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VE MĚSTĚ A ZÁROVEŇ MIMO MĚSTO 
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Z Větruše se do centra 

Ústí nad Labem dostanete 

také lanovkou.

 

Ta vede do moderního 

multifunkčního 

komplexu Fórum.

Užijte si zde nákupy, 

navštivte multikino 

a využijte další služby 

(hlídání dětí, optik, atd.)

Vyrazte do centra 

Ústí lanovkou

ávám přednost ávám přednost 
álním hodnotámálním hodnotám
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Je jí 23 let. Narodila se v Jindřichově Hradci. V současnosti žije, studuje a pracuje v Praze, kde dokončuje 
studium na Metropolitní univerzitě v oboru Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Její motto zní: Ten, kdo 
se vzdává, nikdy nevítězí. Ten kdo vítězí, se nikdy nevzdává!

Martina Zemanová
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Velmi si vážím
každého úspěchu

čtěte na str. 6

 Jak dlouho se věnujete modelingu?
Modelingu se věnuji od svých 17 let. Je 
zároveň i mým koníčkem a beru ho i ja-
ko a možnost seznámit se se zajímavý-
mi lidmi. Baví mě a při fotografování se 
vždy uvolním, beru ho vlastně jako do-
ping, který mi dodává dobrou náladu. 
Baví mě i reklama a lákalo by mě stát 
se tváří nějakého zajímavého projek-
tu. Zajímavým nabídkám se proto 
nebráním. Mám pocit, že v České re-

publice, i když jsme malý stát, máme 
v tomto oboru spoustu talentovaných 

lidí. A je mi vždy ctí, když mě osloví 
někdo, s jehož prací se dokážu na-

prosto ztotožnit.
 Co považujete za svůj největší 

dosavadní profesní úspěch?
Všechny úspěchy, kterých jsem do-
sáhla a věřím, že ještě dosáhnu, jsou 
pro mě velmi významné a všech si vá-
žím. A je jedno, jestli jde o titulní stra-

nu časopisu FHM, fotografování s vý-
znamnými fotografy, nabídky ze zahra-

ničí, nebo právě aktuální možnost být 
tváří Metropolu. Jakákoli spolupráce a na-

bídka je pro mne důležitá, beru jí i jako důkaz to-
ho, že svou práci dělám dobře, a proto je o mě zá-
jem. Snažím se, aby za mne mluvila hlavně má 
práce a je pro mne nesmírně důležité jít cestou 
pokory a neustále na sobě pracovat. Věřím, že 
když se budu snažit, budou mi i nadále chodit na-

bídky na zajímavé projekty, abych mohla ukázat, 
co ve mně je.

 Uvažovala jste někdy o tom, co byste chtěla dě-
lat poté, až skončíte s kariérou modelky?
Samozřejmě, modeling je především koníček a možnost 
poznávat nové lidi. Zajímám se o investování a podni-
kání a v tomto směru vidím po dokončení studií svou 
budoucnost. Konkrétní obor si ale zatím nechám pro se-
be. I tady ale platí, že vzdělávat se má člověk neustále 
a školou to rozhodně nekončí, ta je naopak jen začátek. 

 Máte nějaký speciální recept, jak se udržujete 
ve formě?
Jako modelka se snažím pečovat o svou pleť, pít 
hodně vody, velmi důležitý je i pohyb, což mě při-
vádí k myšlence, že bych se mu měla začít pořád-
ně věnovat. Podstatná je ale i psychická pohoda. 
Já mám to štěstí, že mohu dělat to, co mě baví. Je 
skvělé, když má člověk kolem sebe dobré lidi, ale 
je třeba nemyslet jen na sebe, ale také na své oko-
lí. Nejsem zvyklá kohokoli soudit, naopak se snažím 
a přát ostatním štěstí a úspěch. A i na špatných vě-
cech hledám to dobré, negativním přístupem si to-
tiž člověk v ničem nepomůže, právě naopak. A kom-
binace toho všeho mě udržuje ve formě. 

 Jak nejraději trávíte volný čas?
Miluji cestování, čtení, nakupování, interiérový de-
sign, poznávání nových lidí, vzdělávání, dobré jídlo, 
je toho celkem hodně. Velmi ráda ale trávím čas se 
svým synovcem, kterého ale kvůli nedostatku času 
moc nevídám. Ovšem vždycky, když jsme spolu, na-
bíjí mě to spoustou štěstí a energie.

 Jste zadaná?
Momentálně nikoli. Práce a škola mě zatím vytěžu-
jí natolik, že na partnerský život není mnoho času. 
Ale do budoucna, kdo ví. 
 Text: Jan Pimper, foto: Jan Tůma

Naše noviny rády spolupracují s pozitivními lidmi ze všech oblastí života. Takovým příkladem 
je i modelka Martina Zemanová, která se pro letošní jaro stala tváří Metropolu.
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Výsledkem je vyšší šance na přežití 
u pacientů se selháním základních ži-
votních funkcí, ať už se jedná o mno-
hočetná poranění, onemocnění kardi-
ovaskulárního aparátu, cévní mozko-
vé příhody, akutní dechové selhání ne-
bo intoxikace.
První náměstkyně jihočeského hejtma-
na Ivana Stráská v této souvislosti při-
pomněla, že lékaři z ARO jsou spolu 
s traumatology a záchranáři těmi, kteří 
zajišťují v prvním sledu základní život-
ní funkce všech těžce zraněných. Hned 
po nich a v úzké spolupráci s nimi se 
pak pacientů ujímají další odborní lé-

kaři. „Jihočeský kraj se dlouhodobě potý-
ká se snahou ministerstva zdravotnictví 
prostřednictvím pojišťoven omezit v regi-
onu lékařskou péči. Tomu chceme zabrá-
nit a myslím si, že se nám to daří. Šetřit 
na lidském zdraví odmítáme,“ uvedla 
Stráská. Cílem investice je zajistit, aby 
se pacient v kritickém stavu okamžitě 
a bez prodlení dostal do péče specialis-
ty příslušného oboru, a to vše se záze-
mím ARO, které je plně vybaveno k lé-
čení stavů spojených se selháním zá-
kladních životních funkcí. Emergency  
bezprostředně navazuje na radiodia-
gnostické oddělení disponující CT, ul-
trazvukem či angiografi ckou linkou. 
„Toto místo představuje styčný bod mezi 
urgentní medicínou poskytovanou v te-
rénu týmy Zdravotnické záchranné služ-
by Jihočeského kraje a zdravotním perso-
nálem naší nemocnice,“ zdůraznil před-
seda představenstva Nemocnice Jindři-
chův Hradec Miroslav Janovský.
Novinkou na anesteziologicko-resu-
scitačním oddělení jindřichohradec-
ké nemocnice je také speciální izolač-
ní box s podtlakovou klimatizací, kte-
rý umožňuje péči o pacienty s těžkými 

