NEBO MILENEC?  
Povím vám, který je vám souzen! 
Zavolejte mi!

Tel.: 906 706 506

Emilia astrologie, jasnozřivost
specializace těžké životní situace
ŽIVOT SE S VÁMI NEMAZLÍ?  
Ráda vám pomohu vyřešit všechna 
trápení!

Tel.: 906 706 506

Rachel astrologie, výklad karet
specializace 
JAK SE SEZNÁMIT? 
Nevíte si rady? Pomohu vám udělat první 
krok! Volejte!

Tel.: 906 706 506

Bruno výklad karet, karma
specializace 
NEJSOU VAŠE RODINNÉ VZTAHY 
IDEÁLNÍ? 
Spolu to změníme! Zavolejte!

Tel.: 906 706 506
Adriana výklad karet, numerologie
specializace partnerské vztahy
SLEDUJE VÁS ZPOVZDÁLÍ TEN 
PRAVÝ? 
Pomohu vám otevřít oči!

Tel.: 906 706 506

Folk rocková kapela Čechomor 
vdechla na začátku června ži-
vot svému novému albu „Mís-
tečko“. Po šesti letech vydává 
konečně novinku, která volně 
navazuje na dosud nejslavněj-
ší album  Proměny. 

Novinkové album Místečko, které 
je nabité energií a téměř filmovou 
náladou, vzniklo za účasti nevšed-
ních domácích (E.Farna, L.Dusil-
ová, I.Tásler) i zahraničních hos-
tů (G.Leonard, T.Levin, D.Yowell). 
Vrcholem křtu se stalo vystoupení 
s „krstným otcem“ Ivanem Tásle-

rem, který spolu s kapelou spon-
tánně uvedli nové písně včetně 
singlového Místečka. Poprvé byl 
představen i stejnojmenný video-
klip, který vznikl v režii Vladimí-
ra Michálka.
Legendární kapela Čechomor, kte-
rá získala cenu Anděla za Nejlep-
ší zvukovou nahrávku roku 2007 
a Anděla za nejprodávanější DVD 
roku Proměny tour 2003, funguje 
na naší hudební scéně už od roku 
1988 a těší se nestále velké oblibě 
u posluchačů. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Universal Music 

Čechomor pokřtil nové CD rodnou hroudou

Když ti zemře pejsek, tak si ihned obstarej jiného (Karel Čapek) - pro Liberecko, Ke koni, ženě a obilí mějte trvalou úctu (Hannibal) - pro Prahu a západní Čechy, byla správná znění tajenek 
v minulém čísle. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží fi lm na DVD. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, 
nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 24. června 2011. 

Plzeňský kraj a FC Viktoria Pl-
zeň  podepsaly  deklaraci o spo-
lupráci. Kraj podpořil mládež-
nické týmy částkou 2,5 milionu 
korun a  stal se hlavním part-
nerem fotbalové mládeže.

Cílem deklarace je vzájemná spo-
lupráce smluvních stran na pod-

poře kvalitní výchovy a sociálního 
programu mládežnických družstev 
Viktoria Plzeň - fotbal, o. s.
„Malí a mladí fotbalisté v celém kra-
ji právě teď mají v podobě A muž-
stva Viktorky ten nejlepší vzor. Pod-
porujeme sport u dětí a mládeže v po-
době různých grantů, podporujeme 
výstavbu hřišť s umělým povrchem 

v kraji, aby děti mohly na hřišti trá-
vit volný čas. Touto podporou se sna-
žíme pomoci i protidrogové prevenci. 
Když si děti na hřišti hrají například 
s míčem, je to určitě lepší, než když 
čas tráví u televize,“ dodal hejtman 
Milan Chovanec. 
„Mládežnické týmy Viktorie Plzeň 
sdružují zhruba 350 dětí z celého Pl-

zeňského kraje. Podpora kraje nám po-
máhá rozvíjet talent například i u dě-
tí, které do Plzně na tréninky musejí 
dojíždět z větších vzdáleností a rodiče 
je musejí přivézt, což je spojené s ne-
malými fi nančními náklady,“ připo-
měl Petr Žitek, předseda občanské-
ho sdružení Viktorie Plzeň.
 Text a foto: Plzeňský kraj

Mládež má v A mužstvu Viktorky nejlepší vzor

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 

1

3 4

2
Řecké 
písmeno

Tisková reklama funguje. Zaručeně.

