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číslo 21 • ročník 5 • 23. listopadu 2012

www.tydeniky.cz

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Modelka Taťana Makarenko pochází z ukrajinské Oděsy, žije v Praze. Sympatické na ní je i to, že při 
své práci dokáže myslet na potřebné. 

 Pravidelně se účastníte chari-
tativní soutěže krásy Miss Face. 
O co konkrétně jde? 
Spojením čisté ženské krásy a lid-
ské touhy pomoci vznikla chari-

tativní soutěž Miss Face, která fun-
guje již tři roky. Každý rok se snaží po-

moci konkrétní osobě. V prvním ročníku 
jsme pomáhali malé Barborce koupí hy-

potonického přístroje a vánočních dárků. 
V druhém ročníku jsme pomohli malé Mar-

kétce koupí elektrostimulujícího přístroje a dal-
ších potřebných pomůcek a samozřejmě opět mno-

ho vánočních dárků. Tentokrát jsme se rozhodli pomo-
ci paní Daně, která trpí cystickou fi brózou. Má dvě děti, 
manžela a je vedená na čekací listině pro transplantaci 
plic. Potřebuje ale dýchací přístroj a další potřebné léky. 
Celá částka vybraná během večera bude použita ke kou-

pi přenosného dýchacího přístroje, léků a vánočních dárků 
pro Danu Kretíkovou a její rodinu. Sbírka se odehrává formou 
sponzorských darů, dobrovolného vstupného na fi nálový ve-
čer, prodeje kalendářů, dražbou korunky, tomboly a dalších 

dobrovolných příspěvků. Naše pomoc je přímá, konkrétní a do 
posledního haléře. 
 Kdy se koná fi nálový večer a koho a co na něm diváci uvidí?

Gala večer se uskuteční v pondělí 26. listopadu od  20 hodin v pro-
storách Občanské plovárny v Praze. Programem bude provázet Ka-

teřina Kristelová společně s Patrikem Hezuckým. Dále vystoupí zpě-
vačka Karolína Krézlová, zpěvák Zdeněk Podhůrský a také Micha-
el Foret se svou kapelou. V porotě usednou krásné vítězky Miss ja-
ko například Hana Svobodová,  Mirka Košťanová, přední český 
DJ Uwa Vaník a další.

 Co je pro vás nejdůležitější v profesním životě?
To je vcelku těžká otázka. Pracuji, protože mě to baví. A baví mě 

to, protože dělám to, co jsem vždy chtěla dělat. Živí mě má 
práce ve fi nancích a majetku, ale také modeling. Miss Face 

je v podstatě můj koníček. Něco, co si buduji společně s ko-

legy. Jsme všichni zajedno, že pokud člověk může, tak by pomáhat 
měl. Samozřejmě v neposlední řadě také ještě studuji. Tento škol-
ní rok mě čekají státnice a bakalářská práce. Budu dále navazovat 
na magisterské studium ještě minimálně další dva roky. Ale vrátím 
se k původní otázce: dělat svou práci na maximum. Moje mamin-
ka vždy říkala, pracuj na 100 procent a vrátí se ti to na 200 procent. 
Takže se snažím a začínám sklízet úrodu.

 S kým nejraději a s kým nejčastěji spolupracujete?
Co se týče pracovní sféry, určitě se svými blízkými kamarádkami Kris-
týnou Keřkovou, Denisou Přibylovou, Barborou Navrátilovou a Pet-
rou Bařtipánovou. Jsou to mladé a schopné ženy. Dále pak s Jiřím 
Morštadtem, ředitelem modelingové agentury Fashion Models, který 
vždy své slovo splní, a toho si u lidí vážím. Co se týče momentální si-
tuace, úzce jednám s reklamní agenturou Brandmasters, která mi vy-
šla velice vstříc, co se týče veškeré reklamy na naši Miss Face. Tímto 
také všem zmíněným děkuji. 

 Myslíte na zadní kolečka? Až s modelingem skončíte, co bude-
te dělat?
Samozřejmě. Modeling není moje hlavní obživa, vím, co budu dělat 
dál. Ráda bych se svým nynějším partnerem měla rodinu a líbilo by se 
mi být mladou maminkou. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne.

 Jak se udržujete v kondici?
Chodím do dámského fi tness centra Hany Bany, kde je vše, co potře-
buji.  Mívám období, kdy jsem tam jako doma a cvičím každý den. To 
pak vystřídá období pracovního shonu a já tam zavítám tak jednou 
nebo dvakrát týdně. Také se samozřejmě snažím dodržovat zdravou 
stravu. Avšak ne vždy se mi to daří. Jako mnoho žen i já někdy ujíž-
dím na čokoládě.

 Na čem si nejvíc pochutnáte?
Na masu. Steak s grilovanou zeleninou. To mám velmi ráda. A také na 
již zmiňované čokoládě.

 Jste zadaná?
Ano. Už více než rok mám partnera, který splnil a zatím stále splňu-
je mé vysoké požadavky.

 Když máte volno, jak si nejlépe odpočinete?
Se svým partnerem. A nezáleží na tom, kam se zrovna vypravíme.

Text: Metropol, foto: Klára Kotzová 

Každý člověk má pomáhat

Taťána Makarenko Hostinec na Rychtě Jestřebí u České Lípy 13
tel. 487 877 020

www.hostinecnarychte.cz

Přejeme Vám krásné Vánoce 
a těšíme se na Vaši návštěvu 
i v novém roce 2013.

Nový rok přivítáme Lednovou 
víkendovou zabíjačkou.

Prosinec
  5. prosince od 17 h. 
Mikulášská nadílka - po celý den připraveny pekelné speciality

  nabídka adventních specialit
  víkendové Vánoční trhy

PrP

 

Domácí kvalitní kuchyně - jídla hotová, staročeské dobroty, zabíjačkové lahůdky, zvěřina, jehněčí kolínko
sezónní nabídka specialit

• Narozena: 1. října 1989. 
•  Vzdělání: Zatím středoškolské 

s maturitou, v tomto školním ro-
ce získá titul Bc. 

•  Z různých soutěží krásy má čtyři 
krásné korunky krásy. 

•  Řídí se životními krédy:
,, Jaký si to uděláš, takový to 
máš” a ,,Všechno zlé je pro ně-
co dobré.’’

Celní 144, Teplice (naproti hl. vlakovému nádraží) tel.: (+420) 475 200 876, mob.: 722 357 078 (O2), 777 866 309 (Vodafone)
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Největší prodejna stylového nábytku z masivu v ČR na ploše 2 500 mNejvětší prodejna stylového nábytku z masivu v ČR na ploše 2 500 m22. . 

Rozvoz pizzy,

těstovin a salátů

ZDARMA
TEPLICE

tel. 777 103 104
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Teplice | Hledejte prameny! Prohlásil před 300 lety 
po svém návratu z teplických lázní car Petr I. Veliký. 
Při příležitosti kulatého jubilea byla před Císařský-
mi lázněmi odhalena socha, která připomíná tohoto 
významného reformátora.

Do Teplic přijel car Petr I. Veliký 1. listopadu 1712 v do-
provodu německého fi lozofa Leibnitze a stal se prvním 
ruským významným hostem zdejších lázní. Ubytoval 
se v Knížecích lázních (dnes součást Lázeňského domu 
Beethoven), okusil pitnou kúru z Pravřídla a navštěvoval 
termální koupele v Nových lázních. Z Teplic jej už za ně-
kolik málo dní, konkrétně 5. listopadu, odvolala zpráva 
o postupu švédských vojsk, a tak narychlo odcestoval do 
Berlína. Zdejším krátkým pobytem byl nadšen a během 
dalších let i díky němu navštívili teplické lázně dva ruští 
císaři Alexandr I. a Mikuláš I. Ruská klientela patří k dlou-
hodobým hostům lázní i v současné době a podle vyjád-
ření návštěvníků se jí pobyt u nás velmi líbí. 
Autorem sochy cara Petra I. Velikého je národní umělec 
Ruské federace V. A. Surovcev, dárcem A. S. Čižik, kteří 
společně s předsedou představenstva a generálním ředi-
telem Lázní Teplice v Čechách Radkem Popovičem  bron-
zovou skulpturu odhalili. Slavnostnímu aktu přihlíželo 
na 200 lidí, mezi nimi početná ruská komunita.  (met)

   

Po 300 letech se do Teplic
vrátil car Petr I. Veliký

Praha | Primátor hlavního měs-
ta Prahy Bohuslav Svoboda od-
halil v Dolních Chabrech tabu-
le v ulicích pojmenovaných po 
tragicky zemřelých hokejových 
reprezentantech Janu Markovi, 
Karlu Rachůnkovi a Josefu Va-
šíčkovi. Jejich hokejové kariéry 
ukončila 7. září havárie letadla 
s ruským týmem z Jaroslavle. 

