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Josef Vágner:
Láska je kov
čtěte na str. 2

Josef Vágner
Fanoušci mu neřeknou jinak než Pepa, se narodil 17. 7. 1990 v Praze ve znamení Raka. Vystudoval gymnázium English College a pokračuje studiem na vysoké škole.
S hudbou začal už odmalička. Od pěti let chodil do sboru a na klavír. V osmi letech přešel na sólový zpěv k profesorce Státní konzervatoře Praha Lídě Nopové, která jej doporučila skladatelovi Karlu Svobodovi pro roli malého Alberta do
muzikálu Monte Cristo. Za tuto roli od něj dostal první symbolický honorář –
čínský dolar. Účinkoval v muzikálech Bídníci, Miss Saigon, Kleopatra, Jack Rozparovač či Drácula. Kromě studia zpívá, jezdí po koncertech. Má za sebou také
pár dabingů: Kniha džunglí 2, Lví král, Tarzan, Medvídek Pú a Peter Pan.
Mezi jeho hobby patří power-kiting, lyžování, snowboarding, bruslení, horolezectví a tenis. Ve škole hrál „Pražskou klubovou fotbalovou ligu“, a když má
příležitost, tak si rád zkusí i windsurfing.

 Jak se právě máte?
Jelikož jsem v bakalářském ročníku na
vysoké škole, tak mi teď moc do zpěvu není. Dokončuji bakalářskou práci a státnice jsou za rohem, takže se
mám studijně jako snad nikdy.
 Co chystáte nového?
Rád bych si udělal od školy volno
a zapracoval do léta na nějakých nových písničkách, tak se to snad podaří a brzy se objeví nějaká novinka.
 S Luckou Vondráčkovou jste
natočili písničku k nové komedii
Zdeňka Trošky Babovřesky – S láskou nám je líp. Hudbu složil váš
otec. Písnička se stala hitem, jaké
jsou odezvy?
To, že film láme rekordy ve sledovanosti, mluví myslím samo za sebe.
V rádiích si písničku lidé nechávají hrát na přání. Je to paráda a mám
ohromnou radost z toho, že nám to
vyšlo, že se písnička líbí. Na vystoupeních se mě dokonce lidi ptají, jestli
budu S láskou nám je líp zpívat, jenže
v jednom to jaksi nejde.
 V textu se zpívá a opakuje „Láska je
kov…“, myslíte si to taky?
Myslím, a to doslova. Člověk to od ní,
krom toho hezkého, taky může pěkně
tvrdě schytat.
 Před časem jste natočil i duet s Českou Miss 2010 Jitkou Válkovou, pokračuje nějak dál vaše spolupráce?

Kvaliﬁkační závod pro MČR 2013 STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

FORUM CZECH CUP
ÚSTÍ NAD LABEM
SOBOTA 27. 4. 2013 od 1300 –1700 hod

NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ
DŘEVORUBCI
ČESKÉ REPUBLIKY
za účasti úřadujícího
vicemistra světa
Martina Komárka

S Jitkou jsme natočili dohromady dva
duety, z jednoho dokonce vzešel videoklip. Když se potkáme na nějakém koncertě, duety si společně zazpíváme, ale nic dalšího jsme zatím
společně neplánovali.
 Upřímně – co tatínek skladatel
Karel Vágner. Měl a má na vás velké nároky?
Protože spolupracujeme, tak ani nic jiného nezbývá, než abychom na sebe
měli velké nároky. A to vzájemně. Taky
že to občas bývá na ostří nože, ale bez
toho by se k dobrému výsledku dopracovat asi nedalo.
 Byl vůbec pro, abyste začal se zpěvem, nebo vás naopak musel nutit?
Můj celkový vztah k hudbě přišel nějak
tak automaticky tím, že jsem v hudebním prostředí vyrůstal. Začal jsem v pěveckém sboru, chodil jsem na klavír.
Pak jsem začal chodit na sólový zpěv
k profesorce Lídě Nopové, přes kterou
jsem dostal nabídku od Karla Svobody,
zahrát si v muzikálu Monte Cristo. Jelikož mi bylo teprve osm, táta s tím ze
začátku nesouhlasil, ale myslím, že je
nakonec rád, a já taky, že jsem na sobě
začal pracovat už tak brzy.
 Vystupujete nejen v Čechách, ale
i v mnoha dalších zemích. V čem je
jiné české publikum a v čem to zahraniční?
Řekl bych, že asi nejzásadnější rozdíl je

v tom, že zahraniční publikum je daleko otevřenější a je mnohem jednodušší
si jej získat, u nás se musí člověk o něco
víc zapotit. A v tom je ten adrenalin.
 Zpíváte na mnoha akcích ročně, co
fanoušci a fanynky?
Fanoušci se rozrůstají čím dál víc a mám
z toho ohromnou radost. Dokonce jsou
i tací, kteří nechybí snad na žádném vystoupení. Hrozně si toho vážím. A pro
ty, kteří nemohou jezdit po republice na
koncerty, je tu dnes alespoň facebook,
kde se snažím s fanoušky komunikovat,
co to jde, informovat je o všemožných
novinkách a třeba i občas přihodit nějakou fotku co zrovna dělám.
 Jaké pracovní plány máte pro nejbližší budoucnost?
Kromě koncertování bych rád do léta
zapracoval na nějakých nových písničkách, tak doufám, že státnice na
chvíli ustoupí, a budu se tomu moci nějakou tu dobu věnovat. Jinak se
v dubnu vrací muzikál Kat Mydlář,
Kleopatra chystá tour po České republice a po létě se zas vrací Bídníci,
takže nuda určitě nebude.
 A co nějaký vztah a plány do budoucna?
Na rodinu a děti je ještě času dost. Nedávno jsme se docela krkolomně rozešli po pětiletém vztahu s přítelkyní, tak
jsem sám zvědav, co se bude dít dál.
Text: René Kekely, foto: archiv J. Vágnera

Více informací
naleznete na:
www.timbersports.cz
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Největší prodejna stylového nábytku z masivu v ČR na ploše 2 500 m2.

tel.: (+420) 475 200 876, mob.: 722 357 078 (O2), 777 866 309 (Vodafone)

zpravodajství y zábava y sport y ankety y glosy

Zpěváka a herce Josefa „Pepu“ Vágnera není třeba dlouho představovat. Kromě toho, že jde o syna slavného skladatele Karla Vágnera, je také interpretem hitů jako Mě sílu dáš, Dívka z pláže, Láska anebo přátelství.

z krajů
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Noviny Metropol sledují události v regionu | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Jak hodnotíte pracovní setkání s Milošem Zemanem?
Jednou z prvních pracovních schůzek prezidenta Miloše Zemana bylo
setkání s hejtmany, kterým dal přednost před vládou ČR. Konalo se na
Pražském hradě ve středu 13. března. Tady jsou odpovědi účastníků.

více než 40 internetových deníků plných zpráv z vašeho okolí

Oldřich
Bubeníček,
hejtman
Ústeckého kraje
Schůzka s prezidentem Milošem Zemanem byla velice příjemná, ale také věcná. Během setkání se probrala řada témat, například čerpání evropských dotací, financování sociálních služeb a zdravotnictví nebo
výstavba infrastruktury včetně dálnice D8. Pana prezidenta jsem informoval o vysoké nezaměstnanosti v Ústeckém kraji, která je pro nás
tím nejtíživějším problémem, a rovněž o otázce prolomení limitů těžby uhlí. Naše názory jsou velice blízké a jsem přesvědčen, že při řešení
těchto problémů budeme mít v panu prezidentovi silného spojence. Je
také nejvyšší čas.

