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Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Osobnosti roku 
Ústeckého kraje 2012

Regionální noviny METROPOL 
vyhlásily v listopadu společně 
se Skupinou ČEZ a dalšími part-
nery 2. ročník čtenářské ankety 
Osobnost roku Ústeckého kra-
je 2012. Do hlasování se zapo-
jilo celkem 3 690 čtenářů, kte-
ří rozhodli o vítězích jednotli-
vých kategorií. Ti převzali oce-
nění z rukou předsedy Výboru 
pro národnostní menšiny ÚK 
Pavla Vodseďálka, který alter-
noval nemocného hejtmana Ol-
dřicha Bubeníčka. A jak hlaso-
vání dopadlo?

Děkan Fakulty výrobních technologií a managemen-
tu UJEP Ústí nad Labem se významným způsobem za-
sloužil o vznik jmenované fakulty, která byla vyvrcho-
lením snah o otevření technicky orientovaných stu-
dií na severočeské univerzitě. Fakulta připravuje pro 
praxi technicko-ekonomické pracovníky v bakalář-
ském, magisterském a doktorandském studijním pro-
gramu. Tak zněl úvod nominace prof. Dr. Ing. Františ-
ka Holešovského, PhD. na Osobnost roku Ústeckého 
kraje 2012 v kategorii veřejná správa. Zdá se vám to 
poněkud suchopárné? Možná. Profesor Holešovský 
ale žádný „suchar“ není. Když se rozpovídá, zbystří-
te. Zaujme vás, říká smysluplné myšlenky, kterým by 
měl rozumět každý. Například: „Technické obory jsou 
u nás pořád na štíru. Ekonomové jako by nechápali, jak 
vzniká hrubý domácí produkt. Pokud totiž nebudeme 
vyrábět, cokoli, nebudou peníze! Banky produkci nena-
hradí. Hodně jsme přestavěli naše školství, někde k dob-
rému, jinde k horšímu. Děti dnes nevědí, co je technika, 
průmysl je pro většinu z nich a především pro jejich rodi-
če něco jako hanlivé slovo. Stát přitom ročně snižuje ploš-
ně o pět procent počet studentů škol včetně technických 
oborů. To by se mělo změnit, než bude pozdě.“ 

Kategorie veřejná správa Kategorie kultura Kategorie sport

František Holešovský

V sedmi letech zapsali rodiče syna do houslí, kam 
chodil deset let. Pak přišla chvíle, kdy si svůj život-
ní nástroj vybral sám – učaroval mu trombón. V ro-
ce 1959 navázal spolupráci s klavíristou a vedoucím 
ústeckého souboru Jazz Combo P. Štolbou. Tady zjis-
til, že improvizace má jasné základy a defi nitivně se 
přiklonil k jazzu. Kariéru profesionálního hudební-
ka začal v orchestru činohry Národního divadla, ve-
deného L. Simonem. V roce 1974 přešel do Taneční-
ho a Jazzového orchestru československého rozhla-
su, kde pod názvem Orchestr Radio Praha působí 
dodnes. Zároveň vyučuje hru na trombón na Jazzo-
vé konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Svatopluk 
Košvanec je nejen vynikající jazzman, ale také sta-
tečný člověk. Vloni ho těžký úraz a následná ampu-
tace připravily o pravou ruku. Boj s nepřízní osudu 
nevzdal. Pomohli kamarádi, díky kterým má dnes 
speciálně upravený nástroj a dál rozdává prostřed-
nictvím hudby radost lidem. Jemu by teď naopak 
udělal velikou radost a neocenitelnou službu auto-
mobil s automatickou převodovkou. Na čísle účtu 
0139674173/0800, kam může přispět každý jakým-
koliv obnosem, už se začínají scházet peníze. 

Absolventka hotelové školy vždycky inklinovala 
spíš k manažerským pozicím. Potom přišly zdra-
votní problémy a začala se na životní styl a stra-
vování dívat jinak. Pustila se do studia alterna-
tivních směrů, což praktikuje dodnes. A hlavně 
si nenechává poznatky a zkušenosti pro sebe. 
V roce 2007 otevřela restauraci Zahrada, kde va-
ří zejména z produktů biofarem v Českých Kopis-
tech a z Lounska pro vegetariány, vegany, mak-
robiotiky, lidi s bezlepkovou dietou, ale i všech-
ny ty, kteří chtějí jíst u nás zatím méně obvyk-
lé pokrmy nevšedních chutí a především zdravě. 
Podle majitelky, která má za sebou řadu úspěchů 
nejprve jako posluchačka a dnes i lektorka v Ho-
landsku, Anglii či Francii, jsme si u nás na zdra-
vou kuchyni dosud nezvykli. Na západ od našich 
hranic jsou v tomto směru dál a dobře vědí, proč 
zvou Lucii Tomáškovou na přednášky a praktic-
ké ukázky. Letos bude vyučovat makrobiotickou 
stravu ve Velké Británii a na podzim se pro změ-
nu rozjede do Karlovarského kraje, kde bude ne-
tradiční potraviny uvádět na jídelní lístky tam-
ních restaurací. Už se na to těší.

Lucie Tomášková
Kategorie podnikání a management

S boxem začal v osmi letech. Svůj první zápas ab-
solvoval, když mu bylo dvanáct. Jako junior se 
stal čtyřnásobným českým mistrem, v kategorii 
seniorů zvítězil dokonce pětkrát. Na juniorském 
mistrovství Evropy v roce 1995 obsadil druhé 
místo. Jako amatér se účastnil řady mezinárod-
ních turnajů K profesionálům přestoupil v ro-
ce 2001, když podepsal smlouvu s německou 
stájí Sport Events Steinforth (SES). Své prv-
ní utkání vyhrál již po 17 vteřinách. Je evrop-
ským dvojnásobným šampionem organizace 
EBU v lehké střední váze z roku 2010, v letech 
2006 a 2011 vybojoval titul interkontinentál-
ního mistra organizace WBO a stal se rovněž 
interkontinentálním mistrem IBF, když porazil 
Ante Bilice. Společně s Rudolfem Krajem jsou 
jedinými českými boxery, kteří bojovali o svě-
tový titul. Dne 5. dubna 2012 se Lukáš Koneč-
ný z Ústí nad Labem stal mistrem světa orga-
nizace WBO v lehké střední váze, když v Brně 
porazil knock-outem v 7. kole Salima Larbiho. 
A to je také úspěch, kterého si ve své dosavad-
ní kariéře nejvíc váží.

Lukáš Konečný

Lucie Tomášková

ký

František Holešovský Svatopluk Košvanec Lukáš Konečný

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. . 

Svatopluk Košvanec



Kontakt pro podnikatele a fi rm
y: Lucie Belová, tel. 725 715 853, 

 belova@
tydeniky.cz, inzerce@

tydeniky.cz
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Třicet velkoformátových fotogra-
fi í mezinárodně oceňovaného fo-
tografa Petra Slavíka zachycuje ži-
vot zvířat napříč kontinenty. Jedi-
nečnou kolekci máte nyní možnost 
shlédnout v jedinečném prostře-
dí - v drážďanském outdoorovém 
centru Globetrotter. Medvěd s čer-
stvým úlovkem z dálné Kamčatky, 
levhart v ranní mlze z Jižní Afri-

ky, vlci v promrzlých lesích Minne-
soty. Hodiny čekání i náhlá setká-
ní tváří v tvář zachycena fotoapa-
rátem muže, který nalezl smysl 
svého života v hledání posledních 
střípků divočiny. Přijďte je také na-
lézt do Globetrotter, to jsou čtyři 
patra s tisíci malých či velkých ne-
zbytností pro každého dobrodruha 
a milovníka přírody.

Setkání v divočině

www.globetrotter.de www.petrslavik.eu

Od 21. února do 24. března 2013. Drážďany, outdoorové centrum Globetrotter

 Pane řediteli, jak krátce hodnotíte 
uplynulý rok?  
Byl to rok nelehký, plný změn. Kromě 
toho, že jsme se snažili nastavit rozsah 
našich služeb tak, aby odpovídal poža-
davkům objednatelů, pracovali jsme 
také více než osm měsíců na přípra-
vách optimalizace městské hromad-
né dopravy. Museli jsme udělat mnoho 
průzkumů jednotlivých linek za pomo-
ci odbavovacího systému, pracovníků 
dopravní kanceláře i pojízdných dispe-
čerů. Ptali jsme se cestujících prostřed-
nictvím anketních lístků. Při přípravě 
nového systému jsme museli počítat 
s nástupem předními dveřmi. Jakmile 
spoj nabere větší zpoždění, systém se 

zhroutí. U dopravního podniku v Mos-
tě například má nyní tramvaj přednost 
v jízdě, protože dříve tu nabírala ve 
špičce zpoždění až osm minut. Nepři-
jela by pak například na přestupní uzel 
u Prioru včas. Byla to mravenčí práce. 
Výsledkem pak je zcela zásadní změna 
MHD, kterou jsme spustili od 9. prosin-
ce loňského roku.