„Pojmenováním tří ulic ctíme památku 
českých hokejových reprezentantů a při-
pomínáme si, že dva z nich hráli také za 
pražské hokejové kluby. Chtěl bych podě-
kovat představitelům Městské části Dol-
ní Chabry, kteří iniciovali pojmenování 
ulic. Původní význam názvu Chabry je 
obec chrabrých lidí, proto se domnívám, 
že umístění názvů těchto ulic je velmi vý-
stižné i symbolické,“ řekl primátor Bo-
huslav Svoboda.   (met)

Pieta v Dolních Chabrech

České Budějovice | Žáci SOŠ a SOU Hněvkovice se 
úspěšně zapojili do gastronomického i kulturní-
ho dění na největším setkání gastronomů a gur-
mánů z České republiky - Gastrofest 2012.

Mezi nejlepší patřily hněvkovické cukrářky. Své 
výrobky prezentovaly v rámci cukrářské a pe-
kařské soutěže Budějovické mlsání. Téma soutě-
že znělo „Vypečené a sladké pohádky“. Úsměv 

na tvářích návštěvníků tak vykouzlily oblíbené 
pohádkové postavičky vyvedené z těsta, krému 
a marcipánu. Bob a Bobek Adély Masárové a Pták 
Ohnivák Kateřiny Zuntové získali bronzový kov 
v kategorii Pohádkový dort, Perníková chaloup-
ka Kateřiny Zuntové byla stříbrná v kategorii Po-
hádkové cukroví stejně jako Pohádkový koláč 
Kristýny Varechové.
Činorodí studenti z Hněvkovic se na českobudějo-

vickém Gastrofestu rovněž setkali s kuchyní svých 
kolegů z Maďarska, Polska a Slovenska. V rámci 
projektu „Visegrádská gastronomie - učíme se va-
řit společně“, se žáci odborných škol z Hněvkovic, 
Horního Smokovce, Zakopaného a Budapešti učili 
vařit svá oblíbená národní jídla. Na jídelním líst-
ku nechyběly české lívance, polský žurek a lazan-
ki, maďarský grenadýrmarš nebo slovenské bačo-
ve guličky.  (met)

„Sochařská díla patří do zoologické za-
hrady a mám radost, že starší autory 
doplňují autoři současní,” řekl ředitel 
zoo  Miroslav Bobek. „Umístění soch 
v zoo pro mě byla velká výzva, ani na 
okamžik jsem nezaváhal. Těší a zají-
má mě moment, kdy se moje jindy vol-
ně přístupné sochy stávají de facto zví-
řaty a gepardům se navíc jejich pas-
tevci evidentně zamlouvají,“ prohlásil 
autor Michal Gabriel. Dalším přírůst-
kem, a to živým, bude mládě Kam-
by, jehož početí se stalo úplnou sen-
zací. Narodit by se mělo na začátku 
roku 2013. Kamba už zabřezla v ro-

ce 2005, ale mládě při velmi těžkém 
porodu zahynulo a ona sama přišla 
kvůli srdečním problémům málem 
o život. „Abychom dokázali řešit pří-
padné komplikace během Kambina po-
rodu, bude neustále připraven tým ve-
terinárních i humánních lékařů a v zá-
zemí pavilonu vybudujeme improvizo-
vaný operační sál,” říká k přípravám 
na Kambin porod ředitel Zoo Praha 
Miroslav Bobek a nevylučuje přitom 
velmi vážné komplikace. Všichni vě-
ří, že tentokrát porod proběhne da-
leko příznivěji. 
Text: Šárka Jansová, foto: Zoo Praha

Novinky ze Zoo Praha
Zoo Praha se může pochlubit dvěma novinkami. První je sousoší Pastevci ge-
pardů a druhým fakt, že nejstarší gorila Kamba čeká potomka.  mka. 

Chomutov | Žijí mezi námi, jsou 
nenápadní, ale přesto mají na 
svém kontě hrdinský čin, kte-
rým pomohli zachránit lidský ži-
vot a majetek. 

Řeč je o čtyřech kamarádech, kteří v po-
lovině října profesionálně zasáhli při 
požáru bytu v domě na sídlišti Matě-
je Kopeckého. „Byli jsme jen ve správnou 
chvíli na správném místě,“ řekl skrom-
ně jeden z aktérů Jiří Svitek.  Primátor 
města Jan Mareš tyto mladé muže při-
jal, aby jim poděkoval nejen za všíma-
vost, ale také za rozhodnost a rychlý zá-
sah při požáru a záchraně člověka. Jiří 
Svitek, Josef Áron, Petr Karbus a Lukáš 
Pejška zabránili tragédii. Jeden z nich si 
všiml hustého dýmu, který se valil z ok-
na domu. Protože bylo před půlnocí, 
nedařilo se jim dozvonit na ostatní ná-
jemníky vchodu. Společně vytrhli vcho-

dové dveře, jeden z nich venku volal ha-
siče, záchranku a policii. Ostatní běželi 
po schodech až k hořícímu bytu a ces-
tou varovali obyvatele domu. Vyrazili 
dveře bytu, odkud se valil kouř, hadicí 

z hydrantu uhasili požár v kuchyni. Po 
prohledání celého bytu našli zraněné-
ho majitele ve vaně, odkud ho vynesli 
na chodbu. Teprve poté převzali situaci 
profesionální zachránci.  (od dop.)

Oceněnými jsou: kpt. Michal Košč  
(in memoriam), Ing. Luboš No-
vák, CSc., Ing. Vladimír Páral, 
prof. Dr. Jan Patočka, DrSc., dr. h. 

c. (in memoriam), RNDr. Ivan Šolc, 
CSc. a Bohumil Žloutek. Laureáti 
převzali ocenění z rukou členů Ra-
dy Libereckého kraje.  (lan)

Pocta hejtmana 
Liberec | Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler udělil v závěru 
svého funkčního období Poctu hejtmana šesti významným osobnostem, 
které se zasloužily o dobré jméno Libereckého kraje doma i ve světě. 

Primátor ocenil hrdinský čin

Žáci z Hněvkovic sklízeli úspěchy

 Jablonec 
opět první

Jablonec nad Nisou | Statutární 
město obhájilo své loňské prvenství 
v celostátním srovnávacím průzku-
mu a v Libereckém kraji se opět sta-
lo nejlepším městem pro byznys.
Ocenění, skleněnou plastiku od no-
voborských sklářů, převzal primátor 
města Petr Beitl, který při slavnostním 
vyhlášení výsledků řekl: „Naším cílem 
je vytvořit ve městě férové podnikatelské 

prostředí, ocenění je pro nás výzvou a to, 
že se nám podařilo obhájit první místo, 
mě osobně velmi těší“. Ve své řeči pri-
mátor zmínil úzkou spolupráci s fi r-
mami sdruženými ve Svazu výrobců 
skla a bižuterie, které po rozpadu Jab-
lonexu znovu dokázaly otevřít dveře 
do světa tradičním jabloneckým vý-
robkům. Připomněl také dlouholetou 
tradici výroby automobilových kom-
ponentů a vyzdvihl progresivitu nad-
národní společnosti TRW, která v Jab-
lonci navázala na úspěšnou výrobu 
podniku Autobrzdy.  (met)
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www.cez.cz  

NAVŠTIVTE
INFORMAČNÍ CENTRUM 
ELEKTRÁRNY LEDVICE
IC Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v ČR. 
Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vyspělé 
audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy 
živého stromu, detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku atd. 

V současné době je zde navíc k vidění výstava prací žáků ze základních škol v severních 
Čechách, kteří se zúčastnili Velké výtvarné soutěže 20 let v sousedství Skupiny ČEZ.