Jiří Zimola,
hejtman
Jihočeského kraje
Nebylo to mé první setkání s Milošem Zemanem, ale bylo první od
doby, kdy se stal prezidentem. Že

je prezident Zeman skvělý rétor, to
se ví, a proto to nebylo překvapení.
Přesto mě zaujalo s jakou pregnantností, velmi stručně a přesto výstižně formuluje své názory a postoje.
A po skončení oficiální části jednání, kdy následoval pracovní oběd,
mě mile překvapila jeho uvolněnost
a neformálnost. Přesto si ale dokázal zachovat důstojnost. Myslím, že
za 10 let, kdy politiku sledoval z povzdálí z Vysočiny, získal potřebný
nadhled a odstup. Přál bych jemu
i tomuto státu, aby mu jistá míra
nadhledu zůstala i do budoucna.

Milan Chovanec,
hejtman
Plzeňského kraje
Z mého pohledu šlo o velmi příjemné setkání v krásném prostředí Pražského hradu. Diskuse byla velmi příjemná, ale také věcná. Pan prezident
se živě zajímal o problémy krajů. Řešili jsme problémy, které trápí kraje průřezově. Málo peněz z rozpočtového určení daní, s čímž souvisí financování dopravních staveb, úhradová vyhláška a další. Upozorňoval
jsem pana prezidenta na memorandum v železniční dopravě, která trápí náš kraj i ty ostatní. Řekl jsem ta-

ké, že je potřeba v příštím plánovacím období získat více prostředků
z EU do oblasti vodovodů a kanalizací pro jednotlivé obce a upozornil
jsem i na zvyšující se nezaměstnanost v příhraničních oblastech.

Josef Řihák,
hejtman
Středočeského kraje
Jsem velice rád, že jsem se mohl se
svými kolegy hejtmany s panem prezidentem setkat. Během oběda mi pan
prezident poděkoval za náš záměr zřídit mu expozici v kolínském muzeu
jako nejslavnějšímu žijícímu rodákovi
z Kolína, ale zároveň mi řekl, že je to
podle něj předčasné. I tak jsem rád, že
se nám podaří budovu na kolínském
náměstí opravit a bude sloužit kolínskému muzeu. Pro levici je to velice
dobře, že byl Miloš Zeman zvolen prezidentem, protože budeme mít zastání i u vlády, která nás neustále obírá
o peníze a dělá si, co se jí zlíbí.

Martin Půta,
hejtman
Libereckého kraje
Po celé dvě hodiny vládla příjemná a poměrně neformální nálada.

U kulajdy a kachny s bramborovým
knedlíkem byl čas zmínit se o největších problémech každého kraje.
Já jsem například připomněl zatím
nezlikvidované škody na silnicích po
povodních v roce 2010.

Lubomír Franc,
hejtman
Královéhradeckého
kraje
Velmi pozitivní bylo zjištění, že
se pan prezident aktivně zajímá
o problémy krajů. Mimo jiné jsme
spolu hovořili i o nedokončené
dálnici D11, která náš region stále trápí. V nejbližší době také pošleme na Hrad pozvánku k návštěvě našeho regionu. Oficiální prezidentská návštěva kraje by měla
být třídenní. Pan prezident projevil zájem setkat se s co největším
počtem obyvatel.

vyslechl informace hejtmanů, měl
jsem příležitost pozvat jej k nám
do Karlovarského kraje a seznámit
ho s chystaným programem resocializace zaměřeným na zaměstnanost a pracovní příležitosti v kraji. Pan prezident mě v této souvislosti pozval do Lán a nabídl mi také,
že bych se mohl v budoucnu účastnit jeho cesty do Ruska, kde bychom
jednali o problematice udělování víz
pro ruské občany. Zajímal se i o téma dostavby rychlostní silnice R6
nebo o vývoj odborného, především
učňovského školství.

Josef Novotný,
hejtman
Karlovarského kraje
Velmi jsem uvítal, že je prezident
Miloš Zeman nakloněn krajům, ocenil hospodaření regionů, které považuje za lepší, než hospodaření centrální vlády. Prezident si pozorně

Martin Netolický,
hejtman
Pardubického kraje
Rozhodně bych nešetřil superlativy. Jednalo se o problémech krajů a každý hejtman měl možnost
prezentovat svůj pohled. Za klíčový problém považuji čerpání regionálních operačních programů v letech 2014 až 2020, ale jednali jsme
také o zdravotnictví a problematice silnice R35 jako páteřní komunikace. Pan prezident je se svým expertním týmem připraven pomáhat krajům při zákonodárné iniciativě. Zároveň také chystá třídenní
návštěvy všech krajů, při kterých
by se rád setkal s místními osobnostmi, úspěšnými podnikateli či
starosty.

se o obnovu Krušných hor v litvínovském polesí – především výsadbu původních dřevin, zejména smrku ztepilého a buků tak, aby se do krajiny vrátila přirozená fauna a flóra. „Ta výsadba probíhá v místech, kde jsem ve druhé
polovině 70. let jako jeden z mnoha brigádníků pomáhal připravovat novou
výsadbu za usychající původní les, který silně poškodily exhalace z obou stran
hranice. V 90. letech se podařilo exhalace výrazně snížit a tehdejší porosty,

tzv. pichláče, napadli škůdci, především
houba. Les, vysazený před 30 lety dnes
rychle zachází, a proto je ho třeba obnovit výsadbou původních druhů. A tomu
se snažím už pár let, i podporou zmíněného programu, napomáhat,“ přibližuje europoslanec. Příslib, že ministerstvo rozhodne v relativně krátké době, dostal. K Jaromíru Kohlíčkovi ale
patří jistá urputnost, s níž bude tento
případ dál sledovat až do jeho zdárného dokončení.
(met)

Poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček: Nenechám to spát…

inzerce

Praha | Český paralympijcenné kovy a stal se nejúspěšský výbor vyhlásil nejlepší
TROPO nějším handicapovaným
handicapované sportovce
cyklistou. Medaili přivezl
roku 2012. Prvenství obi z MS v Los Angeles a ovláhájil cyklista Jiří Ježek (na
dl tak celkové pořadí svěsnímku vpravo), který svotového poháru. Blahopřejeji sbírku úspěchů vloni obome. Metropol je mediálním
hatil zlatou medailí z paralympiá- partnerem Českého paralympijskédy v Londýně, kde získal celkově dva ho týmu.
(met)
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Ústecký kraj | Bez jasného souhlasu obce se žádná pobočka
České pošty v Ústeckém kraji rušit nebude. Potvrdili to v úterý
19. března při společném jednání
ředitelka České pošty pro severní
Čechy Olga Syková a hejtman Oldřich Bubeníček.
„Starostové obcí, kterých by se
transformace pošty mohla dotknout, dostávají podrobné informace o našem postupu. Záleží vždy
na vyjádření starostů, podle toho
zajistíme příslušné poštovní služby,“ uvedla Olga Syková. „Chápu,
že z ekonomických důvodů naprosto nerentabilní pošty nemůže Česká pošta provozovat do nekonečna. Paní ředitelka potvrdila, že bez
souhlasu starostů jednotlivých obcí
k žádným změnám nedojde,“ řekl
po jednání hejtman Oldřich Bubeníček.
(met)