a pro okolí nebezpečnými infekčními 
onemocněními, jež se ocitli v kritickém 
stavu a vyžadují podporu, či náhradu 
základních životních funkcí.
Centrem akutní medicíny v jihočeském 
regionu je Nemocnice České Budějovi-
ce a její pracoviště, jako je  Traumacent-
rum, Kompexní cerebrovaskulární cent-
rum, Kardiocentrum, Neurochirurgické 
oddělení a mnohá další. Garantem péče 
o pacienty v kritickém stavu je i v Čes-
kých Budějovicích  ARO, zdejší lékaři už 
osmým rokem pokračují v projektu, je-
hož cílem je prostřednictvím kvalit-
ní komunikace mezi jednotlivými ARO 
odděleními v „okresních“ nemocnicích 

a krajským centrem zlepšit kvalitu péče 
o kriticky nemocné pacienty. „Tento sys-
tém zvyšuje nejen kvalitu intenzivní péče, 
ale současně ušetří náklady na léčbu a na 
nasazení lékařského personálu,“ doplnila 
první náměstkyně hejtmana Jihočeské-
ho kraje Ivana Stráská.
V návaznosti na už zmíněný projekt 
komunikace mezi ARO odděleními ji-
hočeských nemocnic pořádá Anestezi-
ologicko resuscitační oddělení Nemoc-
nice České Budějovice, a.s. v pátek 26. 
května v pořadí už desáté Setkání jiho-
českých anesteziologů a sester. Akce se 
koná v prostorách českobudějovické 
Besedy Na Sadech. Text a foto: Metropol

Jindřichohradecká nemocnice 
zmodernizovala akutní příjem

Jindřichův Hradec | Více než 2,7 miliónu korun investovala Nemocnice 
Jindřichův Hradec, a.s do modernizace svého urgentního příjmu a anes-
teziologicko-resuscitačního oddělení. (ARO). 

Stanice technické kontroly STK - SME - LPG STKSt i t h i ké k t l STK SME LPG STKSt t h i ké k t STKK SSMEE LPPG STKK

STK     RASPENAVA

tel. 482 319 126  www.stkraspenava.cz

Raspenava
Frýdlantská ul. 772

 Po - Čt 7:30 - 17:00
 Pá 7:30 - 14:30
 So 8:00 - 13:00

POZOR ZMĚNA

OD BŘEZNA

OTEVŘENO 

I V SOBOTU

To je dobrá zpráva, která jistě potě-
ší všechny odběratele plynu, zejmé-
na však ty z nich, kteří plyn využíva-
jí k topení. Například majitel běžné-
ho rodinného domku totiž díky tomu 
může ročně ušetřit kolem 2 500 Kč 
a v případě rodinného domu vícege-
neračního se roční úspora může po-
hybovat až kolem 3 500 Kč. 
Nabídka Pražské plynárenské je k dis-
pozici pro všechny její zákazníky, tedy 
i ty, kteří aktuálně čerpají jiný její zvý-
hodněný cenový produkt, ale novou 
nabídku společnosti shledají atrak-
tivnější. „Stačí, když zákazník uzavře 
příslušný dodatek ke smlouvě, díky kte-
rému od určitého data získá plyn levněj-
ší o 11% oproti běžné ceně a tím bude 
zároveň ukončena platnost jeho dříve 
čerpaného cenového produktu“, uvedl 
v této souvislosti mluvčí společnosti 
Miroslav Vránek . 
Levnější plyn si klienti Pražské plyná-
renské od května mohou jednoduše 
vyřídit v rámci obchodních kancelá-
ří společnosti nebo korespondenčně. 
Plynaři navíc slibují, že od června to 

bude možné i prostřednictvím praž-
ských poboček pošty. 
Není to zdaleka poprvé, kdy Praž-
ská plynárenská přináší svým zákaz-
níkům zajímavé cenové zvýhodnění. 
Již od začátku letošní zimní sezony 
například nabídla svým zákazníkům 
plyn levnější o 6,5% a to při prodlou-
žení smlouvy o dva roky. „Chtěli jsme 
tím našim zákazníkům zejména ule-
vit v zimní topné sezoně, kdy je z celé-
ho roku spotřeba plynu největší“, dopl-
nil Miroslav Vránek. Zmínit lze dále 
slevy pro zákazníky starší 65 let, drži-
tele průkazu ZTP-P nebo zvýhodnění 
pro rodiny s malými dětmi. 
Aktuálně nabízenou slevu 11% spo-
lečnost poskytuje z neregulované tzv. 
komoditní složky ceny zemního ply-
nu, netýká se tak tzv. distribuční slož-
ky ceny, protože ta je zcela regulová-
na státem. I v jejím rámci se však vý-
hledově můžeme těšit na zlevnění. 
Energetický regulační úřad totiž dle 
svého nedávného vyjádření chystá 
snížení těchto regulovaných cen ply-
nu o více než pět procent.

Pražská plynárenská 
nabízí plyn levnější o 11% 
Zemní plyn na tři roky levnější o 11% budou mít od 1. května tohoto ro-
ku k dispozici všechny domácnosti a maloodběratelé, odebírající zemní 
plyn od Pražské plynárenské. Podmínkou je pouze prodloužení smlouvy 
týkající se dodávky plynu uzavřené s touto společností. 

Hradec Králové | Dva nové vo-
zy v celkové ceně zhruba jeden 
a půl miliónu korun si převzali 
královéhradečtí dobrovolní ha-
siči z jednotek Třebeš a Malšo-
va Lhota. 

Auta přepraví kompletní družstva 
nejen k ostrým zásahům, ale jsou 
schopna sloužit na akcích či požár-
ních asistencích. Jen vloni zdejší 
hradečtí dobrovolní hasiči zasaho-
vali u 332 událostí. Zejména zásahy 
na Hořicku v továrně Mileta ke kon-
ci roku a odstraňování následků ka-
tastrofy v městských lesích prověři-
ly připravenost lidí i techniky.

Nové vozy vystřídají dosluhující vo-
zidla Avia, která dobrovolní hasiči 
z Třebše a Malšovy Lhoty využívali při 
svých výjezdech. Těch bylo jen v loň-
ském roce 332, přičemž nejvíce vý-
jezdů bylo v rámci technické pomoci, 
často jezdili dobrovolní hasiči k požá-
rům či dopravním nehodám. Povoláni 
však byli i k únikům nebezpečných či 
chemických látek.    (od dop.)