Kontakt
pro podnikatele

a fi rmy:
Iva Baráková

tel. 607 917 244
barakova@tydeniky.cz

inzerce@tydeniky.cz
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Americké raketoplány se staly doslo-
va symbolem jedné éry lidstva. Třicet 
let dopravovaly do vesmíru nejen nej-
různější družice a materiál pro stavbu 
ISS, ale i desítky astronautů. V loňském 
roce bylo rozhodnuto, že program le-
tů raketoplánů (STS) bude letos ukon-
čen a NASA během následujících deseti 
let přejde na nový systém přepravy na 
oběžnou dráhu a dále do vesmíru. Prá-
vě toto rozhodnutí bylo prvotním im-
pulzem pro zorganizování cesty čes-
kých fotografů na Kennedyho vesmír-
né centrum.
Myšlenka uspořádat cestu amatérských 
fotografů na start raketoplánu vznik-
la v pražském IDIFu, největší soukro-
mé fotografi cké škole u nás, která pra-
videlně pořádá i zahraniční workshopy 
pro zájemce z ČR. Přípravy na cestu tr-
valy skoro rok a jejich závěr byl poměr-
ně dramatický. V úplně původním plá-
nu bylo fotografovat start raketoplánu 
Endeavour koncem února 2011, na kdy 
byl jeho start plánován a mělo jít o zce-

Čeští fotografové zaznamenali start raketoplánu
I některé hodně smělé sny se občas podaří uskutečnit. Jedním z takových případů 
byla účast osmi amatérských českých fotografů na startu raketoplánu Discovery. 
Díky spolupráci českého IDIFu s NASA měli možnost si vyzkoušet fotografování tak-
to jedinečné události.

la poslední start raketoplánu v histo-
rii. Na podzim loňského roku však by-
lo rozhodnuto o přidání startu raketo-
plánu Atlantis v letošním roce a navíc 
došlo k opakovaným odkladům startu 
Discovery, který měl být uskutečněn již 
koncem října 2010.
Technické problémy nakonec zdržely 
start  Discovery natolik, že připadl prá-
vě až na únorový termín a raketoplán 
Endeavour, s naším českým krtečkem 
na palubě, odstartoval až na čtvrtý ter-
mín. Aktuálně byl jeho start plánován 
na druhou polovinu dubna.

Jak probíhaly přípravy
Do USA cestovala skupina osmi ama-
térských fotografů v doprovodu dvoji-
ce lektorů IDIFu, kteří se starali nejen 
o organizaci cesty, ale i o pomoc se sa-
motným fotografováním. Kromě zajiš-
tění cesty samotné bylo nejtěžší vyti-
povat ideální místo pro fotografování 
startu s technickým vybavením, kte-
ré měla skupina k dispozici. Nakonec 
padla volba na jižní část Titusville, kte-

ré je vzdáleno od startovací rampy 39A 
zhruba 16 km. Není to úplně nejbliž-
ší místo přístupné veřejnosti, ale je-
ho velkou výhodou byla dobrá viditel-
nost na startovací rampu, zajištění ne-
rušeného fotografování a dobrého pří-
sunu informací. Všechny tyto aspekty 
se ukázaly jako klíčové, protože podle 
odhadů místních úřadů bylo v oblasti 
přes 50 000 diváků, a tudíž bylo velmi 
těžké zajistit pro fotografy dobré mís-
to pro práci.