Cyklista Jiří Ježek vítězem
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Rozhodnou obce

dí z okolí i z dalších krajů republiky.
Není proto divu, že ho oslovili představitelé teplického závodu s. p. Lesy ČR, aby jim pomohl s intervencí
na Ministerstvu životního prostředí
ČR v otázce již dokončeného projektu Operačního programu ŽP v hodnotě řádově 80 milionů korun. Jedná

p

Je pyšný například na rekultivované
plochy po těžbě uhlí na severu Čech,
kde se dneska mimo jiné daří pěstovat vinnou révu, líbí se mu mostecký hipodrom, kde se na závodišti prohánějí závodní koně, okolo pak
na in-line dráze bruslaři a víkendy tu
v příjemném prostředí tráví tisíce li-

á

Poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček z Teplic má vřelý
vztah k přírodě. Jak sám říká, není „zelený“, ale vždycky rád přiloží
ruku k dílu tam, kde je třeba.

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí
a dřeva na principu generátorového zplynování
s použitím patentem chráněného otočného roštu.

Výhody

• Velký zásobník paliva
– velké kusy dřeva
• Vysoká účinnost 81 až 87 %
(kotle třídy 3)
• Možnost spalovat uhlí a dřevo
společně nebo samostatně
– patentovaný rošt
• Odtahový ventilátor
• Chladicí smyčka proti přetopení
• Malé rozměry a snadné čištění

Cena od

26 694 Kč

Zplynovací kotle na DŘEVO, UHLÍ a PELETY

Automatické kotle na PELETY

Jsou konstruovány pro spalování paliva s ručním
přikládáním na principu generátorového zplynování
a spalování pelet s automatickým zapalováním
a podáváním paliva.

Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet.
Do levé či pravé strany kotle je podle potřeby
zákazníka zabudován hořák na pelety, který si plně
automaticky, za pomocí šnekového dopravníku,
odebírá pelety ze zásobníku. Výkon kotle a další
funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací,
která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním
podmínkám celého systému.

Výhody
• Možnost zabudovat
do vrchních dvířek hořák na pelety
• Automatické zapalování pelet
• Možnost spalovat více druhů paliv
• Vysoká účinnost, malá spotřeba
• Možnost svobodného
rozhodování čím budete topit

Cena za sestavu od

63 100 Kč

Výhody
• Velký komfort vytápění
• Ekologické spalování,
jedná se o kotle dle
ČSN EN 303-5 třídy 5
• Automatický provoz
• Libovolná velikost
zásobníku pelet
(standardně 250, 500
nebo 1 000 litrů)
• Malé rozměry, skvělá cena

Cena za sestavu od

56 000 Kč

www.atmos.cz • Tel.: 326 701 404 • Bělá pod Bezdězem

Na práci v rekonstruovaných prostorách jednodenní gynekologie se těší celý koletiv zaměstnanců Gynekologicko-porodnického oddělení Masarykovy nemocnice vedený primářem MUDr. Ivo Blšťákem (první zprava) a vrchní sestrou Ivou Černou (první zleva).
Panelový dům z roku 1998 doznal
ve vyšších patrech značných změn.
Dnes dýchá novotou a září příjemnými pastelovými barvami, aby se
tu ženy cítily i po krátkou dobu dobře. Z operačního sálu, kde se provádí zákroky s krátkodobou anestezií,
se dnes jednoduše přestěhují o poschodí níž do pokojů, kde je nepřetržitě sledují sestry a odpoledne
jdou domů. To znamená hned několik výhod. Pro pacientky především
v tom, že se během jediného dne
vrátí do domácího prostředí, prakticky se vylučuje riziko nemocniční
nákazy a zkracuje se doba jejich pracovní neschopnosti.
Slovy chvály nešetřili při slavnostním otevření představitelé KZ, a.s. –

Nemocnice Most, o.z.

26 281 Kč

předseda představenstva Mgr. Radek
Scherfer, náměstek pro řízení zdravotnických služeb MUDr. Jan Lami, náměstek pro léčebně – preventivní péči MUDr. Josef Liehne a Ing. Jan Zurek,
pověřený vedením úseku pro řízení
a správu majetku. Radost pochopitelně neskrývali pracovníci gynekologicko-porodnického oddělení v čele s primářem MUDr. Ivo Blšťákem a vrchní
sestrou Ivou Černou, která byla duší
celé rekonstrukce, jež si vyžádala velkou trpělivost všech zdravotníků i pomocného personálu.
Po multioborové jednodenní chirurgii a jednodenní gynekologii chce
KZ, a.s. ještě letos přistoupit k vybudování jednodenní pediatrie.
Text a foto: Metropol

Nemocnice Děčín, o.z.

Cena od

Nemocnice Chomutov, o.z.

• Velký zásobník paliva
– velké kusy dřeva
– dlouhá doba hoření
• Vysoká účinnost 81 až
90 % (kotle třídy 3, 4, 5)
• Odtahový ventilátor
• Chladicí smyčka
proti přetopení
• Malé rozměry
a snadné čištění

Výhody

www.kzcr.eu

Zplynovací kotle na UHLÍ a DŘEVO

Jsou konstruovány pro spalování dřeva na
principu generátorového zplynování s použitím
odtahového ventilátoru (S), který odsává
spaliny z kotle.

Trendem ve světovém zdravotnictví je budování jednodenních oddělení.
V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem mají od 26. března už dvě.
To byl termín, kdy se otevřela v zrekonstruovaných prostorech třetího
a čtvrtého patra v pavilonu G jednodenní gynekologie.

Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z.
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Kontaktní adresa: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zplynovací kotle na DŘEVO a BRIKETY

Krajská zdravotní drží krok

Nemocnice Teplice, o.z.

EKOLOGICKÉ
ZPLYNOVACÍ
KOTLE

03
Krajská zdravotní, a. s.

Kontakt pro podnikatele a firmy: inzerce@tydeniky.cz
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www.kr-ustecky.cz
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Lucie a Simona - úspěchy na kole a ve vodě
Lucii Záleskou a Simonu Baumrtovou, dvě talentované sportovkyně, reprezentantky České republiky a také Ústeckého kraje, přijal 12. března hejtman Oldřich Bubeníček.