 V čem ta zásadní změna spočívá?
Klíčovou vlastností optimalizovaného 
systému městské hromadné dopravy je 
větší přehlednost systému linek, zajiště-
ní pravidelné dopravy po celém obslu-
hovaném území. Cestující přivítali snad-
no zapamatovatelné jízdní řády. Sna-
žíme se také o dobré návaznosti mezi 

linkami MHD navzájem i mezi linkami 
MHD a regionální a dálkovou dopravou. 
Základ naší tramvajové sítě tvoří linky 
č. 2 a 4. Obě tyto linky jsou nově v pro-
vozu 7 dnů v týdnu v celém provozním 
období zhruba od 4 do 23 hodin. V pra-
covní dny zhruba mezi 5. a 19. hodinou 
mají obě linky pevné intervaly 15 min. 
V pracovní dny po 19. hodině a v nepra-
covní dny celodenně jsou intervaly těch-
to linek 30 minut. Tramvajové linky č. 1 
a 3 doplňují základní linky č. 2 a 4 pouze 
v období přepravních špiček, to je zhru-

ba mezi 5. a 8. hodinou ráno a mezi 
13. a 16. hodinou odpoledne. Tyto linky 
mají pravidelné intervaly 15 minut. Lin-
ky č. 1 a 3 zajišťují častější spojení me-
zi Mostem, Zálužím a Litvínovem v nej-
vytíženějších časech, přičemž linka č. 1 
navíc slouží k dopravě studentů  Střední 
školy technické ve Velebudicích. Podob-
ně je základní páteřní autobusovou lin-
kou v Mostě linka č. 30, která má v pra-
covní dny zhruba mezi 6. a 18. hodinou 
nově intervaly střídavě 7 a 8 minut. Ve 
zbývajících časech má zpravidla inter-
valy 15 minut, jen v neděli dopoledne 
a každý den večer cca po 20. hodině se 
interval prodlužuje na 30 minut. Nově 
jsme také zavedli přestupní uzly v Mos-
tě u prioru a v Litvínově, nádraží. Bliž-
ší podrobnosti lze nalézt na webových 
stránkách dopravního podniku na adre-
se: www.dpmost.cz. (met)
Celý původní rozhovor s ředitelem 
Ing. Marcelem Dlaskem najdete na 
www.tydeniky.cz.

Dopravní podnik má za sebou nelehký rok METROPOL
krátce

Ústí nad Labem | Na pravidelném brífi nku po jed-
nání Rady Ústeckého kraje se novinářům věnoval 
hejtman Oldřich Bubeníček. 

Radní se mimo jiné zabývali zajištěním záchytné služby 
pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, 
která na území kraje chybí. A to přináší problémy policis-
tům, strážníkům i zdravotníkům. Provozovatelem tohoto 
zařízení by byl Ústecký kraj, prostory a proškolený perso-
nál by poskytla Krajská zdravotní, a.s. Podklady pro zajiště-
ní provozu budou Radě ÚK předloženy do 30. září, s realiza-
cí se pak může začít v prvním čtvrtletí 2014. Dodatkem by-
la prodloužena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku 
mezi Ústeckým krajem a Nadací ČEZ. Ta zajistí převedení 
fi nančního příspěvku ve výši 25 milionů korun, které bu-
dou investovány do přestavby a modernizace VOŠ obalové 
techniky SŠ Štětí (17 mil.Kč) a SŠ pedagogická, hotelnictví 
a služeb Litoměřice (8 mil.Kč). Zahájena byla zadávací říze-
ní veřejných zakázek na stavební práce rekonstrukce mos-
tu přes řeku Bílinu v Trmicích a na opěrné zdi pro odvod 
dešťových vod v Liběšicích na Litoměřicku. (met)

 „Snížili jsme platbu za odpady, zaplacení 
však budeme vymáhat, protože město pla-
tí za celý systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů 23 milionů ročně. 
Z toho za občany uhradíme přes 12 mili-
onů,“ sdělil primátor města Jan Mareš. 
Zaplatit odpady budou muset i dlužní-
ci z minulých let. Poplatek za odpady 
v roce 2012 nezaplatilo 2 072 občanů, 

nedoplatky tak vzrostly o více než mili-
on korun. Město celkem eviduje 52 634 
poplatníků, z nichž plných 96 % má po-
platek řádně uhrazen. Dlužníkům byl 
nedoplatek vyměřen a v prosinci 2012 
byla každému výše dluhu oznámena 
neformální upomínkou s upozorněním, 
že v případě nezaplacení do 14 dnů bu-
de dále bez dalšího upozornění přistou-
peno k exekučnímu vymáhání. (od dop.)

Nová náměstkyně 
poznává resort

Jablonec n. N. | Od začátku úno-
ra zastává post náměstkyně pro od-
bory humanitních a sociálních vě-
cí a zdravotnictví Soňa Paukrtová. 
V únoru se kromě práce na radnici 
věnuje také návštěvám zařízení, kte-
ré do jejího resortu spadají. Náměst-
kyně Paukrtová navštěvuje postupně 
základní a mateřské školy, ve čtvrtek 
si detailně prohlédla Centrum soci-
álních služeb, v pátek pak Dům dětí 
a mládeže Vikýř. „Sice jsem odbor hu-
manitní už v minulosti vedla, ale přes-
to bych ráda poznala, jak se od té doby 
všechna zařízení změnila a která přiby-
la. Chci vědět, co se vede, co méně a kde 
potřebují pomoci, pokud pomoci může-
me,“ svěřila se náměstkyně. (od dop.)

Liberecký kraj | Dvě prvenství získal Liberecký 
kraj na mezinárodním veletrhu HOLIDAY WORLD.
Jeho součástí bylo i vyhlášení vítězů interneto-
vé ankety Kraj mého srdce 2012, ve které se letos 
poprvé vybíraly turisticky nejoblíbenější regiony 
České republiky. 
Cílem ankety bylo podpořit domácí cestovní ruch, 
získat názor široké veřejnosti a zjistit součas-
nou oblibu jednotlivých částí republiky u respon-
dentů. Historicky  prvního ročníku se zúčastnilo 
4 697 občanů z celé republiky, kteří on-line přidě-
lovali svůj hlas jednotlivým krajům v sedmi ka-
tegoriích. „Libereckému kraji se podařilo získat dvě 
prvenství, a to v kategoriích Zimní dovolená a Adre-
nalin. Pěkné čtvrté místo, které může být příležitos-
tí pro příští ročníky ankety, jsme obdrželi v kategorii 
Letní dovolená a Pěší turistika,“ uvedla náměstky-
ně hejtmana Hana Maierová. (od dop.)

Rameno 
pro nemocnici

Litoměřice | V Městské nemocni-
ci v Litoměřicích je v provozu nový 
mobilní rentgenový přístroj, tzv. 
C - rameno. Investici ve výši 1,682 
miliónu korun uhradilo město, kte-
ré je zřizovatelem této příspěvko-
vé organizace. 

Granty prevence
Česká Lípa | Město vyhlásilo 1. ko-
lo Výzvy k podávání žádostí o po-
skytnutí fi nančního příspěvku for-
mou grantu na činnost v oblasti 
prevence kriminality pro rok 2013. 
Uzávěrka příjmu žádostí, doruče-
ných do podatelny MÚ Česká Lípa, 
je 8. března ve 12 hodin. Formulář 
žádosti  je ke stažení na stránkách 
města Česká Lípa, www.mucl.cz.

Sbírka pomohla 
Chomutov | Sbírka oblečení, obu-
vi a ložního prádla, kterou vyhlá-
sil Chomutov v posledním ledno-
vém týdnu, pomůže sociálně po-

třebným lidem. Dva velké plasto-
vé kontejnery umístěné ve vstupní 
hale magistrátu se zaplnily mno-
hokrát. Sociální pracovnice věci 
pravidelně třídily v připraveném 
skladu. Zaměstnanci magistrá-
tu a veřejnost shromáždili na 125 
pytlů oblečení, bot, lůžkovin a ruč-
níků, vážících přibližně 1,8 tuny. 