 KDY? přístupné veřejnosti od pondělí do pátku | vždy od 8 do 16 hodin

 KDE? v prostorách administrativní budovy Elektrárny Ledvice | 
 GPS Loc. 50°34‘39“N 13°46‘56“E 

Kontakt:  tel.: +420 411 10 2313 | e-mail: infocentrum.ele@cez.cz

 Podnikání a management
 Ing. Dalibor Bek, jednatel, za úspěš-

ný rozvoj české fi rmy KEBEK s. r. o. 
Chomutov

 Ing. Jitka Janglová, manažerka fi nanč-
ního a administrativního centra AGC Flat 
Glass Czech a.s. za zvýšení spolehlivosti ří-
zení ekonomiky v mezinárodním měřítku

 Ing. Jan Kučera, fi rma Bohemia Cargo,  
za dlouhodobou podporu zaměstnanosti 
a činnosti kulturních a sportovních insti-
tucí a klubů v Děčíně

 Marcela Schürgerová, majitelka ces-
tovní agentury Veselý školní autobus, 

Roudnice nad Labem, za realizaci pozná-
vacích zájezdů pro děti, žáky a studenty

 Lucie Tomášková, Biorestaurace Za-
hrada Teplice za alternativu pro hos-
ty, hledající nekuřácké prostředí a ne-
obvyklé chutě

   Veřejná správa
 MUDr. Mahulena Čejková, bývalá 

synodní kurátorka Českobratrské círk-
ve evangelické, poslankyně Sněmovny 
lidu za OF, lékařka, nyní předsedkyně 
bytové komise v Děčíně za dlouhole-
tou společenskou, politickou a odbor-
nou činnost

 Prof. Dr. Ing. František Holešovský, dě-
kan Fakulty výrobních technologií a ma-
nagementu UJEP Ústí nad Labem za peda-
gogickou, vědeckou a výzkumnou práci

 Jaroslav Kubera, senátor a primátor 
statutárního města Teplice za dlouhole-
tou činnost ve prospěch lázeňského měs-
ta a jeho trvalé ekonomické zdraví

 Mgr. Jan Mareš, primátor statutární-
ho města Chomutov, zastupitel Ústecké-
ho kraje za úspěšné čerpání evropských 
peněz ve prospěch občanů

 Ing. Petr Vajda, tajemník Městského 
úřadu v Žatci za inovace v oblasti ve-
řejné správy

 Kultura
 Roman Dietz, ředitel Severočeské fi l-

harmonie Teplice, za výrazné zvýšení za-
hraničních i tuzemských aktivit jediného 
profesionálního symfonického orchestru 
v Ústeckém kraji

 Mgr. Václav Houfek, dlouholetý ve-
doucí historického oddělení a vědec-
ký tajemník Muzea města Ústí nad La-
bem za trvalou propagaci historických 
sbírek nových dějin, uměleckých sbí-
rek a grafi ky

 Svatopluk Košvanec, česká jazzová le-
genda světového významu. Naproti zdra-
votnímu handicapu nevzdává vůli dál dě-
lat lidem hudbou radost. Přes mezinárodní 
věhlas zůstává věrný ústeckému regionu

 Martin Veselý, ředitel Městského di-
vadla v Žatci, za organizaci známé spo-
lečenské akce Dočesná pro všechny vě-
kové skupiny

 Josef Zástava, kapelník Hornického de-
chového orchestru Severočeských dolů a. s.
 Chomutov za dlouhodobé vedení jmeno-
vaného tělesa, dechové hudby Staročes-
ká dechovka Jirkov a za výchovu mladých 
hudebníků

  Sport
 Simona Baumrtová, plavání  Chomu-

tov, za vynikající reprezentaci ústecké-
ho regionu na domácích, mezinárodních 
a olympijských plaveckých soutěžích 

 Ing. Alois Kittl, ZJ Lokomotiva Teplice, 
běh. První v maratónu Europacup 2010, 
dále na padesátikilometrové trati Mis-
trovství ČR Ultra a dalších domácích i me-
zinárodních závodech. 

 Lukáš Konečný, box, držitel titulu mi-
str světa organizace WBO v lehké střed-
ní váze, za skvělé výsledky v amatérském 
i profesionálním měření sil

 Admir Ljevakovič, defenzivní zálož-
ník FK Teplice, který dlouhodobě patří 
k oporám  fotbalového klubu

 Jakub Rulf, jízda na jednokolce, dis-
ciplína Muni Downhill, absolutní mistr 
světa ve své disciplíně, boduje jako jed-
notlivec i v týmu

Hlasujte v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2012
Vážení a milí čtenáři,
předkládáme vám nominace 2. ročníku projektu Osobnost roku Ústeckého kraje 2012. 
Anketní lístek prosím zašlete na adresu: METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 
400 01 Ústí nad Labem do 30. 12. 2012. Hlasovat můžete také na www.tydeniky.cz, kde 
najdete podrobné odůvodnění všech nominací. Na pět vylosovaných čtenářů čekají hod-
notné věcné odměny včetně pozvání na slavnostní galavečer.  
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Osobnost roku Ústeckého kraje 2012

Anketní lítek zašlete nejpozději 31. prosince 2012 na adresu METROPOL CENTRUM,
Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, hlasovat můžete rovněž prostřednictvím
zpravodajského portálu www.tydeniky.cz nebo Facebooku Český Metropol.

Ústí n. L. Chomutov Most Litoměřice Děčín

66666666..66666666..Jméno a adresa tipujícího:

Podnikání a management Sport
Ing. Dalibor Bek Simona Baumrtová

Ing. Jitka Janglová Ing. Alois Kittl

Ing. Jan Kučera Lukáš Konečný

Marcela Schürgerová Admir Ljevakovič

Lucie Tomášková

Kultura
Roman Dietz

Mgr. Václav Houfek

Svatopluk Košvanec

Mgr. Martin Veselý

Josef Zástava

Veřejná správa
MUDr. Mahulena Čejková

Prof. Dr. Ing. František Holešovský

Jaroslav Kubera

Mgr. Jan Mareš

Ing. Petr Vajda Jakub Rulf

Teplice Žatec

Partneři: Mediální partner:

Ústecký kraj Dubí

 Nejprve malá rekapitulace. Jaký byl 
průběh 1. ročníku oblíbené ankety? 
Projekt, který na první pohled vypadá 
celkem bezpracně, nebylo úplně jed-
noduché realizovat. Jeho cílem je při-
blížit občanům osobnosti, které dávají 
svůj um, síly a zkušenosti ve prospěch 
Ústeckého kraje. Přestože žijí v našem 
blízkém okolí, veřejnost o nich čas-
to ani neví. Je to proto, že jsou větši-
nou velmi skromní a po obdivu a uzná-
ní netouží. Proto jsme se rozhodli jejich 
práci čtenářům přiblížit. S nominacemi 
nám pomohly krajské organizace, ma-
gistráty a městské i obecní úřady a spo-
lupořadatel akce - Skupina ČEZ.  Jejich 
představitelé usedli do odborné poro-
ty a zkontrolovali došlé anketní lístky 
i výsledky hlasování. Odměnou orga-
nizačnímu týmu potom byl závěrečný 
slavnostní večer při příležitosti vyhlá-
šení vítězů jednotlivých kategorií. Spo-
lečně s nimi se na mosteckém hipodro-
mu skvěle pobavili všichni přítomní. 
O veselý doprovodný program se po-
starali moderátor a zpěvák Vláďa Hron 
a iluzionista Pavel Kožíšek s modelkou 
Hankou Mašlíkovou. Večer měl i chari-
tativní náboj, vydražené peníze za pro-
dej dámských šatů ze salonu Couture 
Moravec putovaly k potřebným. 

 Na co se mohou těšit nominovaní 
i vylosovaní čtenáři za rok 2012?
Cíl 2. ročníku projektu Metropol po-
máhá je stejný. Prostřednictvím anket-
ních lístků, zveřejněných v Metropo-
lu i na zpravodajském portále www.
tydeniky.cz, vybrat osobnosti Ústecké-
ho kraje za rok 2012, poděkovat jim, 
předat čestná uznání a pro všechny 
hosty připravit dobrou zábavu i ma-
lé občerstvení.  Protože se Vladimír 
Hron ukázal kromě výborného ba-

viče i zdatným licitátorem, ujme se 
těchto rolí znovu. Doplní ho ještě Trap-
nokouzla Richarda Nedvěda a skupina 
Elán Revival. Slavnostní večer se tento-
krát uskuteční 7. února na výletním zá-
mečku Větruše v Ústí nad Labem, kam 
kromě oceněných, členů poroty a vylo-
sovaných čtenářů pozveme také naše 
nové partnery, kteří se letos do pořádá-
ní ankety rádi zapojili.  