Nové vozy pro hasiče

Tento projekt je v souladu s již dříve 
schválenou „Koncepcí rozvoje Hornic-
kého skanzenu Mayrau ve Vinařicích“ 
a jeho cílem je zejména konzervace 
těžní věže jámy Mayrau a vybudová-
ní depozitářů. „Skanzen Maryau je uni-
kátní ukázkou, jak vypadaly uhelné doly 
na Kladensku v dobách své největší slá-
vy. Expozice vypadá tak, jako v posled-
ní den odchodu posledních zaměstnan-
ců dolu. Je naší povinností zachovat tuto 
památku dalším generacím,“ řekl stře-
dočeský hejtman Josef Řihák.
Rada dále projednala další fázi pro-
jektu na vybudování naučné stezky 
Karla Čapka, která se nachází v sed-
mikilometrovém okruhu kolem Pa-
mátníku Karla Čapka. Tento okruh 
měl Karel Čapek v oblibě pro své vy-
cházky. Naučná stezka je vybavena 
10 informačními panely a odpočin-
kovým mobiliářem. V rámci projektu 
je pro návštěvníky Památníku Karla 
Čapka k dispozici také virtuální stez-
ka – 30minutový dokument o nejza-

jímavějších úsecích stezky promítaný 
na velkoplošné obrazovce. Potřebnou 
částku na vybudování naučné stez-
ky ve výši 2,6 milionů korun získa-
la příspěvková organizace Památník 
Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 
z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy. Středočeský kraj nyní 
obdržel z ROP konečnou část dotace 
na realizaci tohoto projektu. 
„Stezku Karla Čapka znám osobně. Ve-
de krásnou krajinou údolím Kocáby 
a Kotenčického potoka. Cestou je mož-
né spatřit celou řadu přírodních zajíma-
vostí. Je to ideální trasa pro rodiny s dět-
mi. Po stezce se dá projít i s kočárkem,“ 
sdělil hejtman Josef Řihák.
V neposlední řadě se rada kraje zabý-
vala schválením uzavření smlouvy o fi -
nancování výstavby projektů „Cyklos-
tezka Zeleneč – Lázně Toušeň“ a „Kla-
denská cyklostezka Praha – Hostivice 
- Kyšice - 1. etapa“ mezi Regionální ra-
dou regionu soudržnosti Střední Če-
chy a Středočeským krajem.  (od dop.)

Cyklostezka, naučná stezka a skanzen 
Středočeský kraj | Rada kraje se zabývala mimo jiné projektem Sládeč-
kova vlastivědného muzea v Kladně, který je vhodný pro získání fi nanč-
ních prostředků z Finančních mechanismů Evropského hospodářského 
prostoru a Norska na léta 2009 – 2014 (tzv. Norské fondy). 

Granty pro 
zdravotnictví

Praha | Rada rozdělila 9 575 000 ko-
run mezi žadatele o zdravotnické 
granty, kteří dostanou grant v částce 
nižší než 200 tisíc korun. O rozdělení 
10 308 000 korun na granty přesahují-
cí sumu 200 tisíc korun rozhodlo dub-
nové zasedání Zastupitelstva hlavní-
ho města Prahy stejně jako o grantu 
ve výši 117 000 Kč pro Prahy 8 a 17.

Lázeňská sezóna
Lázně Bohdaneč | V sobotu 4. květ-
na ve 14 hodin slavnostně zahájí 
v Lázních Bohdaneč 116. lázeňskou 
sezónu. V bohatém programu v areá-
lu lázní vystoupí Monika Absolonová, 
Ready Kirken, chybět nebudou sou-
těže, hry, řemeslné stánky, zajímavé 
přednášky ani bohaté občerstvení.  

Nejmilejší 
koncert s rekordem

Plzeňský a Karlovarský kraj | Ve 
středu 10. dubna se v Lidovém domě 
a v kině ve Staňkově uskutečnil už 
XXI. ročník „Nejmilejšího koncertu“, 
přehlídky zájmově uměleckých čin-
ností dětí z dětských domovů Plzeň-
ského a Karlovarského kraje. Přehlíd-
ky se zúčastnilo 147 dětí, což je nejví-
ce v historii této kulturní akce.

Další služby 
pro snoubence

Hradec Králové | Stále více nadstan-
dardních služeb přináší snoubencům 
v poslední době magistrát. Slavnost-
ní obřad si mohou objednat na inter-
netu, manželství lze uzavřít diskrét-
ně na magistrátu, a to vše třeba v ne-
děli či ve státní svátek. Těchto výhod, 
v mnoha případech symbolicky zpo-
platněných, rádi využívají i svatebča-
né z jiných měst. Svatby s těmito ví-
cenáklady magistrát od července zpo-
platní. I tak však budou cifry  mnohem 
nižší než ve srovnatelných městech 
a zdaleka nepokryjí všechny náklady. 
I nadále však mohou snoubenci uza-
vřít manželství zcela zdarma.  

Pomoc řidičům
Praha | Hlavní město uvedlo do pro-
vozu nové informační světelné tabu-
le, které umožňují vícebarevné zobra-
zení symbolů i schémat dopravní si-
tuace. Tato tzv. zařízení pro provozní 
informace jsou instalována na vybra-
ných komunikacích pražské silnič-
ní sítě. Celkem jich je více než pade-
sát. S informačními tabulemi se řidiči 
v Praze mohou setkat především na 
důležitých příjezdových komunika-
cích, ale i v centru města. 
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Praha | Tradiční značka Český por-
celán Dubí letos slaví 100 let nepře-
tržitého užívání původní tovární 
značky v České republice. Součas-
ná nabídka představuje 660 růz-
ných tvarů v klasickém i moder-
nějším pojetí cibulového dekoru 
a kromě jídelních a servírovacích 
souprav zahrnuje například i vá-
noční ozdoby, velikonoční dekora-
ce nebo fi gurky.

Letos uplyne sto let od doby, kdy by-
la v roce 1913 spodní značka Dubí 
zaregistrována, přičemž tradice vý-
roby porcelánu v Dubí sahá do roku 
1864. Společně s Royal Dux v Duch-
cově jsou to dvě nejstarší české por-
celánky, jejichž výrobky nesou origi-
nální tovární značku dodnes. 
Šíře sortimentu cibulového porcelánu 
z Dubí představuje 660 tvarů a klasický 
cibulový dekor se v průběhu let vyvinul 
do několika modernějších řad: sedmi-
barevný cibulák NATURA, nové deko-
ry PRAHA BLUE, BOHEMIA BLUE a PRA-
HA ECO. Cibulový porcelán je porcelá-
nem generací a díky jedinečné techno-
logii dekorování pod glazuru je možné 
ho užívat i v moderních domácnostech 
vybavených mikrovlnnými troubami 
a myčkami nádobí. 
V Dubí se dále vyrábí i klasický bílý 
porcelán, který zahrnuje 100 různých 
tvarů snídaňových hrnků ve třech tisí-
cích dekorech. Nabídka se  stále rozši-
řuje o další tvary a samozřejmě i deko-
ry, na nichž se podílí řada výtvarníků 
zabývajících se keramikou a porcelá-
nem. Všechny výrobky jsou garantová-
ny Asociací sklářského a keramického 
průmyslu ČR jako Český výrobek.
Společnost Český porcelán, a. s., Dubí 
zaměstnává 274 zaměstnanců, z nichž 
80 % tvoří ženy. Většina kvalifi kova-
ných zaměstnanců je vyučena ve vlast-
ním učilišti. V roce 2011 společnost in-