Obnova Podmokel
Děčín | Město Děčín vyhlásilo ve-
řejnou architektonickou soutěž 
o návrh obnovy historické čás-
ti Podmokel. Jejím předmětem  je 
zpracování komplexního návrhu 
obnovy této části města. Řešeným 
územím je přibližně trojúhelníko-
vá plocha ohraničená ulicemi Tep-
lická, Podmokelská a Čs. mládeže. 
Návrh by měl vycházet z analýzy 
vývoje území, ze stanovení stáva-
jících problémů a hodnot a z ná-
zoru na budoucí rozvoj. Přesné za-
dání soutěže bude zveřejněno na 
stránkách města. Vítěz soutěže 
bude znám začátkem června. 

Podpora 
podnikatelům 

Jablonec n. N. | Rada města schvá-
lila podporu v podobě sníženého 
nájemného právnickým a fyzic-
kým osobám, které podnikají v ne-
bytových prostorách ve vlastnic-
tví statutárního města Jablonec 
nad Nisou. Podnikatelé mají mož-
nost do 31. března požádat o sní-
žení nájemného až o 25% na dobu 
jednoho roku. 

Již nějakou dobu píšeme na místě letopočtu poslední číslovku 13. Pomalu se 
účetně uzavírá uplynulý rok a i z toho důvodu jsme si domluvili rozhovor 
s ředitelem DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s., Ing. Marce-
lem Dlaskem. Mostecký dopravní podnik prochází nelehkým obdobím, slo-
vo úspory se tady skloňuje téměř denně. Chtěli jsme zjistit, jakým způso-
bem se s takovými nelehkými úkoly dopravní podnik vypořádává. 

Město zlevnilo odpady
Chomutov | Letos zaplatí občané Chomutova 456 korun za odpady. To je 
o 44 korun méně než loni. Splatnost poplatku je 30. června, kdo chce ale pla-
tit ve dvou splátkách, v červnu uhradí polovinu a druhou do konce roku.

Z rady Ústeckého kraje Dvě prvenství z veletrhu
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Slavíme
4.4.

Dual Mall
narozeninynnaarroozzeenniinnyyy

Heidi Janků

Na stojáka
2. března 201322. bbřřeezznnaa 22001133 (Lukáš Pavlásek, Daniel Čech)

(Jedinečná cykloshow)

(Komponované pásmo pro děti)

Soutěže pro děti                    Narozeninové akce a slevy                    Soutěž o největší nákup
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 Už znáte výsledky hospodaření 
Dopravního podniku Ústí nad La-
bem za rok 2012?
V současné době jsou známy před-
běžné hospodářské výsledky, kte-
ré vycházejí z účetní závěrky. I když 
ještě není auditovaná, již nyní je 
zřejmé, že celkový výsledek hospo-
daření bude zhruba na úrovni roku 
2011. Tehdy podnik vykázal ztrátu 
21,5 mil. Kč, pravděpodobně o něco 
horší z titulu mimořádných neoče-
kávaných událostí, které hospodaře-
ní ovlivnily ke konci minulého roku 
– nižší tržby z jízdného MHD a pro-
vozu lanovky o zhruba 5,5 mil. Kč, 
dále pak vyšší personální náklady 
o 10,5 mil. Kč a některé neplánova-
né jednorázově hrazené výdaje z ti-
tulu ukončení spolupráce dle někte-
rých uzavřených smluv, například 
ukončené smlouvy se společností 
Buspromotion. 

 Pro rok 2013 obdrží DP dotaci 
z města ve výši 190 mil. Kč, tedy 
nižší oproti předchozímu roku o 5 
mil. Kč. Jakým způsobem se s tím 
hodláte vyrovnat? Jaký je fi nanční 
plán DP na rok 2013? 

S touto nedobrou hospodářskou situa-
cí jsem se seznámil hned při svém ná-
stupu do funkce koncem měsíce srp-
na a téměř okamžitě jsme začali pra-
covat na přípravě plánu na rok 2013. 
Navíc již při přípravě rozpočtu na rok 
2013 bylo ze strany magistrátu avi-
zováno, že budou pro rok 2013 sni-
žovány plošně dotace všem společ-
nostem, které jsou ze strany města fi -
nancovány. Při vědomí výše uvedené-
ho bylo jasné, že stávající stav je pro 
DP neudržitelný, a tak jsme přistou-
pili k restrukturalizaci fi rmy v oblas-
ti organizace a řízení, personální po-
litiky a v oblasti řízení dodavatelů. Re-
strukturalizace řízení a personalistiky, 
která byla započata na podzim roku 
2012, by měla ve svém důsledku při-
nést úsporu v řádu 5 mil. korun – ode-
šlo 15 pracovníků, zejména režijních 
a jejich práce byla přerozdělena. V ob-
lasti dodavatelských vztahů bylo vy-
povězeno zhruba 15 smluv, u kterých 
dojde k výběru dodavatele s nižší ce-
nou, případně některé práce budou 
provozovány v rámci DP vlastními 
pracovníky. Toto by mělo přinést DP 
další úsporu v řádu 3 mil. Kč. Pro rok 

Cestující v Ústí nad Labem dostanou nové trolejbusy i odbavovací systém
Končí měsíc únor a to je období bilance ekonomiky výsledků minulého 
roku. Nejinak je tomu u Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s. 
S výsledky nás seznámil jeho výkonný ředitel Ing. Petr Kofroň. 

2013 je připraven rozpočet v podsta-
tě vyrovnaný, s mírným přebytkem na 
úrovni necelého 1 mil. korun. Ve své 
struktuře je však výrazně restriktivní, 
celkové roční plánované náklady jsou 
nižší o 20 mil. Kč.

 Úspory jsou dobré, nejsou však 
samospasitelné. Uvažujete o reali-
zaci nějakých nových projektů? Ja-
kých a čeho se týkají ?

Ano, jistě máte pravdu. Pro letošní 
rok máme připraveno několik pro-
jektů, na kterých je fi nanční plán ro-
ku 2013 postaven a které by po své 
realizaci měly představovat úspo-
ru zejména provozních nákladů. Zá-
sadním projektem roku 2013 je vy-
budování plnící stanice CNG v are-
álu DP, která je pilířem následných 
investic do vozového parku autobu-

sů s pohonem na CNG, jejichž pro-
voz je významně ekonomičtější, 
v porovnání s klasickým pohonem 
(diesel) představuje provozní nákla-
dy ve výši zhruba 3/5 na ujetý km. 
Dalším projektem, který nyní čeká 
na schválení, je zásadní obnova vo-
zového parku trolejbusů, kde se za 
účasti zdrojů z evropských fondů 
počítá s pořízením 26 nových vozů. 
Dále připravujeme návrh koncepce 
řešení dopravní obslužnosti do roku 
2020, jež by znamenala další úspory 
nákladů, které by vzešly z restruktu-
ralizace a provozu stávajících linek 
autobusů a trolejbusů.

 Jaké změny čekají na veřejnost 
a cestující? Připravujete něco i pro 
ně? Na co se mohou občané těšit?
Kromě již zmíněných investic do vo-
zového parku autobusů a trolejbu-
sů, což jistě cestující zaznamena-
jí, připravujeme i projekty společně 
s magistrátem města, které se týka-
jí zvýšení kvality cestování – nový 
elektronický odbavovací systém, 
nové typy interaktivních zastávek 
v centru města, modernizaci stávají-
cích zastávek a zvýšení kvality a ces-
tování uvnitř vozů samotných. Rea-
lizace by měla započít již v letošním 
roce a dokončena by měla být v ro-
ce příštím.   