 Projekt Metropol pomáhá má ale 
širší pole působnosti…
 Dlouhodobě se snažíme o to, pomáhat 
všude, kde můžeme. Medializací dob-
rých příkladů i  fi nančními příspěvky. 
V hledáčku máme dětské domovy, všeli-
jak handicapované spoluobčany, domo-
vy pro seniory, opuštěná zvířata v útul-
cích, pomoc při živelních katastrofách, 
jakými byly například povodně. Pomá-
háme vydávat křesťanský časopis, pět 
let jsme mediálním partnerem České-
ho paralympijského týmu a různých 
benefi čních akcí, jako třeba koncertů 
„Kdo má rád“ pro novorozenecké oddě-
lení prachatické nemocnice, nebo „Noc 
na hradě Houska“ pro obnovu této pa-
mátky na Českolipsku. Věříme, že tahle 
naše činnost má vedle vydávání novin 
s pozitivním obsahem hluboký smysl 
a ohlasy čtenářů i obdarovaných nám 
dávají za pravdu. Text a foto: Metropol

Podané srdce i ruce
Severočeský Metropol právě zahajuje 2. ročník úspěšné čtenářské anke-
ty Osobnost roku Ústeckého kraje 2012. Proč ji znovu vyhlásil a jaké má 
další záměry projekt Metropol pomáhá, na to odpovídá předseda před-
stavenstva a ředitel vydavatelství Ing. Jiří Morštadt.
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Něco nového 
Letos byl plánovaný počet exkurzí 
navýšen na dvojnásobek, přesto se 
ani tentokrát nepodařilo uspokojit 
zájem všech. Každá ze zveřejněných 
tras také získala svého průvodce.
Avizovanou novinkou bylo zkušební 
noční Uhelné safari. Po prvním po-
kusu a bez vstupu do vnitřních pro-
stor lokality bylo zřejmé, že to nemá 
pro účastníky potřebný efekt. 
Za obrovské podpory obou společ-
ností - Vršanské uhelné i Litvínov-
ské uhelné, jejich pracovníků, řidičů 
terénních vozidel se podařilo zorga-
nizovat Uhelné safari pro zdravotně 
postižené zájemce. Náročná přípra-
va byla odměněna dobrým pocitem 
a vděčností účastníků. 
Novinkou sezóny 2012 bylo i pro-
pojení exkurzí s interaktivním se-
minářem o těžbě uhlí a rekultiva-
cích, který připravilo Ekologické cen-
trum Most ( při VÚHU) pro žáky ZŠ 
a SŠ ve spolupráci s odborníky Vršan-
ské uhelné a Litvínovské uhelné. Ří-
ci ve zkratce a mladým lidem přija-
telnou formou za pomoci jimi oblíbe-
né techniky spoustu zajímavých věcí 
o historii i současnosti těžby nerostů 

včetně uhlí, o projektech těžby a re-
kultivací, nezbytných postupech, ne-
bylo jednoduché. Semináře byly v os-
mi případech doplněny následnou 
exkurzí do těžebních lokalit.  

Bez spolupráce to nejde
Ekologické centrum bylo jen jedním 
z partnerů. I letos organizátoři Uhel-
ného safari pokračovali ve spoluprá-
ci s městem Most a jeho informač-
ním centrem. Uhelné safari se stalo už 
před časem součástí expozice města 
Mostu na veletrzích cestovního ruchu 
v Brně, Drážďanech i Praze. Podobná 
spolupráce nás spojuje s Podkrušno-
horským technickým muzeem i pa-
mátkáři z děkanského kostela. Spoju-
je nás totiž jednotný zájem představit 
Mostecko s jeho současnou nabídkou 
a možnostmi a při tom nezapomínat 
na jeho věhlasnou minulost. 

Úlovky objektivem
Každý z ročníků doprovázela sou-
těž, ta letošní byla fotografi cká s ná-
zvem „Úlovek z Uhelného safari 
mým objektivem“.  Do soutěže při-
šlo 270 snímků od 38 autorů-účast-
níků exkurzí. A bylo z čeho vybírat.  

Sedm měsíců pod dohledem mufl onů

„Peníze použijeme na nákup pomůcek pro děti, 
protože pojišťovny sice některé vybavení hradí, 
ale jen do určité míry a děti potřebují mnohem 
více pomůcek, než je stanoveno legislativou,“ vy-
světlila Pavla Urbanová. 
Sdružení Dia-Help založila Pavla Urbanová 
v Mostě mimo jiné i proto, že sama má syna 
trpícího cukrovkou a chtěla pomoci i ostatním 

rodičům, protože výchova dětí s diabetem ne-
ní s ohledem na předsudky ve společnosti, ale 
často i chybně postavené zákony a vyhlášky, nic 
jednoduchého. „Spolupracujeme s rodiči a stará-
me se o děti z celého Ústeckého kraje, ale samozřej-
mě těžištěm naší práce zůstává Most, kde máme 
sídlo. V tuto chvíli je ve sdružení 15 dětí, většinou 
ve věku od 2 do 6 let, ale máme i několik starších 
do patnácti let,“ doplnila  Petra Urbanová. 
Sdružení pořádá pro rodiče přednášky, na za-
čátku listopadu proběhla předváděcí akce s do-
davatelem inzulinových pump. Akcí a předná-
šek je celá řada, stejně tak jako problémů, kte-
ré musejí rodiče s diabetickými dětmi řešit. 
Třeba už zmiňované výdaje za pomůcky, které 
děti potřebují ke každodennímu životu. 
„Tou úplně nejzákladnější pomůckou jsou tak-
zvané diagnostické proužky do glukometru. Zá-
kon stanoví, že dítě do 18 let má nárok na 1800 
kusů za rok. Přitom jejich skutečná spotřeba 
u dětí, které si musí měřit cukr poměrně často, 
je až 2500. Všechno se totiž odvíjí od měření cuk-
ru v krvi. Děti na rozdíl od dospělých, kteří už na 
sobě často poznají, co potřebují, tuto schopnost 
nemají,“ vysvětluje jedna z maminek, členka 
sdružení, která se stará o pětiletého Martina. 
Dalším problémem je  to, že pojišťovny sice ce-
lou řadu pomůcek proplácejí, ale některé zce-
la zbytečně a naopak některé zbytečně předra-
žené namísto stejně účinných, ale levnějších. 

„Nad rámec toho, co proplácí pojišťovna, měsíč-
ně zaplatím zhruba šest tisíc korun,“ dodává. 
„Rodiče s dětmi trpícími cukrovkou ale musejí ře-
šit celou řadu dalších problémů. Diabetes je dnes 
důvodem pro odklad školní docházky, řada ro-
dičů dětí s cukrovkou má ale vůbec problém na-
jít pro své potomky školku nebo školu, protože 
některé instituce mají díky neznalosti strach se 
o děti s cukrovkou starat a poskytnout jim od-
povídající péči,“ připomíná jedna z maminek 
se sdružení Dia-Help. A že samotná péče o dí-
tě s cukrovkou je nesmírně náročná, je zřejmě 
zbytečné zdůrazňovat. 

„Všeobecně se dá říci, že je problém s osvětou. 
To se také snažíme změnit, do budoucna se nám 
snad podaří, aby se v tomto směru školili  tře-
ba i učitelé ve školách,“ poznamenala Pavla Ur-
banová. 
Sdružení odborových organizací skupiny 
Czech Coal tradičně věnuje výtěžek ze Dne 
horníků na charitativní účely. O konkrétním 
příjemci rozhoduje rada sdružení, za posled-
ní roky získaly fi nance například mostecká or-
ganizace Svazu diabetiků, ale výtěžek v minu-
losti šel i na likvidaci následků povodní na Dě-
čínsku.  (jp)

Pavla Urbanová převzala šek od místopředsedy Sdružení odborových organizací CCG Lubomíra  Holého.