vestovala 11 mil. korun do nové, auto-
matické glazovací linky. Přibližně 60 % 
výroby je určeno na export. Společnost 
vyváží do Německa, Japonska, Jižní Ko-
reje, Ruska a dalších zemí. Největším 
odbytištěm bílého porcelánu je Němec-
ko, o porcelán s cibulovým dekorem řa-
dy Eco Praha, Praha Blue a Bohemia 
Blue je největší zájem v Japonsku a Již-
ní Koreji, přičemž na japonském trhu je 
rovněž velmi oblíbená souprava Bohe-
mia Cobalt. Zákazníci v Rusku naopak 
preferují bílé výrobky dekorované a do-
plněné zlatem. 
Český porcelán, a. s., je nositelem čes-
kého ocenění Rodinné stříbro, společ-
nost se několikrát umístila v žebříč-
ku 100 nejlepších a 100 nejobdivova-
nějších českých fi rem a 3 x získala me-
zinárodní ocenění Golden Trophy for 
quality. Úspěch sklízejí i samotné sou-
pravy, například jídelní souprava Bohe-
mia podle návrhu profesora Jiřího Pelc-
la získala v roce 2006 ocenění jako vy-
nikající český výrobek, o rok později jí 
udělil  ministr průmyslu a obchodu Ko-
rejské republiky cenu za nadčasový de-

sign a v hotelovém provedení získa-
la ocenění Exponát Horeca na veletr-
hu pro hotelnictví a gastronomii v ro-
ce 2005 v Praze.
Na inovaci sortimentu společnost pra-
videlně spolupracuje s řadou renomo-
vaných umělců a designérů. Za nej-
mladší generaci to byl Mgr. art Petr 
Korecký, který za „Čajový set do tmy“ 
získal ocenění Vynikající studentský 
design 2005 v soutěži Národní cena za 
studentský design. Dále pak Mgr. art 
Lenka Malíská autorka Soupravy Trio, 
ak. arch. Jiří Pelcl, který je autorem por-
celánových souborů Bohemia White 
a Bohemia Blue, Triplex. Dále pak ak. 
soch. Miroslav  Oliva, autor několika 
snídaňových hrnků, Emma Srncová, 
Alena Burešová, Jan Pacák Jiří Kožíšek, 
Zdeněk Hošek aj.
Akciová společnost Český porcelán 
podporuje řadu dobročinných a spor-
tovních aktivit, a to nejen v rámci Ús-
teckého kraje. Podílí se např. na ak-
ci Vinařské Litoměřice, je také jedním 
z partnerů Nadačního fondu manželů 
Livie a Václava Klausových. 

Český cibulák značky Dubí letos slaví 100. výročí

 Jak funguje technika bělení bez peroxidu?
Používám metodu bělení zubů za pomoci profe-
sionálního dentálního přístroje a bezperoxidové-
ho gelu. Zákrok spočívá v použití paprsku s vy-
sokou intenzitou modrého světla. Pomocí speciál-
ních optických procesů do těla nepronikají žádná 
škodlivá záření.
Metoda je velmi bezpečná, nepoškozuje zubní 
sklovinu, protože neobsahuje abrazivní složky ani 
peroxid. Zdravotní rizika zákroku jsou téměř nu-
lová. Zákrok je bezbolestný, rychlý a celkový ko-
nečný efekt se dostaví do 24 hodin od zákroku. 
Kromě vybělení zubů dochází také k úplné dezin-
fekci dutiny ústní.

 Jak procedura probíhá?
Po nanesení gelu do silikonového náustku  se zu-
by ozáří modrými paprsky, čímž se urychlí půso-
bení gelu. Zhruba po 15 minutách se aplikuje dru-
há vrstva gelu a toto se opakuje přibližně třikrát 
až čtyřikrát. Celý zákrok trvá zhruba 45 až 55 mi-

nut. Bělením zubů pomocí laseru lze dosáhnout 
až o 5 odstínů bělejších zubů. Po zákroku se ne-
smí hodinu jíst, pít a kouřit. V dalších dnech je 
nutné dodržovat bílou dietu – tzn. nekonzumo-
vat potraviny a nápoje s vysokou koncentrací bar-
viv (především káva, červené víno, čaj, čokoláda, 
obarvené limonády a džusy atd.), aby se zabráni-
lo opětovnému zabarvení zubů.

 Je tento způsob bělení revoluční, jak se uvádí 
na mnohých reklamních poutačích?
Bělení zubů nepatří k moderním trendům něko-
lika posledních let. Již staří Římané věděli, jak si 
bělit zuby. Popelem z ohnišť, rozemleté cihly či 
leptání zubů kyselinou. Jiné kultury si bělily zuby 
ranní močí či lučními květy... i to byly cesty k zá-
řivému úsměvu.
U nás se metoda profesionálního bělení bez pou-
žití peroxidu začala více rozšiřovat víceméně v po-
sledním roce, také pro to, že nová směrnice EU 
striktně zakazuje použití peroxidu mimo ordina-

ce lekářů, ale do loňského roku tomu tak nebylo 
a peroxidem se vesele bělilo i v kosmetických salo-
nech. Tato metoda je revoluční především v tom, 
že je bezpečná a nepoškozuje zubní sklovinu. Ne-
bělí zuby tak drastickým způsobem jako peroxid. 

Po prvním bělení má většina klientů zuby světlej-
ší o 5-6 odstínů. Při hodně zažloutlých zubech se 
doporučuje cca po 10 dnech opakovat. Co mě tro-
chu mrzí je, že díky slevovým portálům, které tu-
to proceduru nabízí i v rozmezí 299-399 Kč, vzni-
ká mnoho nespokojených zákazníků. Ti po absol-
vování bělení získají výsledek odpovídající ceně 
z toho důvodu, že práce nemusí být provedena 
tak pečlivě, a zákazník je jen jeden z mnoha na 
běžícím pásu s voucherem za 299 Kč.

 Za kolik tedy provádíte bělení Vy?
U nás v salonu máme nyní otevírací cenu 890 Kč. 
Mohu říct, že i další služby, jako je např. kosme-
tické ošetření IPL laserem ad. je prováděno kva-
litně a s individuálním přístupem ke každému zá-
kazníkovi. Ti se k nám pak rádi vrací a nemusíme 
inzerovat na slevových portálech, čímž samozřej-
mě nechci žádným způsobem tyto slevové náku-
py hanit, je to pouze můj osobní názor.
Je pro mne důležité a zároveň mě na této prá-
ci nejvíce těší, když zákazník odchází spokojený 
a s úsměvem.

Tereza Panochová
StarWHITEProfi , tel. 420 737 702 539

Bělení zubů bez peroxidu je poměrně novou metodou
Bělení zubů je pro mnohé majitele žlutých či jinak nevzhledně zbarvených zubů vysněným 
přáním. Častým očekáváním je rozzáření úsměvu, pocit zdravých úst či náprava nepěkné 
barvy. Je moderním a stále více prosperujícím odvětvím nejen ve stomatologických ordina-
cích, ale také u kosmetických fi rem. Tereza Panochová (na snímku s klientkou) se bělení zu-
bů, bez použití peroxidu vodíku, věnuje v Salonu Beauty na Praze 4.