Dráhovou cyklistku Lucii a plavkyni
znakařských tratí Simonu spojuje mládí, půvab a také medaile z vrcholných
závodů u nás i v cizině. Obě jsou z Ústeckého kraje, se sportem tu začaly
a shodou okolností obě zvítězily v zimní anketě čtenářů Deníku o Nejúspěšnějšího sportovce roku 2012 v okrese Louny (cyklistka Záleská z CK Lucas
Frames Blšany závodí i za ASC Dukla
Praha, preferuje scratch, omnium, stíhací nebo bodovací závod) a Chomutov
(plavkyně Baumrtová z TJ Slávie Chomutov je znakařkou na 50, 100 a 200
metrů). Hejtman poděkoval oběma dívkám za vzornou repezentaci měst, kraje a republiky a se zájmem vyslechl jejich plány pro letošek i nejbližší roky.

Simona Baumrtová

Lucie Záleská

Ceny z fotosoutěže o Krušných horách U-TV čeká na vaše videa
Od loňského října až do poloviny února probíhala Fotosoutěž o nejkrásnější fotografie z Krušných hor, kterou
vyhlásila Destinační agentura Krušné hory o.p.s. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 679 fotografií od 86 autorů.

Webová televize Ústeckého kraje www.u-tv.cz

Podle pravidel soutěže měly být fotografie zaměřené na témata: Krajina a příroda Krušných hor; Památky a turistické zajímavosti v Krušných horách; Lidé v Krušných horách, jejich život
a tradice; Lidé v akci; Sportovní a kulturní akce v Krušných horách. Na fotografiích jednoznačně převládala krajina a příroda
Krušných hor, naopak nejméně fotografií bylo zasláno s tematikou sportovních a kulturních akcí. Porota neměla s výběrem
deseti nejkrásnější fotografií vůbec lehký úkol. Přesto se v závěru hodnocení shodla a desítka šťastlivců se tak může těšit na
atraktivní ceny, které je znovu přivedou do Krušných hor:
1. Daniela Endrštová – „Mezi podzimem a zimou“ (Poukaz
na zboží v hodnotě 2500 Kč do Hudy sportu), 2. Josef Bláha
– „Podzimní cesta do Perštejna“ (Peněžní poukaz v hodnotě
1000 Kč do Horského hotelu Lesná) a 3. Jan Albrecht – „Štola
Kryštof na Hřebečné nedaleko Abertam“ (Jednodenní skipas do Skiareálu Klínovec).

Webová televize Ústeckého kraje nabízí několik sekcí, jedna z nich se nazývá „Vy o kraji“ a do ní se může zapojit každý.

Za tento snímek získal Josef Bláha 2. místo.
Dále: František Haase – „Konečná…vystupovat…“, Monika Jurášková – „Trpaslíčci v trávě“, Kateřina Pinkrová –
„Běžecká trať na Klínovci“, Jan Watzek – „Pod Komáří vížkou“, Jiří Škaloud – „Tady stála vesnice“, Jaroslav Mráček
– „Na Přísečnické úzkokolejce v Sasku“ a Jaroslav Panoch
– „U Flájské přehrady“. Výsledková listina včetně všech vítězných fotografií je uveřejněna na stránkách destinační
agentury www.krusne-hory.org.

Severočeské farmářské trhy zahájily

Stačí poslat video natočené na území Ústeckého kraje z nejrůznějších
míst a akcí, třeba tradičních zvyků,
jubileí měst a obcí, bálů a lidových
slavností, pozvání na kulturní akce nebo k historickým pamětihodnostem a přírodním unikátům. Výjimečnou událost můžete zaznamenat na videokameru a sestříhat do
dvouminutové reportáže. Zkušení
ji mohou opatřit i titulky jako pro
vysílání v opravdové televizi! Zpracované video poté zašlete na email
televize@kr-ustecky.cz prostřednictvím některého veřejného úložiště, například www.uschovna.cz.

Přidejte informace o vaší reportáži – kdo, kdy a kde ji natočil, o čem
ve stručnosti je a kdo v ní vystupuje. Aby se video mohlo objevit
na webové televizi Ústeckého kraje (www.u-tv.cz), musí být dlouhé
maximálně dvě minuty a ve formátu mpg2 nebo mpg4, 16:9. Spot se
musí věnovat zajímavostem a událostem v regionu Ústeckého kraje.

Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace Ústeckého kraje
ve spolupráci s Uměleckou a produkční agenturou Armiger
pořádají

V pátek 8. března odstartovala třetí sezóna oblíbených trhů, kde se prezentují svými výrobky regionální producenti. Letošní trhy měly premiéru před obchodním centrem Olympia
v Teplicích. Záštitu nad letošním ročníkem severočeských farmářských trhů (SFT) převzal
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Slavnostní zahájení turistické sezóny na zámku
Nový Hrad v Jimlíně
Neděle 31.3. 2013 od 10.00 do 17. 00 hodin

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Kejklíř Rudy Harden
Sokolník s dravci a sovami

inzerce

Třetí ročník Severočeských farmářských trhů zahájil v pátek 8. března u obchodního centra Olympia
v Teplicích.
Foto: Pavel Kmeč
Na trzích bude již od začátku bohatá nabídka tradičních potravin od oblíbených prodejců
a postupem času se bude ještě rozšiřovat tak,
jak bude dozrávat sezónní ovoce a zelenina, nabíhat výroba čerstvých sýrů či stáčení nového
medu. Zjara bude na trzích k dostání i zeleninová a květinová sadba. Kromě již zaběhlých a oblíbených prodejců jsou domluveni i noví, aby se
nabídka trochu obměnila, zpestřila a ještě víc
zatraktivnila. Už vloni začali organizátoři prověřovat a certifikovat pěstitele, výrobce a prodejce, kteří se na SFT objevují. V tuto chvíli jich
je prověřeno přes čtyřicet a certifikace bude pokračovat i nadále, aby byla záruka toho, že na
trzích se prodávají kvalitní potraviny s dohledatelným původem, odpovídající představě pořadatelů o produktech, které patří na farmář-

ský trh. Na této certifikaci spolupracuje organizátor i s místní veterinární správou či Státní zemědělskou inspekcí.
Letos budou Severočeské farmářské trhy (pořádá je občanské sdružení Český um – Artificium Bohemicum) v devíti městech (proti loňsku přibyly Štětí a Litvínov) a naplánováno je
130 trhů, což je skoro o třetinu více než vloni.
Termíny jednotlivých trhů v Teplicích, Ústí nad
Labem, Kadani, Chomutovu, Mostu, Litvínovu,
Jirkovu, Štětí a Jimlíně (u zámku Nový Hrad)
můžete průběžně sledovat s dalšími informacemi na www.severoceskefarmarsketrhy.cz.
Obliba farmářských trhů stoupá a kromě „krajských“ SFT probíhají podobné akce i v řadě
dalších měst po celém našem regionu. Jejich
pořadateli jsou města a další subjekty.