Guláš pomůže malým diabetikům
Více než čtyřicet tisíc korun, výtěžek z prodeje takzvaného „charitativního guláše“, který se 
za symbolickou cenu prodával během oslav Dne horníků na mosteckém hipodromu, se stalo 
občanské sdružení Dia – Help, které se stará a pomáhá rodinám a dětem s diabetem. Před-
sedkyně sdružení Pavla Urbanová převzala symbolický šek a výtěžek z akce z rukou místo-
předsedy Sdružení odborových organizací skupiny Czech Coal Lubomíra Holého. 

Pro rodiče dětí s diabetem je i přes příspěvky od 
pojišťoven péče fi nančně náročná.  

Skončil třetí ročník projektu Uhelné safari. Od dubna do října vyjelo 
na exkurze celkem 3 800 účastníků, nevzdálenější byli z Nového Zélan-
du, Kanady, Islandu či Argentiny.  Pokud bychom měli exkurzní statisti-
ku ještě upřesnit, od roku 2009, kdy se projekt rozjel nejdříve zkušebně 
a další rok již „naostro“, se projektu zúčastnilo celkem 9 600 lidí.    
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S hodnocením pomohl  mostecký fo-
tograf, který má s tématikou těžby 
uhlí a krajiny své zkušenosti, Jan 
Hodač. Jeho výstava HORY DOLY pod 
patronací skupiny Czech Coal právě 
končí v litvínovské Schola Humani-
tas. I pro hosty jeho vernisáže, vě-
hlasné fotografy i spisovatele, jako 
je například Ondřej Neff, byla uspo-
řádána jedna z exkurzí Uhelného sa-
fari. Vítězem soutěže se stal  Martin 
Pavlík z Olomouce, druhé místo ob-
sadil Vlastimil Jedek z Prahy a třetí 
příčka zůstala takříkajíc doma, v Lit-
vínově. Zasloužil se o ni Pavel Šafář. 

Píšete, doporučujete
Organizátoři Uhelného safari jsou 
vždy zvědaví na názory účastníků, 
zpětná vazba je zajištěna opět pro-
střednictvím webových stránek. 
Všichni, kteří napsali, byli vlídní 
a přátelští, přidali i radu, mnozí se 
neskrývali a záměrně se podepsali. 
… „Želáme veľa síl a ochoty posky-
tovat tento zážitok a poučenie ďal-
ším záujemcom,“ napsali akademici 
z Bratislavy.
… „Náš celkový zážitek se vůbec ne-
dá srovnat s návštěvou jakékoliv jiné 
kulturní nebo technické památky, pou-
tavý výklad a zajímavé místo ho jen 
umocňuje,“ svěřili se Pšeničkovi. 
… „Musím se přiznat, že jsem si díky 
médiím Most zařadila do hnusu všech 

hnusů, ale není to absolutně prav-
da! Máte kus práce za sebou a oprav-
du se to povedlo, už máme napláno-
vanou návštěvu dostihů a koupání na 
Matyldě…Pokud jde o exkurze, dopo-
ručila bych poskytování bezdrátových 
sluchátek návštěvníkům, třeba i za 
úplatu. Člověk chce všechno vidět, fo-
tit a nelze tedy stát u průvodce, tak-
že spoustu informací nám uteklo,“ na-
psala jedna z návštěvnic.
… „Do Mostu to máme 300 kilometrů, ale 
stálo to za to!,“ uvedla paní Piňosová. 

Inspirace 
Ta zpráva z médií nás, na rozdíl od 
četných, dotýkajících se těžby uhlí 
na Mostecku, hodně potěšila. V prů-
běhu sezóny navštívil lom také muzi-
kant a skladatel Jiří Stivín. Exkurzi na 
Uhelné safari prý dostal jako dárek 
od své přítelkyně. „Bral jsem to jako 
vtip, ale když jsem viděl velkorypadlo, 
tak mě naprosto oslnilo a inspirovalo. 
Ta železná obluda vydává neuvěřitelné 
zvuky. V mé skladbě bude velkorypadlo 
dunit, chrčet, škrábat, a my k tomu bu-
deme hrát. Rytmus rýpadel je hodně od-
vázaný, ale já mu se saxofonem a fl ét-
nou budu konkurovat,“ uvedl na iD-
nes.cz Jiří Stivín. Balada pro velko-
rýpadlo měla premiéru 19. listopadu 
při tradičním koncertu Pocta sv. Ce-
cílii v pražském Rudolfi nu. Škoda, že 
ji stáda mufl onů, která se prohánějí 
v lomech, neuslyší…  (má) médi

K. Křivánková - K čemu to asi je.K. Křivánková - K čemu to asi je.
V. Sýkora - Pasovka.V. Sýkora - Pasovka.

P. Šafář - Obr.P. Šafář - Obr.

M. Pavlík - Břehule odlétají.M. Pavlík - Břehule odlétají.
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inzerce* Podpisem a odevzdáním tohoto anketního lístku ud lujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údaj  

a použitím telefonního ísla v rozsahu a zp sobem dle lánku 8. podrobných pravidel ankety Dopravce roku 2012.
* P d i d dá í t h t k t íh lí tk d l j t hl á í V ši h b í h úd j

Dopravce
roku 2012
Ústecký kraj

Seznam dopravc  Ústeckého kraje:
• SAD Slaný a.s. • BusLine a.s. • Autobu-
sová doprava s.r.o. Podbo any • DP m sta 
D ína, a.s. • Veolia Transport Teplice s.r.o. 
• DP m st Mostu a Litvínova, a.s. • DP m st Cho-
mutova a Jirkova a.s • Autobusy KAVKA, a. s. 
• DP m sta Ústí nad Labem a.s. • Auto-
busy Karlovy Vary a. s. • eské dráhy, a.s. 

• Vogtlandbahn-GmbH.

Hlasujte v anket  5. ro níku Dopravce roku 2012 
Ústeckého kraje a získejte jeden ze t í tablet  

Vyberte ze seznamu dopravc  maximáln  3 dopravce, s jejichž službami jste v jednotlivých kategoriích 
nejvíce spokojeni a se a te od prvního do t etího místa. Hlasovat m žete do 30. listopadu 2012. Vylosovaní 
výherci mohou vyhrát jeden ze t í tablet  a n který ze sedmi balí k  hodnotných dárk  od Ústeckého kraje.

Slosovací údaje:
jméno a p íjmení:

adresa (ulice, m sto, PS ):

podpis:*telefon:

Partne i akce:

! Bez vypln ných údaj  nelze lístek za adit do losování!

Spolehlivost

Pohodlí a istota 
dopravního prost edku

Jednání dopravní obsluhy
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Možnosti hlasování:
1.  Poštou – sout žní lístek zašlete na 

adresu: Krajský ú ad Ústecký kraj, 
Velká Hradební 3118/48, 40002 
Ústí nad Labem. Obálku ozna te 
„DOPRAVCE ROKU 2012“

2.  Na webových stránkách Ústecké-
ho kraje – www.dopravceroku.cz 

Do slosování budou za azeny pou-
ze ty sout žní lístky, které budou 
ádn  vypln ny všemi p edepsa-

nými údaji. Bližší informace o an-
ket  a úplná pravidla losování na-
leznete na internetových stránkách 
www.dopravceroku.cz. 

Už jenom do 30. listopadu

Věnec Ústeckého kraje položili k Pomníku obětem 1. a 2. světové války v Městských sadech v Ústí nad Labem (zleva) Oldřich 
Bubeníček, zástupce ředitele krajského úřadu Jaroslav Pikal a ředitel  úřadu Milan Zemaník. Uctili tak společně s představi-
teli  Československé obce legionářské, zástupci Armády ČR, města Ústí nad Labem a veřejností památku obětí minulých vá-
lek. Pietní akt se konal 9. listopadu, tedy dva dny před celosvětovým Dnem válečných veteránů.

Návrhy lze posílat doporučeně poštou na Odbor kanceláře hejtmana, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí  nad Labem. Obálku označte: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého 
kraje.  Veškeré ti skopisy k návrhům lze od 26. listopadu stahovat z webu kraje; jde o Návrh na ocenění, Pro-
hlášení o bezúhonnosti  nominovaného a Souhlas s nominací. 

V rámci setkání se starosty, která 
se na Krajském úřadě Ústeckého 
kraje konala na jaře letošního ro-
ku, byl zároveň prezentován pro-
jekt „Řemeslo má zlaté dno“. Zapo-
jilo se do něj celkem patnáct škol, 
které představovaly své řemeslné 
obory v průběhu jednotlivých akcí. 