Stalo se tak po několika měsíčním 
úsilí, přičemž vyučovat s využitím 
nejmodernějších učebních pomů-
cek umožnil půlmilionový příspě-
vek od Nadace ČEZ. K jeho získání 
napomohli rodiče žáků a další přá-
telé školy, kteří hlasovali v loňské 
anketě Skupiny ČEZ s názvem Vaše 
volba. Varnsdorfský projekt podpo-
řili 1 154 hlasy z 5 100 zaslaných 
v rámci celých severních Čech.  
„Učebnu s výpočetní technikou bu-
dou navštěvovat všechny naše třídy. 
Každé dítě bude pracovat na svém 
počítači, takže můžeme přistupovat 
k výuce více individuálně a lépe tak 
procvičíme probíranou látku. Navíc 
propojením počítačů s interaktivní 
tabulí a možností napojení na inter-
net se pro všechny stane vyučování 
výrazně atraktivnější a efektivnější,“ 

poznamenala Milada Hnilicová, ře-
ditelka školy, k výhodám moder-
ních technologií. Podle ní usnadní 
nejen výuku přírodovědných před-
mětů či dějepisu a vlastivědy, ale 
například i jazyků, jak českého, tak 
i cizích.  
Anketa „Vaše volba“ umožňuje lidem 
ve všech regionech ČR určit, na kte-
ré projekty má Nadace ČEZ přispět. 
V roce 2010 se ze všech regionů sešlo 
9 900 hlasů, loni se jejich počet ztroj-
násobil. „Možnost ovlivnit směrová-
ní části naší podpory chceme zachovat 
i nadále. Kromě například tradičních 
Oranžových hřišť rádi podpoříme kva-
litní projekty z oblasti vzdělávání, po-
moci handicapovaným nebo komunit-
ního rozvoje,“ říká Ondřej Šuch, ma-
nažer Nadace ČEZ. 

Text a foto: Ota Schnepp

První hodina informatiky
Varnsdorf | Nová počítačová učebna a dovybavení všech tříd interak-
tivními tabulemi je od 30. ledna na Interaktivní základní škole ve Varn-
sdorfu již realitou.

První hodina informatiky, na snímku radí Aničce, jak postupovat, učitelka 
Dagmara Špičková.

Při prohlídce digitálně uprave-
ných fotografi í z elektronového 
mikroskopu ve výstavní galerii 
Central Most dýchne na diváky 
neznámý, ale krásný mikrosvět, 
plný tajemství. Autora fotografi í 
Františka Weydy se Český Metro-
pol zeptal, jak začínal, čemu dává 
přednost dnes a proč je populari-
zace vědy mezi laiky důležitá? 

 Co vás přivedlo k fotografování, 
kdy a jak jste začínal?
Tak teď asi nezbývá než se vrátit o hod-
ně let zpátky. Fotografovat jsem za-
čal v roce 1961, a to bakelitovým foto-
aparátem Pionýr (jistě si starší roční-
ky vzpomínají…). Fotografování jsem 
bral, ostatně jako všechno, vážně a br-
zy jsem vyměnil tento fotoaparát za 
značku Ljubitěl, to už byla dvouoká zr-
cadlovka. Pak následoval Zenit, s ním 
tehdy fotografovala značná část těch, 
co nějaký fotoaparát měli. Charakteris-
tický byl tím, že vydržel téměř všechno 
- a navíc měl i docela slušnou optiku. 
S ním jsem vplul i do základů vědec-
ké fotografi e. Fotografoval jsem s ním 
také na vysoké škole a pořídil značnou 
část snímků i do diplomové práce (do-
kumentace v terénu, makrofotografi e).  
Měl jsem ale i jiná fotografi cky zajíma-
vá témata- to když jsem například na-
stoupil na roční brigádu do pražské zoo 
jako ošetřovatel, nejprve zubrů a bizo-
nů a pak na veterinárním úseku. Hlavní 
část mé fotografi cké práce byla ale poz-
ději ve vědě. Zde jsem od konce šede-

sátých let pořídil tisíce snímků v rám-
ci různých vědeckých projektů. Zachy-
til jsem i začátky digitální fotografi e 
a byl jsem aktivně u toho, když se za-
váděla do naší vědy. To bylo velmi vzru-
šující. Založil jsem Laboratoř digitální-
ho zobrazování v entomologii (jedinou 
na světě) a velmi se tomuto oboru vě-
noval. Také jsem v té době publikoval 
vědecké práce na toto téma (je jich cel-
kem na šedesát) a pořádal hodně na-
vštěvované konference „Digitální zob-
razování v biologii a medicíně“ v Čes-
kých Budějovicích.

 Proč je popularizace vědy ve veřej-
nosti důležitá?
Věda je člověku velmi prospěšná. Ale 
je také nákladná. Občané na ni při-
spívají ze svých daní. Už to je důvod, 
proč by měli být informováni o tom, 
jak jsou tyto peníze využívány.  Ale po-
pularizace vědy má ještě hlubší smy-

sl. Do vědeckých laboratoří veřejnost 
nenahlíží tak často, vědci svoje obje-
vy publikují ve vědeckých časopisech, 
které běžný člověk sotva čte a navíc 
je dnešní věda tak složitá, že je často 
těžké se v určitých oblastech vyznat 
i pro odborníky z jiných oborů. Pro-
to je důležité, aby bylo co nejvíce od-
borníků, kteří se kromě své práce ob-
čas věnují i tomu, jak ji zprostředko-
vat pro veřejnost. Naštěstí i naše do-
mácí věda proniká docela zřetelně do 
domácností - o vědě se dovíme z no-
vin, specializovaných časopisů, televi-
ze, rozhlasu, vědecké organizace a vy-
soké školy se pravidelně otevírají tím, 
že pořádají Dny otevřených dveří (na-
příklad naše Akademie věd se prezen-
tuje každoročně veřejnosti v akci na-
zvané Týden vědy) a hodně vědců vě-
du popularizuje (a dobře).

Původní rozhovor na www.tydeniky.cz.

Dodejme ještě, že výstava Mikrosvě-
ty Františka Weydy v galerii OC Cen-
tral Most je přístupná denně ještě do 
28. února a návštěvníci mají možnost 
vytvořit si pomocí mikroskopové ka-
mery vlastní fotografi e. Srdečně zvá-
ni jste i vy, čtenáři Metropolu. 

Mikrosvěty Františka Weydy v galerii Central Most
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Vstupenky je možno zakoupit 
od 1.3.2013 v pokladnách Krajského úřadu Ústeckého kraje (tel. 475657414) 

a Regionálního muzea v Teplicích (tel. 417 537 869).

Cena vstupenky: 400 Kč hlavní sál, 300 Kč ostatní prostory.

Vystoupí Helena Vondráčková s kapelou Charlie Band

Večerem provede Vladimír Hron

Prodej vstupenek od 1. března!
Vstupenky na jubilejní krajský ples (viz leták) budou v prodeji od 1. března, a to 
na dvou místech: V pokladně Krajského úřadu v Ústí n. L., Velká Hradební 48 
(tel. 475 657 414) nebo v podkladně Regionálního muzea Teplice, Zámecké nám. 
(tel. 417 537 869). Finanční výtěžek ze vstupného bude jako účelově určený pří-
spěvek zřizovatele poskytnut Speciální základní škole a Speciální mateřské ško-
le Teplice na nákup rehabilitačních pomůcek a zařízení.

Jako předkrm před samotnou sezónou Severočeských far-
mářských trhů připravilo občanské sdružení Český um – 
Artifi cium Bohemicum zabijačkové hody ve třech severo-
českých městech. V první polovině února se uskutečni-
ly ve Štětí, Ústí n. L. a v Mostě. Každá akce měla speci-
fi cký bonus a doprovodný program.

Severočeské farmářské trhy pak odstartují v pátek 8. března u Ob-
chodního centra Olympia Teplice a poté i v dalších městech:
 8. 3. Teplice, OC Olympia, 12 – 18 hodin  14. 3. Ústí nad Labem, 

u Obchodního centra Forum, 10 – 17 h.  15. 3. Kadaň, Mírové ná-
městí, 12 – 17 hodin  16. 3. Chomutov, nám. 1. máje, 8 – 12 hodin 
 23. 3. Most, prostranství před KD REPRE, 8 – 12 hod.

Průběžně můžete sledovat informace na www.severoceskefarmarsketr-
hy.cz. V letošním roce převzal nad celou akcí v Ústeckém kraji záštitu 
hejtman Oldřich Bubeníček.

far-
m – 

-

Jejím podtitulem je název projektu pod-
porovaného v programu Cíl 3 / Ziel 3 – 
Poznej dvě země – Krušnohoří. V jednot-
livých přednáškách zazněly podrobnos-
ti o celém Česko-saském turistickém re-
gionu Nová kvalita, který měl rozpočet 
cca 1,1 mil. EUR z již zmíněného progra-
mu Cíl 3. Pracovalo se na něm od ledna 
2011 a vše bude hotové do konce letoš-
ního března. V současné době už fungu-
je webový portál www.krusnehory-erz-
gebirge.eu. Je propojen s dalšími turistic-
kými weby (u nás třeba Brána do Čech), 
je vybaven mapami profesionální karto-
grafi e umožňující libovolný pohyb v te-
rénu. Portál má čtyři produktové linie, 
k nejzajímavějším jistě patří ta, jež  vede 
zájemce za poznáním, kulturou, hornic-
tvím a řemesly na obou stranách Kruš-
ných hor. Součástí společného projektu 

je dostatek kvalitních tištěných průvod-
ců (v češtině, němčině a v anglickém ja-
zyku), přičemž zmiňované čtyři produk-
tové linie z webových stránek s celkem 
patnácti balíčky nejrozmanitějších  ná-
mětů se dočkají už v únoru tištěných 

brožur. Ty budou distribuovány jednak 
do infostředisek po celém kraji a na de-
stinační agentury, a dále budou prezen-
továny i v expozicích Ústeckého kraje na 
domácích a především zahraničních ve-
letrzích o turismu.