Dalším problematickým bodem pří-
prav byla nezbytná fl exibilita. V do-
bě, kdy skupina odlétala do USA, byl 
start odkládán již 4 měsíce a pravdě-
podobnost dalších technických ob-
tíží, či odkladů způsobených poča-
sím, byla obrovská. Proto měla skupi-
na k dispozici ubytování přímo u Ca-
pe Canaveral na 12 dní s možností se 
kdykoli přesunout na potřebné mís-
to. K dispozici jsme měli mobilní při-
pojení k internetu, vysílačky a samo-
zřejmě obrovské množství fotogra-
fi cké techniky. Pro představu: nejdel-
ší použitý objektiv byl skoro 1metr 
dlouhý a celková fotovýbava skupiny 
vážila přes 100 kg.

Start na vlastní oči
Skupina měla neuvěřitelné štěstí, pro-
tože start raketoplánu proběhl s pou-
ze dvouminutovým zpožděním oproti 
plánu. Přitom do poslední chvíle neby-
lo zcela jasné, zda start nezhatí počasí. 
Dvě hodiny před startem našli technici 
kus odloupnuté izolace hlavní nádrže, 
který museli opravit a ještě 10 sekund 
před startem hlásil hlavní počítač chy-
bu programu. Nicméně vše nakonec 
klaplo a byli jsme svědky nádherného 
podvečerního startu. Po více jak dese-
ti hodinách čekání na zvoleném místě 
a roce příprav se nám podařilo zachytit 
celé cca 3 minuty startu a stoupání ra-
ketoplánu. Atmosféra přímo na místě 
byla úžasná, protože Američané k ves-
mírnému programu přistupují velmi 
patrioticky, a tak ještě několik hodin po 
startu se bouřlivě oslavoval úspěch.
To, že jsme měli obrovské štěstí, po-
tvrdily následující dny. Několikrát 

byl odložen start rakety Atlas V, kte-
rá měla startovat ze stejného místa 
jen několik dní po Discovery a kvů-
li špatnému počasí start neproběhl. 
Ve stejné době skončil neúspěchem 
i start jiné nosné rakety na západním 
pobřeží USA a i evropská vesmírná 
agentura několikrát odkládala start 
své nosné rakety.

Zážitek na celý život
Díky pečlivým přípravám celá akce pro-
běhla bez nejmenších problémů a při 
příslovečné troše štěstí si skupina do-
vezla domů nejen fotografi e startující-
ho Discovery, ale i celoživotní zážitek. 
Obrovské napětí předcházející startu, 
horečné přípravy techniky, nekonečné 
kontrolování nastavení a hledání ideál-
ní fotografi cké strategie, bylo odměně-
no ohromným zážitkem. Pokud chce-
te vidět více fotografi í ze startu, může-
te je najít na internetu na www.idif.cz 
v sekci fotografi ckých expedic.

Na Sychrov za Bertou i do přírody
Novogotický zámek Sychrov je ide-
álním cílem pro rodinný výlet všech 
generací. Zájemci o historii budou 
nadšeni možností prohlédnout si zá-
mek doslova od „sklepa po půdu“, 
pro technicky či stavařsky naladě-
né návštěvníky je lahůdkou pro-
hlídka místností, kde probíhají re-
staurátorské práce, pro děti je v na-
bídce zkrácená prohlídka zámku 
i s princeznou a následná procház-
ka či odpočinek v zámeckém parku 
je doslova balzámem pro duši.

Kudy na Sychrov
Zámek Sychrov se nachází mezi Turno-
vem a Libercem a z dálnice jsou sjezdy 
zřetelně označené. Výhodou sychrov-
ského areálu je dostatečně velké (place-
né) parkoviště a také dvě restaurace za-
jišťující kompletní menu. Na Čestném 
dvoře zámku jsou potom dvě kavárny, 
prodejna zlatých šperků, keramika a su-
venýry.
Další kavárnu najdete také v nově ote-
vřené oranžerii v zámeckém parku – 
vstupné do parku je 20,-Kč, pokud si 
zakoupíte prohlídku zámku, je vstup-

né zdarma. Do zámeckého parku je ale 
zákaz vstupu se psy a také se zde ne-
smí jezdit na kole. Náhradní variantou 
pro milovníky psů je procházka zámec-
kou oborou.