Ty nejlepší se dočkaly odměny. Pod-
le poroty, kterou tvořili úředníci Od-
boru školství, mládeže a tělovýchovy 
krajského úřadu, se nejlépe prezento-
valo pět škol: SOŠ Litvínov Hamr, SOŠ 
a SOU Roudnice nad Labem, SŠ Lod-
ní dopravy a technických řemesel Dě-
čín, VOŠ a SŠ Varnsdorf a SŠ technická 
a automobilní Chomutov.
Každá z nich obdržela nové učební po-
můcky v hodnotě 20 tisíc korun. Ce-
lý projekt se mohl odehrát díky spo-
lečnosti NET4GAS s.r.o., která se roz-
hodla podpořit řemeslné obory v Ús-

teckém kraji částkou 100 tisíc korun. 
Ústecký kraj si uvědomuje, jak je důle-
žité podporovat řemeslné obory. O ta-
kové absolventy je na trhu práce velký 
zájem a tudíž mají po ukončení studia 

větší jistotu, že najdou vhodné uplat-
nění. Navíc lze na vybrané obory vy-
užít krajská stipendia, o nichž najde-
te více informací na webových strán-
kách Ústeckého kraje v sekci školství.

Zleva jsou na snímku Zbyňka Šebesty místostarosta Žatce Jan Novotný, vedoucí odbo-
ru vnitřních věcí lovosické radnice Jana Hejdová a primátor Teplic Jaroslav Kubera.

Některé z cen pro vítězné školy, které byly pořízeny z fi nančního daru společnosti NET4GAS.

Mapa pokrývá celý hřeben Krušných 
hor v Ústeckém kraji od Telnice až po 
Klínovec s přesahem na okruhy v oko-
lí Božího Daru v Karlovarském kraji 
a s napojením na běžecké stopy v sou-
sedním Německu. Milovníkům bílé 
stopy se tak do ruky dostává mapa, 
která zde dosud chyběla. Páteřní trasu 
na české straně představuje Krušno-
horská bílá stopa, která propojuje šest 
zimních středisek od Lesné přes Klíny, 
Dlouhou Louku, Bouřňák, Fojtovice po 
Telnici. Na ni se napojuje řada míst-
ních okruhů, které plynule přecháze-
jí na německou stranu. Vybrané zimní 
areály jsou navíc zobrazeny v detailním výřezu.
Krušné hory se stávají běžeckým rájem, a to 
pro vyznavače jak klasiky, tak volného sty-

lu. „Přes 500 km upravovaných bě-
žeckých stop vás zasněženou kraji-
nou zavede na místa dalekého roz-
hledu, ale i do útulných hospůdek, 
kde se při svých výletech můžete 
ohřát a občerstvit. Věříme, že nová 
mapa bude cenným pomocníkem při 
vašich zimních výpravách a pomů-
že vám nezabloudit, ať už se na běž-
kách vydáte kamkoli,“ řekla Zdeňka 
Umlaufová z Destinační agentury 
Krušné hory o.p.s.
Nová mapa běžeckých tras je k do-
stání v infocentrech v Podkrušnoho-
ří, v jednotlivých skiareálech a hor-

ských hotelech v Krušných horách, kde si ji mů-
žete koupit. Zájemci si ji mohou také objednat 
na emailu reditel@krusne-hory.org. 

Krušné hory: Mapa lyžařských běžeckých tras
Už se těšíte na zimu a nemůžete se dočkat, až budete moct kolo a brusle vyměnit za lyže? 
Pak pro vás máme dobrou zprávu – Destinační agentura Krušné hory o.p.s. pro letošní zim-
ní sezonu vydala novou mapu běžeckých tras v Krušných horách.

Kupní síla spotřebitelů, vzdálenost 
k dálnici, ceny stavebních pozemků, 
nebo spokojenost podnikatelů s pří-
stupem radnice. To jsou důvody, proč 
se podnikatelsky nejpřívětivějším měs-
tem Ústeckého kraje staly Lovosice. Na 

druhém místě skončil ve srovnávacím 
výzkumu Město pro byznys, který již 
pátým rokem hodnotí 205 obcí s rozší-
řenou působností a 22 městských částí 
hlavního města České republiky, Žatec. 
Třetí příčku obsadily Teplice. 

Lovosice: Město pro byznys 2012
V ústeckém Clarion Congress Hotelu se 6. listopadu uzavřelo krajské kolo srov-
návacího výzkumu Město pro byznys. Už popáté jej pořádal týdeník Ekonom. 

Řemeslo má zlaté dno
Nové webové stránky byly ofi -
ciálně představeny na histo-
ricky první krajské konferen-
ci EVVO pořádané Kraj-
ským úřadem Ústeckého 
kraje v Ústí nad Labem. Na strán-
kách budou průběžně zveřejňová-
ny akce, nabídka vyhlášených soutě-
ží, vzdělávacích seminářů, worksho-
pů a konferencí, které budou k dané 
problematice pořádat místní nezisko-
vé organizace, školy a školská zaříze-
ní, města či obce. Pro školy a školská 
zařízení byla připravena sekce EVVO 
na školách, kde návštěvník najde po-
stupem času databázi školních koor-
dinátorů, publikace a školní program 
EVVO a podobně. V krajské databázi 
jsou již nyní zveřejněny kontakty na 
místní organizace, které nabízejí eko-

logické výukové programy, poraden-
skou činnost a pořádají akce pro dě-

ti i širokou veřej-
nost. Webové 
stránky blíže 

seznamují s tématy energie, voda, 
ovzduší, odpady, eko-agro a natu-
ra 2000. Každé z těchto témat má 
vlastní sekci, kterou bude uvádět 
tematický video spot.
Pořádáte i vy akci, soutěž nebo jste 
zapojeni do zajímavého projektu 
k EVVO v Ústeckém kraji? Máte chuť 
se podělit o své zkušenosti či příkla-
dy dobré praxe? Neváhejte nás kon-
taktovat, rádi informaci uveřejníme 
na www.ekoecho.cz. 
V případě jakýchkoliv dotazů nás, 
prosím, kontaktujte na adrese 
zajicova.m@kr-ustecky.cz.

Nový portál o ekologii
Na adrese www.ekoecho.cz jsou od sklonku října dostupné samostatné webové 
stránky Ústeckého kraje pro Ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO). 
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Vyzýváme jednotlivce, kolekti vy i společnosti , aby navrhli osobnosti  na udělení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje. Nominace mohou předkládat jak občané, tak právnické osoby a jiné subjekty. 

• regionální rozvoj
•  sociální a zdravotní oblast 

včetně záchrany lidského života

• věda a výzkum
• kultura
• sport  

Podruhé Cena hejtmana Podruhé Cena hejtmana 

Své návrhy můžete posílat až do 28. února 2013, a to do pěti  kategorií:
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88.8 FM a 103.1 FM | Rádio vašeho kraje

Pohodové odpoledne              od 13.00 do 15.00 

 s Jindrou Moravcovou...              
           

            
hrajeme jen česky

Za realizaci fondu SFMP je od-
povědný Euroregion Elbe/La-
be (EEL). Díky významnému na-
výšení rozpočtu ze strany EU 
bude dostatek finančních pro-
středků na podporu „malých“ 
projektů i v roce 2013. Na pro-
jekty českých žadatelů je ve 
fondu stále připraveno celkem 
10 mil. Kč.  Dotace jednoho pro-
jektu tvoří až 85 % celkových způ-
sobilých nákladů - maximálně 
však 15 tis. €. Žadatelem o dota-
ci může být každá neziskově za-
měřená právnická osoba. 
Žadatelé mohou své žádosti  před-
kládat průběžně celý rok na sekre-
tariátu SFMP. Jsou stanoveny pou-
ze orientační termíny předklání žá-
dostí  pro žadatele tak, aby byly 
předložené žádosti  zpracovány do 
zasedání Lokálního řídícího výboru 
EEL. (18. leden, 8. březen, 26. du-
ben, 2. srpen, 4. říjen 2013) 
Podrobné informace o fondu včet-
ně všech formulářů jsou pro zá-
jemce k dispozici na www.eurore-
gion-elbe-labe.eu. Především pr-
vožadatelům však doporučujeme 
dohodnout si konzultaci přímo na 
sekretariátu EEL v Ústí  nad Labem.