Díky živým mezinárodním vztahům na regionální úrovni již 
vzniklo v česko-polském pohraničí na 300 projektů, na které 
partneři z Královéhradeckého kraje a Polska získali z Evrop-
ské unie zhruba dvě miliardy korun.
Zástupci královéhradeckého, libereckého, pardubického a olo-
mouckého regionu jednali se svými polskými protějšky o po-
kračování spolupráce. „Přeshraniční program česko-polské spo-
lupráce patří v Evropě dlouhodobě mezi nejúspěšnější. Výsledky 
našich dobrých vztahů dnes můžeme představit prostřednictvím 
kilometrů rekonstruovaných silnic či na rostoucím zájmu pol-

ských turistů o náš kraj. Letos v únoru jsme také podepsali s dol-
noslezským vojvodou ve Vroclavi dohodu o vzájemné pomoci při 
záchranářských pracích, katastrofách, živelných pohromách a ji-
ných mimořádných událostech. Díky tomu mohou záchranáři na 
obou stranách hranice efektivně spolupracovat, pokud to je tře-
ba,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. V letoš-
ním roce realizace česko-polských projektů pokračuje - rozvoj 
pohraničí posílí minimálně další čtvrt miliarda korun. Dotace 
budou směřovat například na ochranu životního prostředí, 
rozvoj podnikání a cestovního ruchu či vzdělávání. (od dop.)

„Liberecký kraj má velký zájem vytvo-
řit podobné inovační centrum s podpo-
rou využití HI-TECH technologií. V prv-
ní fázi bude zaměřeno především na 
START-UP a inovační inkubátory, ve kte-
rých chceme pomoci rozjet vlastní pod-
nikání osob s inovačním projektem od 
zajištění zázemí, přes administrativní 
pomoc, workshopy až po práci se zku-
šenými mentory,“ sdělil náměstek Pi-
eter. Jihomoravské inovační centrum 
(JIC) v Brně funguje od roku 2003 a je-
ho hlavní činností je zprostředková-
ní propojení univerzit a vědeckový-
zkumných institucí s podnikatelskou 
sférou s cílem maximalizovat přínos 
výzkumu a vývoje na regionální a ná-
rodní úrovni. Náměstek a radní Ivana 
Hujerová, pověřená řízením hospo-
dářského a regionálního rozvoje, ev-
ropských projektů a rozvoje venkova 
se proto setkali s Petrem Chládkem, 
manažerem Regionální inovační stra-
tegie Jihomoravského kraje a Michae-
lou Šuleřovou z Inovačního centra.
Jihomoravské inovační centrum vzni-
klo jako zájmové sdružení právnických 
osob v roce 2003. Členy sdružení jsou 

Jihomoravský kraj, Statutární město 
Brno, Masarykova univerzita, Vysoké 
učení technické v Brně, Mendelova uni-
verzita v Brně a Veterinární a farma-
ceutická univerzita Brno. Jeho smys-
lem je pomáhat lidem tvořit fi rmy, kte-
ré mění svět. Snaží se vytvářet prostře-
dí vzájemné důvěry. Jeho služby jsou 
velmi transparentní. JIC se podařilo ve 
spolupráci s ostatními partnery vytvo-
řit stovky kvalifi kovaných pracovních 
míst ve 110 technologických fi rmách. 
„Do roku 2020 přineseme Jihomoravské-
mu kraji 1 novou fi rmu s miliardovým 
ročním obratem, 3 regionální společnos-
ti s celosvětovým dosahem, 500 meziná-
rodně konkurenceschopných fi rem a 2020 
vysoce kvalifi kovaných pracovních míst,“ 
popsala vizi Inovačního centra Micha-
ela Šuleřová. Dalším cílem Jihomo-
ravského Inovačního centra je pomo-
ci České republice do TOP 20 nejlep-
ších ekonomik světa.„Jsme průkopníky 
na poli inovací v ČR, našim zákazníkům 
jsme spolehlivými partnery, vytváříme 
prostředí vzájemné důvěry a námi posky-
tované služby jsou transparentní,“ dopl-
nil Petr Chládek. (od dop.)

V Liberci bude inovační centrum
Liberec | S myšlenkou vybudování Inovačního centra v Libereckém kraji při-
šel náměstek hejtmana Marek Pieter. Inspiraci pro vybudování centra, kte-
ré by podporovalo vznik nových fi rem s využíváním inovačních technologií 
a komerční využití výzkumu a vývoje, čerpal v Jihomoravském kraji, dopro-
vodila ho radní Ivana Hujerová. 

Na polských hranicích v Náchodě
se sešli hejtmani čtyř krajů

Náchod | O pokračování úspěšné česko-polské spolupráce v oblasti dopravy, cestovního ruchu či bezpečnosti jednali 
v Náchodě a polské Kudowě Zdroji hejtmani čtyř českých krajů s dolnoslezským vojvodou a maršálkem. Zastupitelé na svém dubnovém 

zasedání schválili vyplacení polo-
viny této částky tak, jak je navrh-
ly jednotlivé komise rady měs-
ta. Dalších částka ve stejné výši 
1,4 milionu korun je ponechána 
v rezervě města. O jejím rozdě-
lení zastupitelé případně rozhod-
nou ve 2. kole v červnu letošní-
ho roku podle vývoje ekonomic-
ké situace. 

„Podařilo se nám zachovat objem fi -
nancí určený pro podporu jednotlivých 
oblastí. Komise dostaly k rozdělení fi -
nance ve stejné výši jako v loňském ro-
ce, a to mě velmi těší,“ konstatuje ná-
městkyně primátora pro humanitní 
oblast Soňa Paukrtová. „I letos postu-
pujeme dle loňského osvědčeného mo-
delu a necháváme polovinu schvále-
ných příspěvků v rezervě města,“ do-
dává Paukrtová. (od dop.)

Jablonec rozděloval peníze
Jablonec n. N. | Rozpočet města na rok 2013 počítá s částkou 2,8 milionu 
korun určenou pro příspěvky subjektům z oblasti kultury, výchovy a vzdě-
lávání, sportu, prevence kriminality a sociální péče a zdravotnictví.

Tübingen | Mezinárodní konference 
k Dunajské strategii se na pozvání prezi-
denta vládního kraje Tübingen Herma-
na Strampfera zúčastnili také zástupci 
Pardubického kraje hejtman Martin Ne-
tolický a náměstek pro dopravu Jaromír 
Dušek. Hejtman využil svého vystoupe-
ní k otevření otázky o vybudování me-
zinárodní vodní cesty Dunaj – Odra – 
Labe. „Tato myšlenka rozhodně není no-

vá. S touto vizí přišel téměř před sto lety 
úspěšný český podnikatel Tomáš Baťa. Do-
dnes se na ni ovšem nenašly fi nanční pro-
středky. Řada lidí přitom považuje projekt 
za vědecko-fantastický. Všichni přitom ví-
me, že lodě musí v současnosti obeplou-
vat celou Evropu. Průplav proto vnímám 
jako významnou součást Dunajské strate-
gie a měl by být posuzován velmi vážně,“ 
vyzval Netolický. (od dop.)