V neděli 27. ledna se za účasti starostky 
města Žatce Zdeňky Hamousové a zástup-
ce dobrovolných hasičů R. Sádovského ko-
nala výroční valná hromada občanského 
sdružení Záchranáři Žatec. 

„V roce 2012 jsme ošetřili méně pacientů, avšak stoupla 
závažnost stavů, u nichž jsme pomáhali. Kromě ošet-
ření při desítkách zdravotnických asistencích na nej-
různějších místech jsme 25x vyjížděli pomáhat do teré-
nu, Vroutkem počínaje, přes Žatec a Staňkovice, Louny, 
až po převoz pacienta do Ústí nad Labem. A tak jsme 
se při výjezdech setkali s kolapsy, dušností, alergic-
kou reakcí, pneumothoraxem, polytraumaty, rozsáh-
lými popáleninami, komplikovanou zlomeninou bér-
ce i stehenní kosti a resuscitací. Pomáhali jsme s trans-
portem lidí z nepřístupného terénu i s nadměrnou 
hmotností, pomáhali jsme u letecké nehody v Čeradi-
cích. U nejednoho případu jsme se sešli s profesionální 
záchrannou službou, u dvou zásahů dokonce s vrtul-
níky letecké záchranné služby z Prahy, Ústí nad Labem 
a Plzně. Pořídili jsme automatizovaný externí defi bri-
látor (AED) a stihli ho i použít k monitorování srdeč-

ní činnosti jednoho z pacientů při Dočesné. Pomáha-
li jsme s přípravou i realizací zdravotnických soutěží, 
hlídali ty hasičské v požárním sportu, prvoligová utká-
ní ledního hokeje v Chomutově, kick box, cyklokros, se-
riál závodů Truck Trialu, závod ME v motokrosu ve 
V. Třebušicích. Naše sanitky najezdily přes 16 000 km,“ 
sdělil k zásahům a zdravotnickým asistencím ředi-
tel sdružení Slavomil Jurnečka. „Kromě mnoha uká-
zek zásahu a maskování poranění na dětských dnech 
a výročích založení SDH jsme proškolili několik set do-
spělých a dětí v základech první pomoci nejen v loun-
ském okrese, ale i v Praze. Pracujeme s mládeží při 
kroužku první pomoci na Obchodní akademii a Střed-
ní odborné škole zemědělské v Žatci. Cvičili jsme zása-
hy v terénu i při hromadných neštěstích v rámci cvi-
čení SHaZ 16 v Čimelicích a Rescue Patrol, evakuaci 
školy i knihovny, zásah ve věznici v Novém Sedle, při 
hromadné dopravní nehodě v Kryrech. V rámci team-
buldingu jsme prolezli Tiské skály, údolí Lipenec - Hasi-
na, techniku záchranných složek na Dnu IZS v Mostě, 
u profesionálních hasičů v Žatci i na záchranné služ-
bě v Ústí nad Labem,“ doplnili další činnost Zdenka 
Uďanová a Tomáš Pinkr, členové Rady sdružení.

Poznej dvě země - KrušnohoříZabijačkové hody „předkrmem“ farmářských trhů

O spolupráci Ústeckého kraje a partnerů v německém Sasku v oblasti přeshraniční spolupráce, konkrétně 
v podpoře turistického ruchu v regionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednali koncem ledna na Krajském úřadu Ús-
teckého kraje účastníci mezinárodní konference.

O dobrovolných záchranářích ze Žatce
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Počátkem února se konalo na ús-
teckém zámečku Větruše ustavu-
jící zasedání Komise pro sociální 
věci při Radě Asociace krajů Čes-
ké republiky (AK ČR). 

Předsedou této komise je hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
(na snímku), za náš kraj je v komi-
si zastoupen také radní Martin Klika, 

Komise pro sociální věci Asociace krajů ČR

Poděbradská reklamní agentu-
ra Kompakt spol. s r. o. už sed-
mým rokem „rozdává“ sociál-
ním ústavům, dětským domo-
vům a dalším zařízením osobní 
automobily. Od roku 1997 jich 
v ČR přidělila už 345!

Další dostaly děti v Dětském domově  
a Školní jídelně v Mostě, která je pří-
spěvkovou organizací Ústeckého kra-
je (je tu v půměru 40 dětí). Pětimístný 
Renault Kangoo pořídil Kompakt z Po-
děbrad z příspěvků sponzorů, tedy fi -
rem a společností, jejichž reklamy má 
auto na karosérii. Doklady a klíčky od 
zbrusu nového vozidla převzala z ru-
kou Rudolfa Adama z Kompaktu ře-
ditelka mosteckého domova Marcela 
Stützová. Pěkný a potřebný dar rov-
něž ocenila náměstkyně hejtmana 
Jana Vaňhová, jež má v kraji v ges-
ci právě školství, kam dětské domo-
vy spadají. „Jsem moc ráda, že děti bu-
dou moci jezdit bezpečně a rychle na 
výlety, za kulturou nebo – a to co nej-
méně – třeba k lékaři. Náš dík patří ved-

le agentury Kompakt rovněž podnikům 
a organizacím z regionu, které se for-
mou reklamy na tenhle skvělý dar slo-
žily,“ řekla J. Vaňhová a dětem z do-
mova předala i drobné dárky od zři-
zovatele – Usteckého kraje.  Původní 
auo převedla ředitelka Stützová sou-
sednímu zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc –Mosťáčku (tam je 
asi dvacítka dětí). 
Nedávno získaly podobný dar i dět-
ské domovy v Ústí n.L. – Střekově 
a v Chomutově, další vozidlo při-
pravuje raklamní agentura Kompakt 
z Poděbrad pro Dětský domov na Se-
verní Terase v Ústí n. L.

Rudolf Adam předává doklady a klíčky ředitelce DD Marcele Stützové. Spolu s ni-
mi byla u předání vozidla Renault také Jana Vaňhová.

Od roku 2002 se Ústecký kraj 
pravidelně prezentuje zájemcům 
o cestování na Středoevropském 
veletrhu cestovního ruchu HOLI-
DAY WORLD. 

V samostatné expozici nabízel me-
zi 7. – 10. únorem  to nejlepší z let-
ní i zimní turistiky, přírodu a pa-
mátky nebo atraktivní a ryze sou-
časné formy trávení volného ča-
su. V expozici Ústeckého kraje na 
Výstavišti Praha – Holešovice by-
la i některá města regionu a také 
čtyři Destinační agentury Brány 
do Čech - Krušné hory, České Švý-
carsko, Dolní Poohří a České stře-
dohoří. Samostatný stánek mělo 
ve vstupní hale Krušnohoří, kde 
společně přibližovaly návštěvní-
kům veletrhu Ústecký a Karlovar-

tajemníkem komise byl zvolen ve-
doucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje Petr Severa.
Na programu ustavujícího zasedá-
ní komise byla informace z ledno-
vého zasedání Dotační komise Mi-

nisterstva práce a sociálních věcí 
(MPSV) a problematika přechodu 

dotačního řízení pro financování 
sociálních služeb z MPSV na kraje 
k 1. lednu příštího roku. Členové 
komise projednali také dopady no-
vé úhradové vyhlášky na zdravot-
ní péči poskytovanou v sociálních 
zařízeních.

Skládka CELIO 
monitorována

Krajský úřad Ústeckého kraje pro-
vedl vloni v prosinci opakovaný 
kontrolní odběr vzorků z litvínov-
ské skládky CELIO, na kterou byly 
dovezeny neutralizované kaly za 
účelem skladování a jejich násled-
ného spálení v cementárně. Ode-
brané vzorky byly odborně analy-
zovány v akreditované laboratoři 
a výsledky zkoušek byly poskyt-
nuty 28. ledna tohoto roku.
Kontrolní odběr provedený kraj-
ským úřadem opět potvrdil dekla-
rované hodnoty a vyhověl rovněž 
požadavkům na vodný výluh. Mi-
mo rámec integrovaného povole-
ní bude krajský úřad i nadále pro-
vádět vlastní kontrolní odběry 
a analýzy prostřednictvím akredi-
tované laboratoře.