S blížícím se koncem roku je možné 
také pomalu bilancovat letošní vý-
sledky činnosti  SFMP v Euroregionu 
Elbe/Labe. V průběhu roku vybíral 
česko-saský Lokální řídící výbor EEL 
nejlepší přeshraniční „malé“ pro-
jekty. Celkem jich bylo schváleno 46 
(česká strana - 22 projektů v hodno-
tě 6.635.000,- Kč, saská strana - 24 
projektů v hodnotě 290 572,53 €). 
Počty  schválených malých projek-
tů podle českých okresů EEL v roce 
2012: Ústí  nad Labem - 7 projektů, 
Děčín - 9 projektů, Teplice - 5 pro-
jektů, Litoměřice - 5 projektů, ostat-
ní - 2 projekty. Seznam všech schvá-
lených projektů SFMP je k dispozici 
rovněž na webu EEL. 
Velkým poziti vem letošního roku 
je zrychlení zpětného proplácení 
prostředků nositelům jednotlivých 
projektů. Vzhledem ke kompliko-
vanému nastavení systému předfi -
nancování projektů je toto urychle-
ní velmi důležitým faktorem úspěš-
nosti  fondu. Nedostatky z minulých 
let se podařilo částečně odstranit. 
V roce 2012 bylo tedy na české 
straně EEL vyúčtováno a také zpět-
ně  vyplaceno 24 ukončených  pro-
jektů v celkové výši 4,7 mil. Kč.

Česko-saská spolupráce může 
pokračovat i v roce 2013 

Společný fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (SFMP) je ná-
stroj podporující přeshraniční spolupráci malých subjektů, jako např. 
škol, občanských sdružení a obcí, nacházejících se v česko-saském pří-
hraničí. Fond svou činnost zahájil v roce 2008 a doposud podpořil 177 
„malých“ projektů v celkové výši 2,23 mil. €. 

Kontakt na JKM v Ústí nad Labem:  
Živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem,

Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
e-mail: JKM@mag-ul.cz, tel.: +420 475 271 261, +420 475 271 246, +420 475 271 245

Kam zajít pro radu, když chcete začít podnikat v Evropě
nebo třeba jen jednorázově poskytnout službu ve svém oboru.

Již třetím rokem se můžete setkat se službou zastřešenou Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, kterým je zřízení tzv. Jednotných kontaktních míst 
(JKM). Ta nabízejí praktickou pomoc při řešení Vašich problémů při pod-
nikání v nejrůznějších oblastech. Hlavní náplní je upozornit na to, že exis-
tuje jednotný vnitřní trh EU, který nabízí podnikatelům větší prostor pro 
poskytování svých služeb.

V rámci informační služby poskytuje:
•  informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti

a kontaktní údaje správních orgánů,
• obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
• obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů v celé EU,
• obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech,
•  kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc 

v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU. 

V rámci zprostředkovatelské služby :
•  zajistí předání žádosti o oprávnění k podnikání, podanou na základě jiného právního předpisu, 

příslušnému správnímu orgánu, který je o této žádosti oprávněn rozhodovat,
•  přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného 

právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu   

JKM poskytuje poradenské a zprostředkovatelské služby bezplatně.
Nejedná se však o právní poradenství či řešení konkrétních problémů a sporů

nad rámec rozsahu zákona o volném pohybu služeb.

Vedení společnosti počítá s tím, že 
se budou ročně ve vozovně tramva-
jí tímto, dnes již vyzkoušeným způ-
sobem, kompletovat 1 až 2 částeč-
ně bezbariérové tramvaje. Prová-
děné práce vlastními zaměstnanci 
přináší nejenom úsporu fi nančních 
prostředků ve výši cca 1,5 mil. Kč na 
jedno vozidlo, ale také zhodnocení 
znalostí našich kvalifi kovaných za-
městnanců při provádění oprav vo-
zidel. Cena jednoho takto zkomple-
tovaného vozidla vyjde dopravní 
podnik na 7,5 mil. Kč.   
Na městské trati z Lidových Sadů 
do Horního Hanychova je v pracov-
ních dnech v provozu 10 tramvajo-
vých souprav a na trať do Jablonce 
nad Nisou potřebuje dopravní pod-
nik 6 souprav. Spoje, u kterých je ga-
rantováno nasazení částečně bezba-
riérových tramvají, jsou vyznačeny 
v jízdních řádech. 
Zprovoznění dalšího, v Liberci zkom-
pletovaného vozidla, dovolí od 10. pro-
since 2012 rozšíření počtu garantova-

V listopadu 2012 vyjela do pravidelného provozu na tratě v Liberci částečně bezbariérová tramvaj T3R.SLF evi-
denční číslo 66. Stala se tak sice již třináctou v pořadí, která zajišťuje tzv. bezbariérové spoje, ale je zcela první 
tramvají, která byla z dodaných komponentů kompletně sestavena zaměstnanci dopravního podniku.

Šestašedesátku kompletně sestavili
 zaměstnanci dopravního podniku

ných spojů na trati do Jablonce nad Ni-
sou. Další takto modernizované tram-
vaje umožní dle strategie DPMLJ, a.s. 
na obou tratích nasazení bezbariéro-

vých vozidel na 95% spojů v horizontu 
5 let, jako je tomu již dnes v případě 
autobusových linek.

Text: DPMLJ, foto: Petr Dvorský

Praha | Středočeský kraj a posky-
tovatelé sociálních služeb zvou 
na tradiční Vánoční výstavu prací 
uživatelů těchto služeb, která se 
bude konat ve středu 28. listopa-
du v budově Krajského úřadu ve 
Zborovské ulici na Praze 5. Začne 
v 8:30 hodin a bude trvat do 13:00 
hodin. (met)

Vánoce na kraji
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SKD Průmstav–Stavby a.s.
Rooseveltova 1804, 400 01 Ústí  nad Labem, www.skdprumstav.cz
e-mail: info@skdprumstav.cz, tel. 475 620 577, fax: 475 620 578

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
S DLOUHOU TRADICÍ NABÍZÍ:

  realizaci průmyslových, bytových,
občanských a dopravních staveb „na klíč“

  provedení kompletních monoliti ckých
železobetonových konstrukcí

 výrobu a montáž betonářské výztuže
  výrobu polotovarů výztuže

do železobetonových konstrukcí
 dopravu a zemní práce
  dodávku betonových směsí včetně 

zajištění dopravy a čerpadla betonu

NABÍDKA PLATÍ I PRO MALOODBĚRATELE A SOUKROMÉ STAVEBNÍKY

Palác Zdar Ústí  n.L.

Elexa Bystřany

Dům kultury Ústí  n.L.

Bytový dům Hvězda Praha

Golfový klub Terasy

Music city Praha

Obdržené certi fi káty ISO:
QMS, EMS, BOZP

91.3 FM a 102.3 FM | Rádio vašeho kraje

Pohodové odpoledne             od 13.00 do 15.00

s Ivetou Kalátovou...                
            

            
hrajeme jen česky

Střední škola Pohoda s.r.o.

Na Vinici 2244, 412 01 Litoměřice

Tel./fax: 416 732 728, 416 797 334

e-mail: info@soupohoda.com

www.soupohoda.com 

NOV
Ě VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE VŠECH NABÍZENÝCH OBORECH,

+ VIZÁŽISTKA, NEHTOVÁ MODELÁŽ, LÍČENÍ.

NABÍZÍME STUDIUM V TĚCHTO OBORECH:
Tříleté učební obory pro absolventy

základních škol, školné 800,-Kč/školní měsíc

• Kuchař – číšník ZDARMA!!!

• Cukrář

• Rekondiční a sportovní masér

• Kadeřník, kadeřnice

Tříleté učební obory pro absolventy 

speciálních škol – ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ

• Kuchařské práce  • Cukrářské práce

Nabízíme ubytování ve vlastním domově mládeže. 
Škola sídlí v nově zrekonstruované budově, kde je mo-
derní a příjemné prostředí pro žáky i učitele. Kvalitu 
školy můžete posoudit i na základě poslední inspekční 
zprávy, kterou najdete na internetových stránkách ško-
ly nebo se k nám přijďte jednoduše podívat. 

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 17. 12. 2012 a 14. 1. 2013 (8-16hod.)
Navštivte nás kdykoliv po telefonické domluvě.