Prohlídková trasa A
Tzv. „Áčko“ je základní prohlídkovou 
trasou. Trvá 60 minut a navrací ná-
vštěvníky do doby, kdy Sychrov vlastnil 
nejvýznamnější majitel – kníže Kamil 
Rohan. Rekonstrukce v 90. letech a pun-
tičkářská práce památkářů vrátila míst-
nostem vzhled z konce 19. století, takže 

návštěvník po prohlídce kaple a nahléd-
nutí do komnat kněžny matky prochá-
zí ložnicí knížete Kamila, jeho pracov-
nou, velkou a malou jídelnou, komna-
tami paní kněžny, knížecí knihovnou  
a také královským apartmá, kde pobý-
val např. francouzský král Karel X., cí-
sař František Josef I. a další význam-
ní hosté. Interiéry kopírují původní dí-
ky dochovaným fotografi ím a také díky 
tomu, že se na Sychrově dochovalo vel-
ké množství původního mobiliáře. Ob-
div si zaslouží  původní parkety, zábrad-
lí, stropy, ostění a nábytek, které pochá-
zejí z dílny řezbáře Petra Buška. Chodby 
i komnaty jsou plné portrétů šlechtic-
kých a královských rodin a vy si můžete 
zkusit spočítat, zda jich je skutečně 243, 
jak tvrdí průvodce.

Prohlídková trasa B
„Béčko“ začíná důkladnou prohlídkou 
zámecké kaple, která se, kromě oltáře 
z carrarského mramoru a nádhernými 
sklomalbami Jana Zachariáša Quasta 
z roku 1871, může pochlubit také zce-
la funkčními varhanami, na něž hrá-
val Antonín Dvořák, který Sychrov opa-
kovaně navštívil. Součástí prohlídkové 
trasy „B“ je také prohlídka dvou rohan-

ských koupelen, což řadí zámek Sych-
rov k nevelkému počtu objektů, které 
návštěvníkům zpřístupňují i prostory 
denní potřeby. Kromě koupelen vás če-
ká také ložnice jedné z dcer posledního 
rohanského majitele a prohlídka foto-
grafi í z rodinného alba této rodiny. Vše 
je doplněno výkladem o vývoji interiérů 
od baroka po 20. století.

Prohlídková trasa C
Trasa C je určena zájemcům o restau-
rování, architekturu a stavitelství. Tr-
vá přibližně hodinu, je fyzicky trochu 
náročnější, neboť prohlídka začíná vý-
stupem věží, ale je zajímavá tím, že si 
můžete prohlédnout interiéry II. pat-
ra zámku v několika stupních „rozpra-
covanosti a obnovy“. Můžete si porov-
nat, jak vypadají původní kožené ta-
pety a tapety „nové“, jak se restauru-
jí kamna, odkrývá původní výmalba 
a jak vypadá místnost, která je nedáv-
no zrestaurovaná a teprve se připravu-
je k zařízení.

Prohlídka s princeznou pro děti
Pokud se těšíte na prohlídku zámku, ale 
bojíte se, že vaše děti prohlídku nevydr-
ží, nebo je nebude výklad bavit, nabízí 
Sychrov prázdninové prohlídky s prin-

ceznou – jedná se o zkrácenou prohlíd-
ku na cca 30 minut. Děti  provede vy-
branými komnatami zámku princezna, 
která výklad uzpůsobí věku dětí. Na zá-
věr se mohou děti s princeznou vyfotit.
Kromě výše zmiňované prohlídky mů-
žete vzít své ratolesti také na výstavu 
Draci a princezny (k výstavě vedou šip-
ky již z parkoviště), nebo na prohlídku 
akvárií se sladkovodními rybami.

Sychrovský dobrý duch
Každý zámek či hrad má své straši-
dlo nebo alespoň legendu o nadpřiro-
zených jevech či úkazech. Sychrov ne-
ní výjimkou – ale se zlou byste se po-
tázali, pokud byste se průvodců pta-
li na sychrovské strašidlo. Na Sychrově 
je totiž uctívaným a respektovaným du-
chem „Černá Berta“, která má původ ve 
skutečné osobě kněžny Berty, sestřeni-
ci knížete Kamila. Tato půvabná žena 
měla nešťastný osud a tak ji můžete po-
tkat, jak se prochází zámkem a pláče. 
Přízvisko „černá“ má proto, že od jisté 
doby nesundala černé šaty, o čemž vy-
povídá i její portrét v hráčském salonu.