Ústecký kraj na veletrhu HOLIDAY WORLD
ský kraj s německým Saskem ces-
ty Hornické kulturní krajiny Kruš-
nohoří/Erzgebirge k budoucímu 
zápisu na Seznam UNESCO. Vele-
trh Holiday World navštívil rovněž 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. Detailně si prohlédl na-
ši expozici a vyjádřil jí obdiv, na-
konec jako stovky dalších návštěv-
níků veletrhu. Hejtman besedoval 
s velvyslanem Bosny a Hercegovi-
ny v ČR Nediljko Bilićem o vzta-
zích Ústeckého kraje s touto bal-
kánskou, a to na základě dohody 
o spolupráci s její federativní čás-
tí - Republikou srbskou. Hejtman 
Bubeníček navštívil také expozici 
Žilinského samosprávného kraje; 
i s ním má náš kraj smlouvu o spo-
lupráci především ve sférách regi-
onálního rozvoje a turismu. 

ASOCIACE KRAJŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Soutěž 
Vesnice roku

Již 19. ročník soutěže Vesnice ro-
ku 2013 bude tradičně slavnost-
ně vyhlášena v rámci Dne malých 
obcí v Praze 5. března. Pak budou 
na stránkách MMR ČR zveřejněny 
podmínky soutěže, ve kterých bu-
de uveden termín podání přihlášek 
starosty obcí (většinou do 30. dub-
na), v našem kraji na regionální 
pracoviště v Chomutově. Nejprve 
jsou konána krajská kola soutěže 
a vítězové jednotlivých krajů ná-
sledně reprezentují svůj kraj v ce-
lostátním kole. Cílem soutěže Ves-
nice roku v Programu obnovy ven-
kova je snaha povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, zobrazit rozmani-
tost a pestrost uskutečňování pro-
gramů obnovy vesnic a upozornit 
širokou veřejnost na význam ven-
kova nejen v kraji, ale i v celé zemi.

Nový vůz pro mostecký dětský domov

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. 

Své návrhy můžete posílat ještě do čtvrtka 28. února 2013, a to v pěti  kategoriích:
 regionální rozvoj  sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života 

 věda a výzkum  kultura  sport  
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 stahovat na ti tulní stránce webu kraje www.kr-ustecky.cz, sekce Nepřehlédněte.
Jde o Návrh na ocenění, Prohlášení o bezúhonnosti  nominovaného a Souhlas s nominací.

Osobnosti  a Cena hejtmanaOsobnosti  a Cena hejtmana

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
 

výběrové řízení na obsazení funkce 

ŘEDITELE(KY)
na dobu jmenování dvou let, s možností  prodloužení až na dobu neurčitou

 

Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace
Zámecké náměstí  14, 415 01 Teplice

 

Požadavky: 
 vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním programu; 
 nejméně 5 let praxe v manažerské a vedoucí funkci;
 občanská bezúhonnost;
 negati vní lustrační osvědčení;
 znalost fungování a fi nancování příspěvkové organizace;
 dobré organizační, řídící a komunikati vní schopnosti .

 

Výhodou:
 orientace v právní problemati ce kultury, muzejnictví a památkové péče;
 znalost německého nebo anglického jazyka;
 orientace v oblastech dotační politi ky státu, EU a dalších subjektů;
 publikační činnost a akti vity v profesních orgánech;
 řidičský průkaz skupiny B.

 

Náležitosti  přihlášky:
  jméno, příjmení, ti tul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalé-
ho pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis.

 

K přihlášce uchazeč/ka připojí:
 strukturovaný profesní životopis;
 koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 3 stran A4;
 moti vační dopis;
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce;
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
  čestné prohlášení dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů;

  písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutí m osobních údajů 
třetí m osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání;

 kopie odborných osvědčení.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a  nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě; platová třída 13.

Termín nástupu: ihned, popř. dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením 

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ 
doručte do podatelny Krajského úřadu nejpozději do 1. 3. 2013 na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí  nad Labem

Kontaktní osoba: Karina Strnadová, tel.č.: +420 475 657 242 
e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz

Ústecký kraj



06
in

ze
rc

e

co
 v

ás
 č

ek
á

Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz

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

Astroporadna

Patrik výklad karet, numerologie
specializace partnerství, finance

MÁTE DLUHY? 
Povím vám, kdy se vám s nimi podaří 
konečně vypořádat.

Tel.: 906 706 506

Vlaďka astrologie, výklad snů
specializace těžké životní situace

NEDAŘÍ SE VÁM? 
Všechno na vás padá?  
Pomohu vám to změnit!

Tel.: 906 706 506

Zdeňka astrologie, výklad karet
specializace partnerství, láska

JAK SE SEZNÁMIT? 
Nevíte si rady? Ráda vám pomohu 
udělat první krok.

Tel.: 906 706 506

Anastázie výklad karet, kyvadlo
specializace partnerské vztahy

TÍŽÍ VÁS SAMOTA?  
Najděte svůj protějšek pomocí hvězd! 
Pomohu vám!

Tel.: 906 706 506
Anabela výklad karet, astrologie
specializace láska, partnerství

LITUJETE ROZCHODU? 
Najdete k sobě ztracenou cestu? 
Podíváme se do karet!

Tel.: 906 706 506Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, 
www.platmobilem.cz

NEVĚRA! 
Řešení existuje.  

Astroložka Sandra diskrétně na 
tel.: 906 706 506

NEDAŘÍ SE VÁM? 
Vše na vás padá? Změňme 

váš život k lepšímu. Kartářka 
Nikola! Tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeTellllll.l.l.l.:::::::: 999999999900000000006666666666 77777777700000000006666666666 555555555500000000006666666666

na období 22. 2.–28. 3. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Budete správně otálet s při-

jetím velice lákavé nabídky do 

chvíle, než si důkladně ověříte, že 

všechno je skutečně tak, jak vám 

jistá osoba tvrdí.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Naskytne se vám příležitost 

na změnu bydlení, která by pro 

vás byla dost výhodná. Než kýv-

nete, měli byste se pro jistotu po-

radit s dobrým přítelem.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Když vám dojde trpělivost 
s nenapravitelným známým, bude 

vás jeho protějšek neprávem vinit 

ze všeho zlého, co je od té doby 

potká. Zatněte zuby.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Uvíznete nadobro v  sítích 

lásky, která bude dlouho nenapl-

něná. Po čase se ale dočkáte štěs-

tí, jaké vám budou všichni v okolí 

jenom tiše závidět.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Přerušíte-li veškeré kontakty 

s vašim bývalým protějškem, mů-

žete přijít o jistou velice důležitou 

věc. Pokuste se raději zachovat 

klid a dekorum.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Starosti,  kterých jste se 

v těchto dnech obávali, se vám na-

štěstí velkým obloukem vyhnou. 

Partner to oslaví způsobem, který 

vám téměř vezme dech.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Po úmorném hledání koneč-

ně najdete dobrého společníka 

pro podnikání mezi osobami, 

o  kterých jste ještě v  nedávně 

době nesmýšleli zrovna nejlépe.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Stačí vám trocha trpělivosti 

a hodně lásky a váš nový vztah se 

posune dopředu přímo mílovými 

kroky. Čekají vás oba krásné chví-

le, tak si je užijte.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Byť trochu s nechutí, ale pře-

ce jen se pustíte do práce, kterou 

jste po nějaký čas docela hodně 

zanedbávali. Kupodivu vám půjde 

docela od ruky.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Když se v  práci budete jen 

o trochu více snažit, budou s vámi 

vaši nadřízení velmi spokojeni 

a nemusíte se obávat vůbec žád-

ných negativních změn.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Začnete podnikat v  úplně 

novém oboru, takže vás budou 
velice obdivovat i mnohem mladší 

osoby z vašeho okolí. Laťku si ale 

nesmíte klást příliš vysoko.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Víkendy zasvětíte hlavně ro-

dinným výletům, takže zavítáte 

i na dosud nepoznaná místa, kte-

rá vás velice okouzlí. I vaši blízcí 

z toho budou nadšeni.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Zákazníci p i vyzvedávání svých lé iv na léka ský p edpis ve své Lékárn  Vital obdrží 
zdarma poukázku Lékárna Vital v hodnot  30 K , kterou mohou použít pro další nákup 

veškeré nabídky zboží krom  lé iv p edepsaných léka em. 