Nástavbové obory, dvouleté, denní

i dálkové, školné 900,-Kč/školní měsíc

• Podnikání

• Vlasová kosmetika

Čtyřletý studijní obor,

školné 900,-Kč/školní měsíc

• Kosmetička

• ZDARMA Management cestovního ruchu

• Masér sportovní a rekondiční

Symbolického odemčení turistické sezó-
ny 2012 se v březnu na Sychrově zúčast-
nil také známý humorista a kreslíř Pe-
tr Urban se svým Rudou Pivrncem. Ten 
své postřehy předával Petru Urbanovi, 
který je pak zachycoval na pohledy či 
upomínkové předměty, které si návštěv-
níci mohli koupit v prodejnách suvený-
rů. Ruda navštívil Sychrov, Hrubý Roho-
zec, a zámek Lemberk a bude pokračo-
vat i v nadcházející sezóně. Známý kres-
líř a humorista opět symbolicky uzavře 
turistickou sezónu 1. prosince v 17 ho-
din na akci Čaj o páté neboli „Petr Ur-
ban na Sychrově“. Tady povypráví neje-
nom o tom, kde bere inspiraci ke svým 
vtipům, ale i o svých sportovních úspě-
ších či o vztahu k hradům a zámkům. 
Zároveň se uskuteční autogramiáda ko-
lekce pohlednic „Ruda Pivrnec objevuje 
zámek Sychrov“.  Text: Rudolf Dlouhý

Pivrnec uzavře sezónu
Sychrov | Letošní sezóna návštěv památkových objektů v Libereckém kraji 
skončila poslední říjnový den. Bezděz, Grabštejn, Frýdlant, Hrubý Rohozec, 
Lemberk, Trosky, Sychrov a Zákupy navštívilo celkem  375 502 turistů.
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
k dnešnímu zamyšlení mne přiměla 
směrnice evropské komise, která přija-
la usnesení o povinných kvótách žen ve 
vedení velkých firem v rámci EU. Pokud 
jste nezaznamenali, mělo by být v do-
zorčích radách větších společností do ro-
ku 2020 zastoupeno 40 % žen, v případě 
státních podniků je lhůta ještě o dva ro-
ky kratší. Pravda, tuto direktivu musí na-
před schválit Evropský parlament a ratifi-
kovat všechny členské státy EU. 
To podle mého názoru nemění nic na 

skutečnosti, že „geniální“ myšlenky 
úředníků v Bruselu neberou konce. Za-
tímco se několik unijních států – Řecko, 
Španělsko, Portugalsko, Itálie – nachází 
na pokraji bankrotu a celé společenství 
prožívá hlubokou finanční krizi, Evrop-
ský parlament řeší zbytečné záležitosti. 
Chápala bych to v případě tělesně posti-
žených, kteří rozhodně potřebují pomo-
ci. Ale u zdravých jedinců? Jakým prá-
vem chce EU mluvit do obsazení pozic 
ve vrcholných orgánech soukromým fir-
mám? Bude snad v případě neúspěchu 
sanovat jejich ztráty? A zajistí ženám za 

stejnou práci stejné ohodnocení? Osob-
ně by se mne dotklo, kdybych získala ja-
kýkoliv post na základě nařízení, niko-
liv pro schopnosti, zkušenosti a profe-
sionalitu. Jsem přesvědčena o tom, že 
takových nás je většina. Nepochybu-
ji o tom, že ženy v dnešní společnosti 
jsou dostatečně emancipované, vzděla-
né a v ničem si v tomto směru s muži 
nezadají. Navíc mají od přírody více em-
patie, dovedou lépe stmelit pracovní tý-
my a ty potom dosahují velmi dobrých 
výsledků. Ne všechny ale upřednostňu-
jí profesní kariéru před rodinným záze-

mím. Žijeme ve svobodné době a každý 
má právo na svobodné rozhodnutí. 
Ano, také bych si přála, aby žen bylo ve 
vedení nejen velkých firem i v politice 
víc, klidně 50 % procent, ale bez direk-
tivy z Bruselu. Zajímalo by mne, co si 
myslíte vy? Napište nám o tom. Děku-
jeme za vaše názory. 
Za celý tým tvůrců dnešního vydání 
vám úspěšné podzimní dny a příjemný 
začátek adventu přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Poznej Ústecký kraj

Ústecký krajEUROPEAN PRESS HOLDING

Zve Josef Alois Náhlovský, herec, komik, bavič, a jak sám říká poslední Krušnohorec

loze na strmém skalním ostrohu nad 
řekou Labe, odkud je překrásný vý-
hled do okolní kotliny. K hradu se 
váže celá řada zajímavých informací 
o návštěvách slavných lidí, za všech-
ny jmenujme hudebního skladate-
le Richarda Wagnera. Když už bude-
te v Ústí nad Labem, zajděte se po-

Kam bych pozval hosty do mého 
rodného kraje? Tak letem světem. 
K vidění je toho u nás opravdu hod-
ně. Začal bych dominantou  - hra-
dem Střekov, který je jednou z nej-
lépe dochovaných zřícenin v České 
republice. Je považován za roman-
tický hrad, a to hlavně díky své po-

dívat do zdejší zoologické zahrady. 
I v zimním období je co obdivovat. 
Možná si přitom vzpomenete na 
šimpanzí mládě Ámose z fi lmové 
komedie režisérky Marie Poledňá-
kové „Dva lidi v zoo“, která se tady 
natáčela. Excelentní lidské výkony 
podali jak dvojčata Martin a Hon-
za, tak i Miroslav Macháček, Jiřina 
Jirásková, Helena Růžičková a další. 
Večer byste potom mohli zavítat do 
Severočeského divadla opery a ba-
letu. Žánr si z bohaté nabídky jis-
tě nejlépe vyberete sami. Garantu-
ji vám, že zdejší stálé soubory  - jak 
balet, tak i opera – patří ke špičkám 

v ČR. Svědčí o tom i dvě ceny Thá-
lie. V Ústí nad Labem vůbec začína-
lo v mládí mnoho herců, kteří jsou 
úspěšní, z poslední doby jmenujme 
Romana Zacha nebo Pepu Cardu.  
A pokud u nás v některém z hotelů 
přespíte, můžete se ráno vydat na 
výlet do Tisé a Tiských skal, Hřen-
ska nebo na druhou stranu do Kruš-
ných hor. Dá se tady sportovat v zi-
mě i v létě, na podzim rostou houby 
a ručím za to, že se zdejší ovzduší 
za posledních dvacet let o sto pro-
cent zlepšilo. Projít se můžete ko-
lem Flájské přehrady, zdatnější tu-
risté se mohou vydat na pěší túru 

po Krušnohorské magistrále. Na je-
jím začátku i na konci se lze posilnit 
v horských hospůdkách. Kdybyste 
se vydali do Teplic, kam jezdívám 
za svým kamarádem, primátorem 
a senátorem Jaroslavem Kuberou, 
navštivte tamní lázně, bude vám 
dobře po těle i na duši.  A teď ně-
co pro pesimisty – taky máme svůj 
Pelhřimov (z fi lmu „Vesničko má, 
středisková“), a sice podkrušno-
horské městečko s příznačným ná-
zvem Hrob, kde lze na lavičce v par-
ku krásně rozjímat, co nás všechny 
jednou čeká… Zkrátka u nás se roz-
hodně nudit nebudete.

Lázně Teplice v Čechách.Lázně Teplice v Čechách.Hrad Střekov.Hrad Střekov.

Komáří Vížka.Komáří Vížka.
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Zkuste si sami odpov d t 
na n kolik otázek:

Pomoc z p írody

Vysokým krevním tlakem trpí podle statistik každý pátý lov k. 
V roce 2025 to bude dokonce každý tvrtý. Odhaduje se, že tvrtina 
úmrtí u lidí starších ty iceti let je zp sobena práv  zvýšeným krev-
ním tlakem. 
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Není vhodný pro osoby s nízkým tlakem.

Výrobce: Walmark a.s., bezplatná infolinka: 800 141 141, www.walmark.cz

Jedna tableta obsahuje 
tolik účinné látky 
jako 5 litrů panenského 
olivového oleje.

Optitensin obsahuje extrakt z listů olivovníku evropského:
• udržuje správnou hladinu krevního tlaku
• podporuje zdraví vašeho srdce
• je silným antioxidantem

Přírodní řešení 
pro zdravý krevní tlak

Doplněk stravy

Nebezpe ný krevní tlak