Staročeská kapela Jagabab
Velikonoční zvyky
Vstupné:

Soutěže pro děti

Dospělí

30 Kč

Děti

20 Kč

Děti do 6ti let ZDARMA

Zvýhodněná cena za prohlídku zámku
s výstavou „Život náš začíná v kočárku“

Dobový jarmark

Soutěž Cesty městy již více než
desetiletí zviditelňuje a finančně oceňuje realizovaná dopravní řešení, která přispívají ke
zklidnění dopravy a zvýšení
bezpečnosti účastníků silničního provozu. Uzávěrka příjmu
přihlášek do letošního ročníku
je 31. května 2013.
Soutěž je výzvou především
pro obce, města nebo městské
části, které v poslední pěti letech realizovaly dopravní projekt. Teď mají nejen možnost
pochlubit se, ale také se stát inspirací pro ostatní. Za jedenáct
let trvání soutěže odborná porota zhodnotila téměř 300 přihlášených dopravních řešení,
které přispěly ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání
automobilové, cyklistické, pěší
a veřejné dopravy. Oceněno bylo 70 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes
3,2 miliony korun.
Přihlášky do soutěže mohou
zasílat nejen města, ale i další orgány místní správy - městské části, obce, sdružení obcí
nebo mikroregiony. Vítěze Nadace Partnerství slavnostně vyhlásí 16. září v Pardubicích. Více informací, včetně přihlášky
nebo ojedinělé databáze oceněných projektů, naleznete na
www.cestymesty.cz.

Regionální setkání
projektu ADAPT2DC

Na krajském úřadu byla v polovině března podepsána hejtmanem
Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a jednatelem společnosti
Neturen Czech s.r.o. Shigeru Mizoguchim nájemní smlouva.
Podle ní vstupuje tato odnož známé
japonské společnosti Neturen Co., Ltd.
jako nový investor na krajskou průmyslovou zónu Triangle, stavět se
začne v prvním pololetí. Několik
desítek lidí tu bude od příštího roku vyrábět dráty kalené mikrovlnným ohřevem, které jsou polotovarem pružin pro automobilový průmysl. Ty se z Triangle budou expedovat k výrobcům osobních vozů
v řadě zemí EU. Neturen Czech bude
mít na Triangle pozemky o velikosti

Projekt Inovativních řešení pro úspory infrastruktury na územích s úbytkem obyvatelstva je zařazen do programu CENTRAL EUROPE, ERDF.
V Ústí nad Labem se jednalo o problematice příhraničních regionů, které podléhají sociologickým
trendům, jako jsou například odliv
a stárnutí obyvatelstva. V případě
Ústeckého kraje, jako partnera projektu ADAPT2DC, jde o pilotní území
Vejprtska. Jednání se účastnil 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Webová televize Ústeckého kraje www.u-tv.cz

Neturen přichází na Triangle

Soutěž
Cesty městy
vyhlášena

Krajský úřad Ústeckého kraje
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Shigeru Mizoguchi a Oldřich Bubeníček po podpisu nájemní smlouvy.
5,358 hektaru, výrobní halu postaví
na rozloze 7668 metrů čtverečních
a další stovky metrů zaberou kan-

celářské prostory a zázemí závodu.
Investice Neturenu představuje více
než 440 milionů korun.

Zástupci českého partnera projektu, kolegové ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, vysvětlili přísedícím na konkrétních příkladech
a statistických datech podstatu projektu. Po úvodní části se v duchu
programu jednání začali účastníci zabývat již první oblastí analýzy,
která v rámci projektu připadá právě na Ústecký kraj, a to veřejnou
dopravou. Otevřena byla i otázka
údržby silnic a komunikací. Zástupce města Vejprty specifikoval obtíže, se kterými je potřeba se vyrovnat v důsledku polohy města (nadmořská výška), délky sítě silnic ve
vlastní správě města (76 km) atd.
Druhá polovina z času věnovaného projektu ADAPT2DC proběhla
nad tématem údržby veřejných
budov ve vlastnictví měst a obcí v regionech postižených demografickými změnami.

Komfort pro maminky z Chomutovska
Moderní porodnické lůžko v hodnotě 400 tisíc korun pořídila chomutovská nemocnice z finančních darů od několika dárců. MUDr. Michal Zeman, primář gynekologicko - porodnického oddělení, vyzdvihl úlohu dárcovství
i sponzorství a poděkoval jak městu Chomutov, tak i těm dárcům, kteří ve skromnosti zůstali v anonymitě.
Prezentace nového lůžka byli přítomni mj. náměstkyně hejtmana
J. Vaňhová, náměstek chomutovského primátora M. Klouda nebo
předseda představenstva Krajské
zdravotní R. Scherfer.
„Z finančních příspěvků jsme získali
již druhé, moderní, plně polohovatelné
porodnické lůžko, s možností nastavení optimální polohy rodičky při porodu. Lůžko splňuje nejrůznější alternativní požadavky, které významně zlepší komfort rodičky i zdravotního personálu,“ řekl Michal Zeman, primář
gynekologicko - porodnického oddělení chomutovské nemocnice.

Přijďte si 27. dubna prohlédnout dálnici D8

www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj, Ředitelství silnic a dálnic ČR, společnosti Eurovia CS a.s.,
Metrostav a.s., SMP CZ a.s., Berger Bohemia a.s. a České dráhy, a.s. vás
zvou na prohlídku rozestavěné části dálnice D8-0805.

„Via Porta Bohemica“
Den otevřených dveří se uskuteční
dne 27. dubna mezi 10. a 17. hod.
a bude probíhat jako volná prohlídka úseku stavby od dálničního mostu přes údolí V Ječkách až po pražský portál tunelu Prackovice (viz
přiložená mapka). Cílem akce je seznámit návštěvníky s rozestavěností posledního chybějícího úseku
dálnice D8 Praha – státní hranice.
Trasa nedokončeného úseku mezi
Lovosicemi a Řehlovicemi prochází
chráněnou krajinnou oblastí České
středohoří.

Jako dopravu na tuto akci doporučujeme ve směru od Prahy či Ústí nad
Labem využít veřejnou železniční
dopravu, kdy je možné z osobních
vlaků linky U4 vystoupit přímo pod
místem konání akce. Vlaky zde zastavují v hodinovém intervalu a na
ně navazují autobusy, které vás odvezou až k samotné stavbě dálnice.
Další možností je využití vlakového
spojení na lince U6 Teplice – Lovosice (více viz níže).
Parkování osobních automobilů pak
bude možné jen v omezené míře.
SOBOTA 27. 4. 2013
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z Dobkoviček bude v 17:27. Mezitím
bude historická souprava tvořená
dvěma motorovými vozy a jedním
vloženým jezdit celý den na lince
U6 Lovosice – Teplice v Čechách, přičemž se bude střídat s druhou soupravou tvořenou dvěma spojenými
jednotkami RegioNova.
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v 8:25 z Mostu a po „Švestkové dráze“ projede do Lovosic, odkud bude
přímo bez přestupu v 10:03 pokračovat do Teplic. Cestující den otevřených dveří navštíví ze zastávky Dobkovičky, odkud je přistavené autobusy odvezou k místu zpřístupnění
stavby pro veřejnost. Zpět proběhne
cesta po Švestkové dráze po dojezdu

odjezd

9:39
9:50

10:39
10:50
10:13
10:24

11:39
11:50
11:13
11:24

13:02
13:04
13:06

12:39
12:50
12:13
12:24

13:28
13:30
13:32

14:02
14:04
14:06

13:39
13:50
13:13
13:24

14:39
14:50
14:13
14:24

15:39
15:50
15:13
15:24

16:39
16:50
16:13
16:24

17:13
17:24

inzerce

U6 Lovosice
U6 Dobkoviþky
U6 Teplice
U6 Dobkoviþky

Zájemci o návštěvu dne otevřených
dveří mohou výlet spojit i s dopravním zážitkem: Mimořádnou jízdu
historickou vlakovou soupravou po
„Švestkové dráze“ z Mostu přes Třebívlice a Třebenice do Lovosic a dále ke dni otevřených dveří do zastávky Dobkovičky v Českém středohoří zajistily České dráhy. Vlak vyjede

Jízdní řád vlaků a autobusu č. 2 - žel. st. Prackovice n.L.