(Tato akce je nov  neomezena na plastovou kartu 
a voucher bude vydán pouze u recept  s regula ním poplatkem.)

Nevyplácí se v hotovosti.  Max. 5 recept  denn .

www.lekarnavital.cz

dá á í ý h lé i lék ký d i é Lé

Ústí n. Labem, Mírové nám. 148/28

ŽIVNOSTNÍCI A PODNIKATELÉ POZOR!ŽIVNOSTNÍCI A PODNIKATELÉ POZOR!
Inzerce Vaší nabídky v drážďanském týdeníku 

až do konce března za poloviční ceny!
Týdeník vychází každou středu nákladem 233 000 výtisků!
Inzerát v rubrice Angebote CZ (Nabídky CZ) tak pořídíte v ceně již od 
600 Kč... a dělte cenu počtem výtisků aby jste zjistili jak vysoká je efekti-
vita vynaložených prostředků – 0,26 Kč na 100 kusů Vašeho inzerátu! 

Kontakt na zastoupení drážďanského týdeníku v ČR:
telefon: 417 534 206, 602 426 526
e-mail: sekretariat@agenturais.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: WWW.TICKET-ART.CZ
VÍCE INFO: WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

JIŽ OD

390 Kč

VE MĚSTĚ A ZÁROVEŇ MIMO MĚSTO 

Vyrazte do centra Ústí lanovkou

Z Větruše se do centra Ústí dostanete také lanovkou. Ta vede do moderního multifunkčního komplexu Fórum.

Užijte si zde nákupy, navštivte multikino a využijte další služby (hlídání dětí, optik,atd.)

w w w . h o t e l v e t r u s e . c z

V průběhu ledna se kromě první gue-
rézy pláštíkové v ústecké zoo narodi-
lo či vylíhlo několik dalších mláďat. Ja-
ko druhé v pořadí to bylo mládě žel-
vy uhlířské, následovala dvojčata ma-
ry stepní (na snímku), hlodavce z Jižní 
Ameriky. Malé mary jsou hned po na-
rození osrstěné a vidoucí, jsou velice 
čilé a pohyblivé a vypadají jako zvlášt-
ní králíčci na vyšších nožkách. Ná-
vštěvníci je mohou vidět v bývalém pa-
vilonu slonů, kde žijí dva dospělé páry 

Samotná návštěvnost v měsíci lednu 
byla skutečně mimořádná, překroči-
la i některé celoroční výsledky. V sou-
časné době je pro návštěvníky mu-
zea přístupná jediná stálá expozice 
„ANTICKÝ SEN“. Vzhledem k tomu, 
že dosud nejsou vybudovány chysta-
né stálé historické expozice, využíva-
jí ústečtí muzejníci systematicky roz-
sáhlé výstavní prostory. V lednu tak 
mohli návštěvníci vidět ještě ze star-
ších výstavních projektů například 
expozici o nacistickém programu nu-
cené eutanázie „NEHODNÉ ŽITÍ“, vý-
stavu děl ústeckého výtvarníka Klau-
se Horstmanna-Czecha nebo výsta-
vu Collegia Bohemica o připravované 
stálé expozici. 
V lednu byly postupně zahájeny no-
vé expozice, jako je výstava obrazů 

slovenského malíře Roberta Viktora 
Němečka „NEW PALEO ART“, výstava 
přírodovědných fotografi í Petra Sla-
víka „SETKÁNÍ V DIVOČINĚ“, výstava 
o zrodu České národní banky „20 LET 
CHRÁNÍME ČESKOU KORUNU“, nebo 
výstava o životě o díle mezinárodně 
uznávaného historika umění, muze-
ologa a emeritního ředitele Muzea 
umění v Bochumi „NEZNÁMÝ RODÁK 
PETR SPIELMANN“. Výstava, která je 
hlavní příčinou velkého zájmu ve-
řejnosti o ústecké muzeum, byla za-
hájena 8. ledna, potrvá do 3. března 
a jmenuje se „GIGANTI DOBY LEDO-
VÉ“. Kurátorkou výstavy za Muzeum 
města Ústí nad Labem je RNDr. Zuza-
na Vařilová PhD., která ji připravova-
la ve spolupráci s Filipem Kočíkem 
z fi rmy Giganti s. r. o. (r)

Lednová mláďata v ústecké zoo

těchto zvířat. V poslední lednový den 
přišla na svět čtyři mláďata hrozný-
šovců duhových. (od dop.)

Muzejní exponáty lákaly
Letošní měsíc leden se do dějin Muzea města Ústí nad Labem zapsal rekord-
ní návštěvnosti. Na výstavy se přišlo podívat 9 971 platících zájemců, toho 
4 522 dospělých a 4 907 dětí., zbytek tvořili návštěvníci ostatních kategorií.
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Na Fakultě životního prostředí UJEP 
v Ústí n. L. se zabýváme hydrobiologic-
kým, botanickým a zoologickým sledo-
váním ekosystému jezera a jeho okolí. 
Rekultivovaná plocha jezera Most leží 
v místě bývalého povrchového dolu Le-
žáky. V botanické části výzkumu jsme 
zaznamenali výskyt vzácnějších mok-
řadních druhů, které rostou převážně  
na drobných mokřadech mimo jezero. 
Jedná se např. o skřípinec Tabernemon-
tánův (Schoenoplectus tabernemon-
tani), bahničku bradavkatou (Eleocha-

ris mamillata) a orobinec sítinovitý (Ty-
pha laxmannii). Celkem bylo zjištěno 
350 druhů cévnatých rostlin. Hydro-
biologická část výzkumu je zaměřena 
hlavně na určení fytoplanktonu a zoo-
planktonu v jezeru. Současný stav loka-
lity poukazuje na velmi dobrou kvalitu 
vody a možné využití vody pro rekreač-
ní účely. Zoologická část projektu je vě-
nována průzkumu ornitofauny, a to sa-

motného jezera i přilehlých rekultivova-
ných ploch, s cílem vyhodnocení hnízd-
ní a potravní vazby zjištěných druhů na 
jednotlivé typy stanovišť. Jezero před-
stavuje v současné době atraktivní lo-
kalitu především pro rybožravé dru-
hy ptáků. Příkladem může být poměr-
ně početně zastoupený kormorán velký 
(Phalacrocorax carbo), různé druhy po-
tápek a racků.  (dr. Neruda)

Studenti Fakulty životního prostředí 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem se zúčastnili Soutě-
že o cenu fi rmy Merck 2013, která se 
konala na Přírodovědecké fakultě Ma-
sarykovy univerzity v Brně pod zášti-
tou jejího děkana doc. RNDr. Jaromí-
ra Leichmanna, Ph.D.  Studenti pra-
cují na vědeckých projektech Kated-
ry technických věd v rámci Klíčových 
aktivit projektu OP VK „Modernizace 
technických a přírodovědných oborů 
na UJEP se zaměřením na problema-
tiku životního prostředí“, zkráceně 
EnviMod (CZ.1.07/2.2.00/28.0205).
Do soutěže se z UJEP přihlásily dva 
týmy. Tým  Bc. Martin Šťastný, Bc. Ja-
kub Ederer a Ondřej Pelant s příspěv-
kem: „Sledování degradace organo-

fosforečných pesticidů na reaktivních 
sorbentech pomocí chromatografi c-
kých a spektrálních metod“ si ze sou-
těže odvezl Zvláštní cenu poroty pro 
tematicky zajímavý příspěvek. Dru-
hý tým ve složení Bc. Marek Došek 
a Bc. Jitka Fikarová vystoupil s pří-
spěvkem „Stanovení syntetických bar-
viv E 122 (Azorubin) a E 124 (Ponceau 
4R) v nealkoholických nápojích meto-
dou iontově interakční chromatogra-
fi e a diferenční pulzní polarografi e“.