Projekt Dunaj – Odra – Labe
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 Registrace
Pokud se chcete přihlásit na vzdělá-
vací akci IPVZ, je nutná registrace. 
Celý proces registrace Vám zabe-
re nanejvýš několik minut. Registraci 
provádíte pouze jednou, a to při va-
šem prvním přihlášení na vzdělávací 
akci IPVZ. Vyplníte pouze pár základ-
ních informací o Vás a následně ob-
držíte přihlašovací údaje pro přihláše-
ní do klientského systému.
  Registraci můžete provést 
na adrese: http://www.ipvz.cz/re-
gistrace-noveho-uzivatele.aspx.
  Přihlášení do klientského sys-
tému

Po obdržení uživatelského jména 

a hesla se přihlašte do klientského sys-
tému pomocí přihlašovacího formulá-
ře s názvem přihlášení do klientského 
systému v pravé horní části.
 Vyhledání vzdělávací akce

Pomocí vyhledávače ve vzděláva-
cích akcích si vyhledejte vzdělávací 
akci, o kterou máte zájem.
 Hledání naleznete na adrese:

http://www.ipvz.cz/akce/hledani-
vzdelavaci-akce.aspx.
 Přihlášení na vzdělávací akci

Přihlášení na akci samotnou provede-
te kliknutím na zelené tlačítko "přihlásit 
se na vzdělávací akci" v detailu vzdě-
lávací akce, nebo kliknutím na odkaz 
„přihlásit" ve výsledcích hledání.

Jak se přihlásit 
na vzdělávací akci IPVZ?

Následující kroky jednoduše popisují proces přihlášení na vzdělávací akce 
IPVZ pomocí internetových stránek www.ipvz.cz. 

Dvě počítačové učebny slouží nejen 
pro interaktivní výuku práce s po-
čítačem, ale stále častěji i pro hod-
nocení uchazečů o atestaci pro-
střednictvím testů s nabízenými 
odpověďmi včetně písemné části 
aprobačních zkoušek cizinců. Frek-
ventanti tu navíc mají k dispozici ta-
ké speciální učebny, například speci-
alizační učebnu pro rehabilitaci ne-
bo zázemí pro patologickou ana-
tomii. Vzdělávací zázemí doplňuje 
výborná kuchyně s kantýnou a jídel-
nou, která slouží účastníkům semi-
nářů, workshopů, stáží stejně jako 
zaměstnancům. Dalšími třemi skvě-
le vybavenými a dostatečně velkými 
sály disponuje hotel ILF na Budějo-
vické ulici v Praze. Ze statistiky ro-
ku 2012 vyplývá, že se v IPVZ Praha 
uskutečnilo celkem 1 467 vzděláva-
cích akcí (z toho 493 specializačních 
a 974 celoživotních), jimiž prošlo 

20 688 školenců. Slova chvály pro IP-
VZ zazněla od zahraničních hodno-
titelů, kteří obdivovali vysokou úro-
veň, organizaci i zázemí pro centrál-

ní vzdělávání ve zdravotnictví. In-
formace o všech učebnách IPVZ jsou 
na adrese: http://www.ipvz.cz/pro-
najem-skolicich-prostor.aspx.

Výukové prostory IPVZ v Praze

Jedna z moderních učeben pro interaktivní výuku.

 Pane profesore, dosavadní pro-
fesní život jste zasvětil královské-
mu lékařskému oboru – chirurgii. 
Na co se konkrétně specializujete?
Kromě všeobecné chirurgie, která 
je základem pro jakýkoliv chirurgic-
ký obor, je v současném multiobo-
rovém světovém trendu nutná spe-
cializace nejen oborová, ale i uvnitř 
příslušné odbornosti. V mém oboru 
chirurgickém jsem si vybral jako ce-
loživotní specializaci koloproktolo-
gii. V té je obsažena jak složka onko-
logická, tak choroby zánětlivé (např. 
Crohnova choroba, ulcerózní koli-
tida či divertikulární komplikace),  
i poruchy funkční (obstipace, inkon-
tince apod.). V oblasti břišní onkolo-

gie provádíme jako jediní v ČR cy-
toredukční operace spojené s hy-
pertermickou peroperční laváží (HI-
PEC). Jako „lahůdku“ jako jediní v ČR 
a pravděpodobně  i Evropě děláme 
sice mutilující, ale život zachraňu-
jící hemikorporektomii (odstranění 
dolní poloviny těla). Tak to je moje 
současná specializace.

 Jaký význam připisujete celoži-
votnímu vzdělávání a z jakých pra-
menů čerpáte vy osobně?
Celoživotní vzdělávání je nedílnou 
dobrovolně-povinnou součástí pro-
fesního života každého lékaře, tedy 
i chirurga. Pro vzdělávání jsou dnes 
k dispozici rozsáhlé prostředky mul-
timediální, sám dávám přednost čin-

nosti přednáškové, neboť tak je mož-
né získat nebo podat nové informace 
velmi rychle, přehledně a diskutova-
telně. Navíc lze v kuloárových disku-
zích předat či získat zkušenosti velmi 
bezprostředně a neformálně.

 Jakou formou předáváte své bo-
haté praktické zkušenosti mladším 
kolegům?

Jak jsem již uvedl, mám-li co nového 
říci, pak nejraději v přímém kontaktu 
s posluchačem. Pochopitelně publika-
ce ať již klasické (časopisecké, knižní) 
či e-learnigové jsou taktéž přínosné, 
i když přinášejí nové informace poně-
kud opožděně. Pro akademický růst 
jsou však nezbytné.

 Jak hodnotíte zázemí, organiza-
ci a náplň celoživotního vzdělává-
ní lékařů v IPVZ?
Celoživotním vzděláváním se v ČR 
zabývá několik organizací - IPVZ, 
ČLK, Lékařské fakulty, ale i kterýko-
liv pro vzdělávání akreditovaný sub-
jekt. Z hlediska zázemí a organizač-
ní struktury, ale i personálního ob-
sazení, je jednoznačně jak pro vzdě-
lávání specializační, tak i celoživotní 
optimální systém organizace v IPVZ. 
Ostatně o tom dostatečně vypovídá 
jeho letos již 60letá tradice a obdiv-
né reakce zahraničních hodnotitelů. 
Ne, že by nebyla vzhledem k mění-

cím se poměrům a potřebám nutná 
strukturální obměna, ale okleštění 
činnosti IPVZ tak, jak bylo v posled-
ních letech provedeno, věci zlepšení 
vzdělávání, především specializač-
ního, zajisté neposloužilo.

 Máte za sebou rozsáhlou pub-
likační činnost, samostatnou i tý-
movou. Na čem právě teď v tomto 
směru pracujete?
Podařilo se nám do specializační-
ho i vzdělávacího systému zařadit 
v souladu se zavedenými pravidly 
v EU nové nadstavbové obory - kolo-
proktologii a onkochirurgii.  Pro ty-
to chirurgické podobory dosud ne-
existovaly souborné studijní mate-
riály v českém jazyce. Proto úsilím 
celé řady renomovaných chirurgů 
byly takovéto  podklady  (v rámci IP-
VZ s podporou EU fondů) urychleně  
zpracovány a ve formě studijních 
materiálů jsou právě v těchto dnech 
již distribuovány.