Otevírací doba 
Zámek Sychrov je otevřen denně, v ob-
dobí květen – srpen od 9.00 hodin do 
16.30 hodin. Kromě prohlídek plánuje 
na prázdninové měsíce správa zámku 
také mimořádnou výstavu hodin – bliž-
ší info najdete na www.zamek-sych-
rov.cz. Na webových stránkách najde-
te také popis dalších akcí realizovaných 
v letních měsících na zámku či v parku. 
Pokud navštěvujete objekty ve správě 
Národního památkového ústavu častě-
ji, nechte si na kterémkoliv objektu vy-
stavit tzv. pas, do kterého budete sbí-
rat razítka – na šestý objekt pak máte 
vstup zdarma.

Text: Lucie Spálenská
Foto: archiv zámku Sychrov

Poznáte, která pohádka se zde natáčela? Zlatovláska, Nesmrtelná teta - bylo to 
právě přímo v této schodišťové hale...
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DOMOV PRO SENIORY

CHODOV

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, Praha 4
přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

„všeobecná registrovaná sestra„všeobecná registrovaná sestra
do nepřetržitého provozu“do nepřetržitého provozu“

(12hodinové směny).

• nástup dle dohody • platové podmínky dle Nařízení vlády č. 564/2006 v platném znění. 
 

Kontaktní osoba: Bc. Jana Klímová (personalistka), tel. 267 907 433,
email jana.klimova@seniordomov.czwww.seniordomov.cz

Oslava se nesla v duchu bájných po-
stav, malých princezen i pirátů. Stov-
ky dětí, které přišly v v pohádkových 
převlecích, přivítala hejtmanka Ústec-
kého kraje Jana Vaňhová a také radní 
Jana Ryšánková a Petr Jakubec s celou 
družinou, rovněž v  pohádkových kos-
týmech. Teplé slunečné počasí a při-
pravený bohatý program přilákaly 
na Nový Hrad více než čtyři tisíce li-
dí, kteří využili řady atrakcí, soutěží 
a dobré zábavy (viz fotografi e). Pořa-
datelem akce byl Ústecký kraj.

Z historie
První písemné zmínky o obci a tvrzi 
jsou z roku 1265, kdy byl zdejším ze-
manem Chotibor. Původní tvrz stá-
vala na návrší v západní části vsi 
a sloužila zdejším zemanům až do 
roku 1465, kdy získal tehdejší maji-
tel tvrze Albrecht Bezdružický z Ko-
lovrat od krále Jiřího z Poděbrad po-
volení ke stavbě hradu a ten byl ná-
sledně vystavěn jako honosné síd-
lo v gotickém stylu. Páni z Kolovrat, 
následně psaní jako Novohradští, 
měli hrad v držení až do roku 1573, 
kdy se vlastníkem stal Jan z Lobko-
vic. Koncem 16. století byl upraven 
dalšími vlastníky - pány z Liběcho-

Zámek Nový Hrad Jimlín zve turisty k návštěvě
Zámek Nový Hrad v Jimlíně nedaleko Loun zve po obnově a restaurování 
východního a severního křídla turisty k návštěvě. Péčí nového majitele – 
Ústeckého kraje – se do života vrátil kus historie, s kterým stojí za to na 
chvíli splynout. Kromě běžných prohlídek probíhají na zámku i mimo-
řádné akce, jakou byla první červnovou neděli oslava Dne dětí. 

va. Poté byl v držení pánů z Vřesovic 
a následně se majitelem stal maršá-
lek Jan z Aldrigen. Velkou ranou pro 
hrad i okolí byla pruská vojska, kte-
rá roku 1757 panství vydrancovala. 
31. března 1767 koupil zbídačené 
panství a zámek Josef kníže Schwar-
zenberg. I přes nákladnou rekon-
strukci již nebyl zámek využíván pro 
pobyt panstva, ale sloužil převážně 
pro hospodářské účely. Během na-
poleonských válek se ze zámku stal 
vojenský špitál a později zde měla 
svou základnu císařská jízda. V ma-
jetku Schwarzenberků byl zámek až 
do roku 1924.