Jízdní řád vlaků a autobusu č. 1 - žel. st. Dobkovičky
seznam zastávek

Na výlet ke stavbě dálnice D8 historickým vlakem i po „Švestkové dráze“

STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU

co vás čeká
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Pohlazení
bez doteku

+2526.23

Motto „Propojme svět autistickým
dětem“ si letos vzal za své Brixiho
komorní soubor Teplice. Navázal tak
na úspěšný projekt „Hudba boří hranice“. Pokračování této myšlenky
vyústilo ve spolupráci s občanským

na období 29. 3.–25. 4. sestavila
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu
www.astrolinka.cz

Tel.
Tel
Te
l.:906 701 701
l.:9
Beran
21. 3.–19. 4.
Pořádně s přáteli oslavíte
váš úspěch v zaměstnání. Jenom
si dávejte dobrý pozor, abyste si
přitom před jistou osobou moc
nepustili pusu na špacír.
více na tel.: 906 701 701
Býk
20. 4.–20. 5.
Dostanete nabídku, která
sice nebude bůhvíjak závratná,
ale raději ji přijmete, protože takto
alespoň nabudete jistoty nějakého stálého příjmu.
více na tel.: 906 701 701
Blíženci
21. 5.–21. 6.
Konečně se pochlapíte a začnete se cíleně snažit, abyste se
dostali na lépe placenou pozici.
K vašemu vlastnímu překvapení
se vám to podaří snadno.
více na tel.: 906 701 701
Rak
22. 6.–22. 7.
Aniž byste se museli uchýlit
k nějaké složité konspiraci, odhalíte identitu vašeho tajného ctitele.
Realita ale nebude tak krásná, jak
jste čekali.
více na tel.: 906 701 701

sdružením APLA severní Čechy (Asociace pomáhající lidem s autismem).
Brixiho komorní soubor proto připravil dva charitativní koncerty na
podporu osvěty o autismu, jeho
včasné diagnostiky a upozornění
na nadání a dovednosti lidí s autismem. První se uskuteční v kostele
sv. Jakuba Většího v Mnichově Hradišti v sobotu 6. 4. od 18.00 hodin,
druhý pak 16. dubna v kostele sv.
Jana Křtitele v Teplicích, rovněž od
18 hodin. Na programu zazní díla
F. Biebla, D. Buxtehudeho, W. A. Mozarta aj. Grubera. Tímto koncertem
se soubor připojí k akcím, jež se konají po celém světě při příležitosti
Světového dne autismu, který byl
OSN vyhlášen na 2. dubna.
„Modrým světlem a hudbou bychom
chtěli alespoň symbolicky propojit náš
svět se světem autistických dětí a vyjádřit to, že nám problematika autismu
není lhostejná. Návštěvníci koncertu mohou podpořit tento den oděvem
v modré barvě. A proč modrá barva?
Je barvou komunikace a sebevyjádření. A to je právě jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže,“ řekl předseda souboru Petr Hubáček.
(met)

JSTE NA DNĚ?
Točíte se v kruhu starostí?
Pomohu vám! Kartářka Květa.

Tel.: 906 701 701
Lev
23. 7.–22. 8.
I když se nebudete cítit moc
dobře, nezklamete značnou důvěru, kterou do vás v práci vloží
váš nadřízený. Vyzkoušíte si navíc
úplně nové postupy.
více na tel.: 906 701 701
Panna
23. 8.–22. 9.
Nebudete finančně stačit
svým známým, kteří plánují zajímavý prodloužený víkend. Nedostatek peněz pocítíte tentokrát
jako docela velký handicap.
více na tel.: 906 701 701
Váhy
23. 9.–23. 10.
V těchto dnech poblázníte
nejednu osobu opačného pohlaví. Vaše přitažlivost bude založena
hlavně na sympatickém a vstřícném chování. Užijete si to.
více na tel.: 906 701 701
Štír
24. 10.–22. 11.
Ve vztahu k jisté osobě prorazíte bariéru nepochopení jen
tehdy, pokud ustoupíte od svých
ultimativních a nadbytečných požadavků. Zkuste to a uvidíte!
více na tel.: 906 701 701
TÍŽÍ VÁS SAMOTA?
Najděte svůj protějšek pomocí
hvězd! Astroložka Marisa na

Vnik
kapaliny

2

Italský
zápor

A sice

Koupací
nádoba

Dráp

Tohleto

inzerce

www.mestojablonec.cz

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

Kopce

PĜedložka
druhého
pádu

Bodalka

Turkotatarský
koþovník

ěeþník

Lihové
þistiþe oken
Fuj (dČtsky)

Hebká
tkanina
s vlasem

Rodinný
dĤm

Romské
ženské
jméno

Latinsky
„pták“

Tisková reklama funguje. Zaručeně.

Anglicky
„móda“

Slovensky
„jestli“

Chvost

StĜedovČké
námČstí

NAPOVÍME: Angl. spojka
(nebo)
MNV, avis,
AP, anatas,
Schod
duce, spat. horolezce

inzerce@tydeniky.cz y tel. 472 700 122

Bývalý
obecní úĜad
(zkratka)

4

Název
hlásky N

Netelefonovat

Znaþka
pravítek

Tropický
plod

Pijan

3,93
km v
Japonsku

Chemická
znaþka
hliníku

Druh sýra
s plísní

OpČt

3

Obyvatel
Velké
Británie

Tisková
agentura
USA

Hudební
znaþka

NámČt

Štosovat

Otokar

Vidiny
Znaþka
nábytku

Šachta

UmČlecká
dvojice

tel.: 906 701 701
Střelec
23. 11.–21. 12.
Budete si zas vážit vašeho
fungujícího partnerství, když zjistíte, jak to funguje ve vašem okolí.
Nenadálé rozchody známých vás
nemile překvapí.
více na tel.: 906 701 701
Kozoroh
22. 12.–19. 1.
Velice taktně připomenete
známému splátku peněz, které si
od vás před delší dobou vypůjčil.
Nebude to ale nic platné, bude
potřeba hodně přitvrdit.
více na tel.: 906 701 701
Vodnář
20. 1.–18. 2.
Dostanete se do pořádné
šlamastyky, protože původně nezávazný flirt nečekaně přeroste
v něco mnohem víc. Budete se
k tomu muset postavit čelem.
více na tel.: 906 701 701
Ryby
19. 2.–20. 3.
Poměrně razantní změny, ke
kterým dojde ve vašem zaměstnání, vám osobně přinesou i příjemné výhody. Více úkolů bude totiž
znamenat taky více peněz.
více na tel.: 906 701 701

Ocas

Varianta
jména
Emílie

Oznaþení
našich
letadel

Francovka

Marinovaný
sleć

ýásti
molekuly

Znaþka
sportovní
obuvi

Milenec
Lesní
panny

NAPOVÍME:
Nike, mode,
KIN, allit, or,
TON, ri, ee.