Hodnotitelé ze zahraničí obdivují zázemí a organizaci IPVZ
Profesor MUDr. František Antoš, CSc, FEBS  je emeritním přednostou chi-
rurgické kliniky 1. LF UK v Nemocnici Na Bulovce a zároveň vedoucím 
Katedry chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnic-
tví. Zeptali jsme se ho, jak se nadále ve svém oboru vzdělává sám a k če-
mu vede v rámci IPVZ své mladší kolegy.

IPVZ Praha sídlí v bývalém Masarykově školicím ústavu v Ruské ulici. K dispozici je tu sedm moderně vybave-
ných učeben, které umožňují použití multimediální didaktické techniky a metod efektivní výuky pro více než 
80 specifi ckých oborů. 

Exteriér budovy IPVZ v Ruské ulici v Praze (zajímavostí je, že se tu natáčel te-
levizní seriál Létající Čestmír).

Specializační učebna pro rehabilitaci – celkový pohled.
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Jedná se o projekty P3 a P4, kte-
ré Jihočeský kraj realizoval v rámci 
5. a 10. výzvy ROP NUTS II Jihozá-
pad v letech 2009-2012. Celkem oba 
projekty vyšly na zhruba 750 milio-
nů korun. Z fi nancí ROP měl kraj zís-
kat přes 630 milionů korun, zbytek 
měl uhradit z vlastních prostřed-
ků. Loni v létě bylo v rámci těch-
to projektů modernizováno přes 
200 km krajských silnic. Po dokonče-
ní obou projektů, předložení žádosti 
o proplacení a kontrole dokumentů 
k oběma projektům Regionální rada 
regionu soudržnosti Jihozápad roz-
hodla o udělení korekce na některé 

části projektů ve výši 50% původně 
schválených částek. 
Jihočeský kraj se snížením dotace ne-
souhlasil, jeho námitky ale neby-
ly uznány a RRRSJ dál trvá na snížení 
části dotace o 50%. Dohromady se jed-
ná o částku téměř 100 milionů korun. 
„Rozhodli jsme se tedy podat žalobu na 
způsob a výši stanovené korekce dotace, 
neboť k obraně práv kraje nemáme jiné 
opravné prostředky,“ uvedl hejtman Ji-
hočeského kraje Jiří Zimola. 
Jihočeský kraj je toho názoru, že 
údajná pochybení, za která je korek-
ce vyměřená, nejsou chybami. Pří-
padně jsou to jen marginální pochy-

bení. Ve třech případech je korekce 
v celkové výši 56 milionů vyměřena 
za to, že se změnila osoba hlavního 
stavbyvedoucího projektu. „Požadav-
ky na kvalifi kaci stavbyvedoucího ale 
byly splněny a dodrženy,“ zdůrazňu-
je náměstek hejtmana Jaromír Slíva. 
V dalších dvou případech má být do-
tace kraje krácena celkem o 42 milio-
nů korun za údajné nedostatečné po-
souzením kvalifi kačních předpokla-
dů jednotlivých uchazečů o zakázku. 
„Kraj v zadávací dokumentaci požado-
val určité tonáže válců. Uchazeč o za-
kázku neuvedl tonáž válce, který při 
modernizaci silnice použije, ale uvedl 
pouze typ válce. Podle toho je ale zjisti-
telná i jeho tonáž. Navíc při hodnocení 
nabídek seděli v komisi odborníci, kte-
ří se v této technice vyznají. Přesto jsme 

podle regionální rady chybovali a ne-
dostatečně posoudili kvalifi kační před-
poklady uchazečů,“ specifi kuje údaj-
né důvody pro výrazné krácení další 
části dotace hejtman Zimola. 
„Naším cílem je podáním žaloby do-
sáhnout zrušení krácení fi nančních 
prostředků dotace a dosažení nového 
posouzení okolností, které vedly Regi-
onální radu regionu soudržnosti Jiho-
západ ke krácení dotace“ říká náměs-
tek Slíva, který dodává, že v žalobě 
kraj nenapadá princip krácení do-
tace, ale způsob, jak ke korekci do-
spěli. „Neexistuje totiž žádná metodi-
ka, podle které by se stanovovala zá-
važnost případných chyb a závažnosti 
těchto chyb odpovídající procentuální 
výše korekce. V jedné kanceláři se do-
zvíte, že za chybu vám bude vyměřena 

korekce 50% a ve druhé vám jiná úřed-
nice za stejnou chybu určí korekci tře-
ba 25%,“ uzavírá Zimola. 
Nejedná se o první spor, který Jiho-
český kraj kvůli projektům Regionál-
ního operačního programu (ROP) ve-
de. V březnu letošního roku Zastupi-
telstvo Jihočeského kraje odsouhlasi-
lo podání podnětu pro podání žaloby 
proti Ministerstvu fi nancí ČR k nejvyš-
šímu státnímu zastupitelství. Kraj po-
žaduje od ministerstva zpět 150 mili-
onů korun, které ministerstvu zaplatil 
za údajné chyby Regionální rady Jiho-
západ. Plzeňský kraj ve stejném sporu 
uhradil téměř 100 milionů. Kdyby teh-
dy kraje za Úřad regionální rady korek-
ci neuhradily, nebyla by obnovena cer-
tifi kace projektů a proplácení miliard 
korun na už realizované projekty. 

Proti krácení dotace z ROP podá kraj žalobu
Jihočeský kraj podá žalobu na Regionální radu regionu soudržnosti NUTS II 
Jihozápad. Důvodem je udělení korekce a tím pádem snížení poskytnuté 
dotace na dva krajské projekty modernizace silnic II. a III. třídy.

Cisterciácké opatství pro výstavu poskyt-
ne nejen výstavní prostory, ale také vzác-
né exponáty. Pravděpodobně největším 
lákadlem Zemské výstavy ve Vyšším Bro-
dě bude Závišův kříž, který je pro svou 
výjimečnost staven naroveň Českých ko-
runovačních klenotů. Rekonstrukci kláš-
tera a celkovou organizaci Zemské vý-
stavy 2013 předfi nancoval Jihočeský kraj 
částkou přes 19 milionů korun. Další ex-
pozice Zemské výstavy 2013 budou ke 
zhlédnutí v Českém Krumlově, Bad Leon-
felden a Freistadtu. 
Práce na opravách kláštera, aby se mo-
hl návštěvníkům Zemské výstavy 2013 
představit v plné kráse, začaly v roce 
2011. Opravoval se interiér kostela, kde 
byla provedena rekonstrukce elektroin-
stalace a osvětlení interiéru, obnovena 
byla také výmalba a očištěn hlavní oltář. 
Zrestaurovány byly malby čtyř chóro-