OPVK POSTDOK
Projekt Materiály a lidské zdroje pro životní pro-
středí, (CZ.1.07/2.3.00/30.0028) - POSTDOK pod-
porovaný z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, umožňuje fi nancovat tříle-
tý úvazek mladého vědeckého pracovníka (postdo-
ka) a usnadnit mu tak začlenění do výzkumných 
týmů fakulty. Postdok RNDr. Ĺuboš Vrtoch, Ph.D., 
se tak postupně zapojuje do stávajících výzkum-
ných aktivit fakulty – degradace organofosforeč-
ných pesticidů (podpora od Grantové agentury 
ČR), bioremediace půd kontaminovaných ropnými 
látkami (podpora od Ministerstva průmyslu) a fo-
tokatalytického rozkladu polutantů ve vodě. Pod-
pora projektu postdokovi dále umožní další roz-
voj vědeckých kompetencí, zejména vědecké stáže 
na partnerských institucích a účast na odborných 
konferencích a seminářích. Dr. Vrtoch se podí-
lí i na pedagogické činnosti Katedry technických 
věd a na vedení studentů bakalářských, magister-
ských i doktorských oborů na FŽP UJEP.  (dr. Trögl)

Stanovení vlivu jezera Most na okolní prostředí
Cílem projektu č. TA01020592 „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hyd-
rické rekultivace hnědouhelných lomů“ s fi nanční podporou TA ČR (alfa) je stanovení vlivu jezera na změnu mi-
kroklimatu, stanovení vlivu jezera na kvalitu ovzduší, sledování ekosystému jezera, ekosystému litorální zóny 
jezera a pedologické hodnocení zemin v oblasti jezera.

Úspěšné vystoupení mladých 
vědců z FŽP UJEP v Brně

Analytická chemie a životní prostředí
Ve dnech 7. a 8. února probíhala na FŽP 
UJEP v Ústí n. L. konference „Analytická che-
mie a životní prostředí“, letos s podtitulem 
„Hodnocení výsledků analýz“. 

Účastníky konference přivítal děkan Ing. Mi-
roslav Richter, Ph.D. EUR ING. a úvodní slovo 
pronesl organizátor konference Ing. Jaroslav 
Hovorka. V dopoledním bloku přednášek po-
stupně zazněly příspěvky: „Dilema hodnoce-
ní výsledků analýz“ (prof. Jiří Ševčík, UK Pra-
ha), „Využití specifi ckých markerů při identifi -
kaci zdrojů aerosolu v ovzduší – projekt Cíl 3“ 

(Ing. Jan Leníček, Zdravotní ústav ÚL), „Koncen-
trace kovů v atmosférickém aerosolu v Litomě-
řicích“ (Ing. Václav Synek, Ph.D., FŽP UJEP ÚL). 
V odpoledním bloku vystoupili se svý-
mi příspěvky: Ing. Václav Synek, Ph.D. spo-
lu s Doc. Ing. Pavlem Janošem, CSc. „Nejisto-
ty a hodnocení shody s limity“ (FŽP UJEP ÚL), 
Ing. Martin Neruda, Ph.D. „Jezero Most-Do-
pady na mikroklima, ovzduší, vody a půdy“ 
(FŽP UJEP ÚL), Ing. Martin Neruda, Ph.D. s pří-
spěvkem Dr. Campbella Fleminga „River fl ow 
conditions and the effects on water chemis-
try“ (Envirocentre Glasgow), RNDr. Ján Pász-

tor ze společnosti NICOLET CZ s.r.o. Praha 
spolu se spoluautory Ing. Miroslavou Novot-
nou, CSc. (VŠCHT Praha) a Ing. Jiřím Samson-
kem, Ph.D. (ITC, a.s. Zlín) „Molekulová spekt-
rometrie a metanol v lihovinách“, Ing. Jiří Me-
dek (Povodí Labe, s.p. Hradec Králové) „Využití 
analytických dat pro hodnocení kvality povr-
chových vod“.  
Druhý den konference se konala exkurze na bi-
ologickou čistírnu odpadních vod ve Spolche-
mii, a.s., v Ústí n. L. Konference proběhla s pod-
porou projektu Modernizace výuky technic-
kých a přírodovědných oborů na UJEP se za-
měřením na problematiku ochrany životního 
prostředí – EnviMod (CZ.1.07/2.2.00/28.0205) 
a s podporou fi rem Spolchemie, a.s., SČVK, a.s., 
2ThetaASE, s.r.o., Carbon Instruments, s.r.o., 
Spectro CS, s.r.o. , Merck CZ, s.r.o., Nicolet CZ, s.r.o., 
ChromSpec, s.r.o.  (dr. Neruda)
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
především katolíky, ale dá se bez nadsáz-
ky říct, že celý svět ohromilo oznámení 
papeže Benedikta XVI., že 28. února re-
zignuje na svůj úřad. Kolegiu kardinálů 
doslova řekl: „Po opakovaném zpytová-
ní vlastního svědomí jsem před Bohem 
došel k jistotě, že moje síly z důvodu po-
kročilého věku již nestačí na náležité vy-
konávání petrovského úřadu“. 
Vzhledem k tomu, že něco podobného 
se naposledy událo ve 13. století, kdy 
po pěti měsících opustil stolec Celestýn 
V., jeví se rozhodnutí Benedikta XVI. ja-

ko neobvyklé a zároveň velmi odváž-
né. Současný papež vykonává svůj úřad 
podstatně déle, plných osm let. Nastou-
pil do nelehkého období, když vystří-
dal charismatického předchůdce Jana 
Pavla II. Během jeho pontifikátu se ka-
tolická církev celou dobu potýkala s řa-
dou vnitřních skandálů, zmiňme odha-
lování pedofilních kněží, či vynášení taj-
ných dokumentů z Vatikánu. Bude to 
jistě velká úleva. Přesto si  kladu  otáz-
ku, kolik vnitřní síly musel velmi vzdě-
laný, pětaosmdesátiletý stařec, který ne-
se velikou tíhu odpovědnosti a vyčerpá-
vající fyzickou i psychickou zátěž, o níž 

se nám ani nezdá, sesbírat, než se k to-
muto nečekanému kroku odhodlal. Pře-
kvapivě, ale bez patosu a pomp.  To by 
unesl jen málokdo. A nemusí se vždyc-
ky jednat jen o církevní hodnostáře. Po-
dobných případů, kdy člověk naopak 
nedokáže, nebo nechce odhadnout své 
možnosti a schopnosti, najdeme bezpo-
čet i ve světském životě. Myslím, že už 
pro to je potřeba si papeže vážit a vzít si 
z něj příklad. Odejít z vlastního popudu 
a uvážení z tak významné pozice, je bez-
pochyby velké umění. 
Přeji nám i světu, aby kardinálové v kon-
kláve zvolili novou výraznou osobnost. 

Aby se dosavadní kurz církve pod jejím 
vedením více přiblížil současnosti – vě-
řícím i ateistům, neboť jsme všichni je-
nom lidé z masa a kostí, s duší někdy 
radostnou, jindy starostnou, dobrými 
i špatnými vlastnostmi, touhami a sny. 
Málo platné, autorita papežů je, přes 
všechnu možnou kritiku, jednou z nej-
respektovanějších v globálním měřítku.

Příjemnou dobu postní vám za celý tým 
tvůrců dnešního vydání přeje 

Ladislava Richterová
šéfredaktorka 
richterova@tydeniky.cz

TEPLICE tel. 777 103 104

Rozvoz pizzy, těstovin a salátů

ZDARMA

Předání ocenění čtyřem osobnostem roku Ústeckého kraje 2012 v režii 
výborného moderátora, imitátora a zpěváka Vladimíra Hrona, výhry 
pro vylosované čtenáře, dvě módní přehlídky, vystoupení Richarda Ne-
dvěda a jeho Trapnokouzel, hity skupiny Elán Revival k tanci i poslechu, 
velkolepý ohňostroj – to byl svižný program 6. Metropol párty, věnovaný 
téměř třem stovkám přítomných hostů z Ústeckého a Libereckého kraje 
a Prahy vydavatelského domu regionálních novin na zámečku Větruše 
7. února. Pro ty, kteří se, především z důvodu chřipkových onemocnění 
nemohli dostavit, přinášíme malé ohlédnutí prostřednictvím fotografi í.

Hold osobnostem, skvělá zábava pro všechny – to byla 6. Metropol párty
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1. Ředitel vydavatelství Ing. Jiří Morštadt křtí titulní stránku dnešních novin.  
2. Skupina Elán Revival zahrála všechny známé hity. 
3. Večerem provázel Vladimír Hron, který si s chutí i zazpíval. 
4. Richard Nedvěd kouzlil a obecenstvo se od srdce smálo. 
5.  Ceny osobnostem předal předseda Výboru pro národnostní menšiny ÚK 

Pavel Vodseďálek společně s pořadateli projektu. 
6.  Vylosovaní čtenáři převzali věcné ceny přímo 

od generálního ředitele Českého porcelánu Dubí 
Ing. Vladimíra Feixe. 

7. a 8. Módní přehlídky zaujaly. 
9. Ve 22. hodin rozzářil oblohu nad Větruší ohňostroj. pr
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