Decibel
(znaþka)

Asijský
vozík

Souþást
portlandského
slínku

Jednotka
prostorového úhlu

Podnebí

SaĖ

PodpČra
plotu

Vykonavatelé poprav

Jméno
Clintona

Jihoamerické
platidlo

Sloní zub

ŠpanČlská
Anna

Rychle
(expresivnČ)

Titul Mussoliniho
Obilná
štČtina

Uzenka
Znaþka
abvoltu

ZbraĖ
s tČtivou

KonČ
(básnicky)

Ochucovadlo

PrĤvodní
znak noci

MČna ýSFR

Dámský
klobouþek

Maþkati
klávesy

NČmecky
„východ“

NČmecký
souhlas

Starší
zájmeno

Slovenská
polní míra

1
Soubory
map

PĜíbramský
fotbalový
klub

ýtvereþný
nerost

Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží zajímavou knihu. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24,
400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 12. dubna 2013.

Astropor adna
Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU
nebo KARTÁŘKU!
Volejte hned na tel.: 906 701 701
Anežka
specializace

výklad karet, spiritismus
láska, vztahy

Gabriel
specializace

numerologie, kyvadlo
ﬁnance, zaměstnání

Anabela
specializace

astrologie, výklad karet
láska, vztahy

Máte strach? Zvládnete splácení?
Zavolejte mi, dám vám odpověď.
Tel.: 906 701 701

VRÁTÍ SE K VÁM? ‚
S pomocí hvězd vám upřímně
odpovím, kontaktujte mě!
Tel.: 906 701 701

Gita
specializace

Rachel
specializace

HYPOTÉKA!

léčitelství, astrologie
zdraví, psychika

výklad karet, astrologie
náhledy budoucnosti

JSTE ZAMILOVANÍ?

ŘEŠÍTE SVÉ ZDRAVÍ?

BUĎTE ÚSPĚŠNÍ!

Jaká je budoucnost vašeho vztahu?
Vyložím vám katy!
Tel.: 906 701 701

Strach je zbytečný, poradím vám,
jak na sobě pracovat!
Tel.: 906 701 701

Ráda vám při tom pomohu!
Zavolejte mi, jsem tu pro vás!
Tel.: 906 701 701

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
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Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Auto Grál s.r.o., Přístavní ul. 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Vozový park MHD Ústí nad Labem letos posílí 7 autobusů na CNG

Dopravní podnik města Ústí nad Labem v rámci obnovy vozového parku autobusů v roce 2013 pořídí celkem 7autobusů. Všechny autobusy
budou vybaveny alternativním pohonem – CNG.
V současnosti vozí cestující MHD již
dva autobusy na tento pohon. Jedním
z hlavních argumentů pro CNG je ekologická stránka věci. Život ve městech
lidem ztěžuje a zkracuje znečištěné

ovzduší, na němž se nemalou měrou
podílí právě doprava. V ČR patří doprava a domácnosti k největším znečišťovatelům ovzduší. Ve výfukových
plynech vozidel na CNG je ale škodlivin o mnoho méně než u vozů na ropná paliva – naprosto eliminována je
zde kouřivost a výskyt pevných částic, výrazně snížené je i množství oxi-

du siřičitého a uhelnatého a množství
oxidu uhličitého je menší až o 30 %.
Pohony na zemní plyn dokonce produkují o 50 % méně prachových částic, než stanovuje norma EURO V. Navíc je u plynových motorů až o 50 %
nižší úroveň hluku. Z toho plyne, že
větší rozšíření vozidel na CNG přinese více klidu a méně škodlivin.
Významným důvodem pro používání
CNG autobusů je i ekonomické hledisko. „Autobus na zemní plyn poskytuje
úsporu 2 až 3 Kč na palivu za každý ujetý kilometr, a to už je zajímavé číslo. Při
využívání CNG tedy bude možné poskytovat dopravu stabilně levněji, a to i přes
rostoucí ceny ropy,“ informuje Magda
Pejšová tisková mluvčí DPmÚL.

Již během jarních měsíců letošního
roku se flotila CNG autobusů DPmÚL
rozroste na dvojnásobek, a to o dva
kloubové nízkopodlažní autobusy
značky Mercedes Citaro. Díky kapacitě 161 cestujících a zcela bezbariérovému přístupu budou významnou
posilou především na delších příměstských linkách.
Další tři nové autobusy, dva nízkopodlažní standardní délky a jeden kloubový osmnáctimetrový, dodá společnost
SOLARIS CZECH s.r.o. do Ústí nad Labem do 30. června. Jedná se o autobusy vyráběné v Polsku, se kterými se již
dnes mohou setkávat cestující v Ústí nad Labem v podobě naftových autobusů i trolejbusů s nepřehlédnutelným symbolem zeleného jezevčíka.
Na dodávku posledních dvou částečně nízkopodlažních autobusů kategorie délky 15 m se cestující mohou

těšit na podzim letošního roku. Typ
ani dodavatel ještě nejsou známy, neboť právě probíhá výběrové řízení.
„Nová vozidla mají potenciál zvýšit
atraktivitu nabízených služeb MHD

a díky pohonu na CNG nejen snížit
provozní náklady, ale také omezit negativní vliv dopravy na životní prostředí“, uvádí předseda představenstva DPmÚL Jakub Zavoral.

BMW M5

Radost z jízdy

M-ISTROVSKÝ.

www.autogral.cz

BMW M5

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW M5: 9,9 l/100 km, 232 g/km.

inzerce

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Radost z jízdy

BMW M5.
STVOŘENO PRO RADOST Z JÍZDY.