Současnost
Od konce 19. století do 80. let 20. 
století zámek sloužil výhradně pro 
hospodářské účely (v poválečných 
letech zde bylo JZD), což se výraz-
ně podepsalo na jeho stavu. Základ-
ní záchrané práce započaly na přelo-
mu 70. a 80. let 20. století, kdy No-
vý Hrad převzal do správy zámek 
Krásný Dvůr a později Okresní úřad 
v Lounech. Dnes je zámek majetkem 
Ústeckého kraje a je ve správě Ob-
lastního muzea v Lounech.

Text: Metropol, foto: KÚ

Otevírací doba:
•  červenec a srpen – středa až 

neděle od 10 do 17 hodin
•  září – středa až neděle od 10 

do 16 hodin
•  mimořádně bude otevřeno

i 5. července na státní svátek 
Cyrila a Metoděje

•  Základní vstupné je 40 korun, 
snížené vstupné 20 korun pla-
tí děti od 6 do 15 let a senioři 
nad 65 let po předložení dokla-
du. Zdarma se do zámku mo-
hou podívat děti do 6 let, držite-
lé ZTP a ZTP/P průkazu. Pro jed-
notlivé kulturní akce v areálu je 
stanoveno zvláštní vstupné.

Kulturní akce
v letošní sezóně:

•  30. a 31. července – V půlce 
prázdnin – víkend s muzikou

•  17. září – Dny evropského kul-
turního dědictví 

Případné dotazy rád odpoví kaste-
lán zámku na tel. 415 696 216.
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Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,

dnešní vydání se tematicky věnu-
je cestování a dovoleným, stejně ja-
ko moje zamyšlení. Vždyť, kdo by se 
netěšil, že na chvíli vymění každo-
denní povinnosti za odpočinek a zá-
žitky, i kdyby to mělo být jen „za 
humny“.
A právě ten odpočinek je hrozně 
důležitý, třebaže se to věkově mlad-
ším ročníkům nezdá. Aby naše tě-
lo, duch i duše vzájemně dobře fun-

govaly, potřebují alespoň jednou 
za rok vypnout, přijít na jiné myš-
lenky a vstřebat klid. Na naše orgá-
ny, molekuly, buňky i atomy nechá-
váme působit blahodárné slunce, 
i když je třeba za mrakem, nemu-
síme pospíchat, máme čas na své 
blízké a přátele, dopřáváme si po-
hodu. Ani adrenalinové zážitky, po-
kud je máte rádi, v rozumné míře 
neškodí. 
Odborníci říkají, že délka dovole-
né by měla být tři týdny v kuse. 
To si málokdo může, buď z časo-

vých, nebo finančních důvodů do-
volit, ale úplně vynechat bychom 
volno rozhodně neměli. Dnešní 
spěch a stres se na organismu ne-
pěkně podepisují a čím déle tlačí-
me na pilu, zaděláváme si na mož-
né zdravotní, ale i duševní problé-
my. Vždyť kolik, stále mladších li-
dí, má dneska vážné civilizační 
choroby a proč je každý desátý do-
spělý zralý pro psychiatra?
Proto řečeno slovy klasika: Léto bu-
diž pochváleno a s ním všechny krá-
sy a slasti, které nabízí. Je jedno, 

jestli u vody, v horách, nebo na cha-
lupě, doma či v zahraničí, hlavně se 
změnou životního rytmu, humorem 
a bez starostí. Zkrátka tak, abychom 
měli celý rok z čeho čerpat, na co 
vzpomínat a na co se zase těšit. Do 
příštího shledání se mějte hezky.
Dovolenou podle vašeho gusta vám 
za celý tým tvůrců dnešního vydá-
ní přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz