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,
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zdravím vás všechny s příchodem jara, na
které jsme už všichni netrpělivě čekali. Ještě před jeho začátkem se na naší politické
scéně udála významná událost. Občané si
sami, poprvé napřímo, zvolili svého prezidenta Miloše Zemana. Už jeho projev při
složení slibu 8. března ve Vladislavském
sále Pražského hradu naznačil, kam bude svůj mandát směřovat. A toho se v prvních dnech a týdnech také drží. Vybral si
své nejbližší spolupracovníky, většinou
z vítězného volebního týmu, diskutoval

se všemi hejtmany, členy vlády, navštívil
sjezd ČSSD, schůzi Senátu PČR, jmenoval
nového prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ministra obrany ČR, 3. dubna
podepíše takzvaný euroval (záchrannou
pomoc eurozóně) a společně s předsedou
Evropské komise Jose Manuelem Barossem vztyčí na Hradě evropskou vlajku. Do
této doby nemyslitelný akt.
Prozatím se jeho aktivity podle vyjádření většiny účastníků setkání s panem prezidentem na různých úrovních setkaly
s příznivou a věcnou odezvou. A to je určitě dobře. Podle mého názoru není Miloš
Zeman tak sebestředný jako jeho před-

chůdce, a to je dobré znamení pro tuto
zemi, kde lidé už ztratili důvěru v politiku jako takovou. Věřím, že se mu podaří přesvědčit občany, že ještě není všechno ztraceno, že pořád máme, i když se od
revoluce v roce 1989 hodně pokazilo, sílu
a naději zlepšit poměry ve prospěch „dolních 10 milionů“. Přejme si, aby se nám
to společně podařilo. Dobré také je, že
nový prezident uznává i duchovní hodnoty. Záměrně připomenu závěr inauguračního projevu Miloše Zemana: „Dovolte mi, abych své dnešní vystoupení,
ač tolerantní ateista, uzavřel modlitbou,
kterou mnozí z vás znáte: Bože, dej mi

odvahu, abych se snažil ovlivňovat věci,
které ovlivnit mohu. Bože, dej mi pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat věci, které ovlivnit nemohu. A Bože, dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit mezi prvním
a druhým.“ Myslím, že se tato prosba
může týkat každého z nás.
Krásné jaro se vším, co k němu patří především slunce, optimismus a nový
příliv energie - přeje za celý tým tvůrců dnešního vydání

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Indonéská džungle v zoo Praha je opět otevřená
Osazenstvo nového Údolí slonů
je kompletní a po měsíční pauze zahrada otevřela Indonéskou džungli. Zoo se také může
pochlubit již 75. přírůstkem do
velké žirafí rodinky.

a vše je v pořádku. Naše radost je o to
větší, že se jedná o samičku.“ Další příznivou zprávou pro návštěvníky zoo
je znovuotevření Indonéské džungle. Největší lákadlo, samici orangutana Mawar s mládětem, tam však lze
spatřit jen výjimečně. „Orangutaní
mládě je nádherné, Indonéskou džungli
na žádné ze svých výprav za zvířaty nevynechám,“ prozradila herečka Tereza
Kostková, která zoo navštěvuje i se
svým synem pravidelně a na orangutánka měla tak trochu štěstí. Do horní části zoo se také přestěhovaly slonice Tamara a Janita a osazenstvo nového Údolí slonů je tedy kompletní.
Údolí slonů a Pavilon hrochů se otevírá již 30. března.
Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Zoo (sloni Tomáš Adamec)

Své první mládě porodila žirafí samice Faraa 17. února a protože ten
den měla ve slovenském kalendáři
svátek Liana, malá žirafka se jmenuje přesně tak. Krásně zbarvená a silná samička, která je už 75. přírůstkem v historii pražského chovu žiraf, se má čile k světu. Její porod byl
však značně komplikovaný a kurátorka chovu kopytníků Barbora Crkvová k tomu říká. „Faraa rodila nezvykle dlouho a byla po porodu hodně
vyčerpaná. Své role matky se ale ujala

Jablonec se diskuze nebojí
staň se fanouškem na www.facebook.com

Radnice v Jablonci nad Nisou již několik let udržuje tradici veřejných setkání členů vedení města s občany. Tato setkání
jsou někdy tematická, jindy se hovoří o obecných tématech. Veřejné diskuze jsou naplánovány i na letošní rok.

Na jednotlivá setkání se připravují všechny odbory napříč magistrátem. Lidi zajímá nejčastěji stav komunikací, úklid města, zimní údržba
a také problematika územního plánu. Vedle politického vedení města
tak ke stolu sedají a na dotazy Jablonečanů odpovídají i odborníci z řad
úředníků. Často diskutovaná bývá
bezpečnost a kriminalita ve městě,
proto jsou na setkání zváni i okrskáři městské policie. „Pro případ dotazů
na fungování městské hromadné dopravy zveme také ředitele dopravního
podniku a kvůli úklidu města zástupce technických služeb,“ prozrazuje Jana Fričová, která setkání s veřejností
připravuje a moderuje.

„Snažíme se při jednání s lidmi o co největší otevřenost, zajímá nás, co si lidé myslí,“ vysvětluje primátor města Petr Beitl
a dodává: „V Jablonci proto pořádáme také besedy zaměřené tematicky například
na územní plán, odpady nebo vzhled konkrétních částí města.“ Nejnovějším projevem otevřenosti radnice vůči lidem byla anketa, kde mohli lidé vyjádřit svůj
názor na umístění pošty na největším
jabloneckém sídlišti. Nakonec se záměr
České pošty soustředit dvě pobočky do
jedné zvrátit nepodařilo, ale dá se říci,
že radnice hrála rovnou hru. Občany informovala a ptala se na jejich názor. Není mnoho měst, která jsou komunikaci
s občany takto nakloněna. Vedle možnosti osobního setkání s vedením rad-

nice ve zmíněných veřejných diskuzích
„face to face“ mohou Jablonečané využívat webovou aplikaci Otázky a odpovědi nebo diskuzi na webu města. Stejně jako řada známých diskuzních serverů, byli jablonečtí nuceni přistoupit
k zavedení registrace pro komunikaci
v diskuzním fóru na městských stránkách. „V diskuzi docházelo ke stále častějšímu napadání diskutujících mezi sebou,
anonymní útoky se týkaly i členů vedení
města. Navíc se diskuze dvakrát během
jednoho roku stala předmětem šetření policie v důsledku podaných trestních oznámení, proto Rada města rozhodla o zavedení registrované diskuze,“ vysvětluje
postoj radnice její mluvčí Markéta Hozová. Není se co divit a v podstatě za-

se o tolik nejde, sociální sítě nabízejí dostatek prostoru pro anonymní vyjádření
vlastního názoru.
Ale zpátky k osobním setkáním občanů
s vedením města. V Jablonci se během
jarních měsíců chystá celkem sedm
podvečerních diskuzí. Proběhnou vždy
od 17 hodin ve všech částech města
a budou na obecná témata.

2.4. Rýnovice

školní jídelna

11.4. Mšeno

školní jídelna

16.4. Šumava

školní jídelna

23.4. Proseč
7.5. Kokonín

hasičská zbrojnice
KD Kokonín

14.5. Žižkův Vrch školní jídelna
21.5. centrum

malý sál Eurocentra

Znáte svou hladinu krevního cukru?
NOVÉhodné

ě vý
cenov alení
b

Odborníci odhadují, že až 250 tisíc Čechů trpí vysokou
hladinou krevního cukru, ale o svém stavu vůbec nevědí,
což může vést k řadě zdravotních komplikací.
Optimální hladinu krevního cukru vám pomůže udržet
extrakt ze skořice a chróm v oblíbeném doplňku stravy
Dialevel.

Dialevel se skořicíí
a chrómem pomáhá:
• udržovat zdravou hladinu cukru v krvi
• je vhodný pro diabetiky a osoby se zvýšenou
hladinou cukru v krvi
Zakoupíte v lékárně nebo telefonicky na bezplatné lince 800 141 141.

www.dialevel.cz
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