vých kaplí kostela a výmalby se dočkala 
také příčná loď a presbytář. Dále byly ob-
noveny fasády objektu opatství z pohle-
du z nádvoří u Poštovního muzea. Opra-
vovala se elektroinstalace a osvětlení 
v Kapitulní síni  a gotické sklepení v ob-
jektu opatství. „Ještě loni na podzim neby-
lo v kostele vidět, kde je strop a kam patří la-
vice. Všude od podlahy až ke stropu stálo le-
šení. Bylo tu asi pět kilometrů lešenářských 
trubek. Ale stálo to za to a všichni odvedli 
dobrou práci,“ pochvaluje si vydařenou 
renovaci představený kláštera převor 
Justýn, který slibuje, že Zemská výstava 
2013 rozšíří prohlídkovou trasu kláštera 
o dosud veřejnosti nepřístupné prostory. 
Nově budou moci návštěvníci vstoupit 
například do kapitulní síně, v níž je po-
chován Záviš z Falkenštejna. V klášterním 
muzeu budou vystaveny deskové obrazy 
Madony Vyšebrodské, Madony Zlatoko-

runské, Ukřižování z Vyššího Brodu a čet-
né další gotické plastiky a deskové malby. 
Poslední práce v souvislosti se Zemskou 
výstavou se v klášteře dokončují ještě na-
příklad v Rožmberské oratoři. Jako dob-
rou příležitost pro další rozvoj turistické-
ho ruchu v regionu vítá Zemskou výstavu 
2013 také vedení Jihočeského kraje. Jiho-
český kraj pro turisty touto výstavou zís-
ká další rozměr. „Vedle tradičně vyhledáva-
ných jihočeských památek, sportovního vy-
žití, lázeňství a nedotčené přírody nabídne 
region díky Zemské výstavě expozici unikát-
ních uměleckých děl a také pohled do česko-
rakouské historie. I proto se Jihočeský kraj 
rozhodl ve stádiu příprav předfi nancovat 
opravy Cisterciáckého kláštera částkou 10 
milionů korun. Také agentuře RERA, která 
je od počátku zodpovědná za přípravu ce-
lého projektu Zemské výstavy 2013 kraj na 
předfi nancování příprav poskytl přes 9 mili-
onů korun,“ zdůraznil hejtman Jihočeské-
ho kraje Jiří Zimola, že kraj očekává hlad-
ký průběh celého projektu a naplnění vel-
kých ambicí výstavy.

Další pracovní schůzka hejtmana se studenty, kte-
ří se chtějí podílet především na rozvoji krajského 
školství, přinesla koncem března zajímavé podněty. 

Studenti se shodli, že nejvíce je tíží obtížné získává-
ní dlouhodobější praxe během studia nad rámec výu-
ky a následně také problémy se získáváním prvního za-
městnání po ukončení školy. Tímto tématem se na svém 
jednání 27. března zabývala také jihočeská tripartita. 
Studenti přišli za hejtmanem Jihočeského kraje Jiřím 
Zimolou a poslankyní Vlastou Bohdalovou s myšlen-
kou zřídit jednoduchý web, na kterém by byla sou-
středěna nabídka práce rozdělená podle oborů. „Ur-
čitě bychom do vyhledávání takovýchto praxí a stáží pro 
studenty chtěli zapojit Jihočeskou hospodářskou komo-
ru, ale také studijní poradce jednotlivých škol. Pro fi rmy 
by bylo výhodné, kdyby k nim škola vyslala schopného 
studenta, který už v oboru něco umí. Firma si ho může 
vychovat a třeba po škole také zaměstnat. A na druhou 

stranu studentovi to pomůže při získávání praxe. Bez 
praxe dneska nemáme po škole šanci sehnat práci,“ řek-
la zástupkyně studentů Jana Soukupová. 
Podpora absolventů při hledání prvního zaměstnání 
je jednou z priorit současné krajské koalice. Proto ta-
ké hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola tento návrh 
studentů přivítal. „Určitě bychom měli kromě hospodář-
ské komory zapojit také úřady práce, ale třeba i menší 
podniky a živnostníky, kteří by na takovém webu moh-

li uveřejňovat svou poptávku po studentech či čerstvých 
absolventech,“ podotkl hejtman, který slíbil, že toto 
téma probere také na jednání krajských zástupců za-
městnavatelů i zaměstnanců. 
„Nechci vás zahlcovat materiály z jednání Rady a Zastu-
pitelstva Jihočeského kraje. Dávám vám je k dispozici, ale 
je jen na vás, zda si je projdete. Těší mě, že jste na naše 
pracovní setkání dorazili s návrhy, které mají hlavu a pa-
tu,“ řekl v závěru jednání hejtman Zimola. 

Pachové 
ohradníky 

ochrání řidiče
Díky rozmístění dalších tzv. pacho-
vých ohradníků se řidiči budou mo-
ci na jihočeských silnicích cítit zase 
o něco bezpečněji. Ty totiž zabraňu-
jí tomu, aby se zvěř zdržovala u sil-
nice, čímž se snižuje riziko, že skon-
čí pod koly vozidel a případně způ-
sobí dopravní nehodu.
V Jihočeském kraji je přes šest ti-
síc kilometrů silnic, z toho 460 ki-
lometrů lemují pachové ohradníky. 
Během roku 2013 by se mohl ten-
to počet zvýšit zhruba na 660 kilo-
metrů. A to díky investici 504 tisíc 
korun určené na pořízení dalších 
těchto odpuzovačů zvěře. Z toho 
349 tisíc korun má v rozpočtu při-
chystáno Jihočeský kraj, 150 tisíc 
poskytne jako dar Nadace pojišťov-
ny Generali a pět tisíc daruje Hasič-
ská vzájemná pojišťovna. 
Přijetí uvedených fi nančních darů 
schválila 4. dubna 2013 Rada Jiho-
českého kraje. Zároveň s tím odsou-
hlasila, že se částka 504 tisíc korun 
rozdělí mezi sedm okresních mysli-
veckých spolků na jihu Čech s tím, 
že každý získá příspěvek 72 tisíc. 
Právě myslivci totiž pachové ohrad-
níky kolem silnic rozmisťují. „Osaze-
ní kilometr dlouhého úseku stojí dva 
až dva a půl tisíce korun. Z toho se dá 
vypočítat, že by celková výše příspěv-
ku mohla vystačit přibližně na 200 ki-
lometrů,“ uvedla radní Jihočeského 
kraje Hana Rodinová. Projekt Pacho-
vé ohradníky odstartoval ve spolu-
práci Jihočeského kraje a nadace po-
jišťovny Generali v roce 2011. 

Studenti sportovního oboru Gym-
názia a Střední odborné školy eko-
nomické ve Vimperku již tradičně 
zúčastnili Juniorského maratonu. 

Krajské semifi nále se konalo v Čes-
kých Budějovicích 11. dubna. Junior-
ský maraton je štafetový běžecký zá-
vod desetičlenných družstev, slože-
ných ze studentů středních škol, kteří 
zdolávají celou trať klasického mara-
tonu. Zvítězili časem 2:48:19 a s ná-
skokem 9 minut a 45 nad Gymnázi-
em olympijských nadějí ČB a postou-
pili do republikového fi nále, které 
se uskuteční dne 12. května v rámci 
Pražského maratonu. 
Záštitu nad projektem každoročně 
přejímá Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy, Ministerstvo 
zdravotnictví, Zastoupení Evropské 
komise v ČR, Český olympijský vý-

bor, Český atletický svaz, hejtmani 
a primátoři dotčených měst.
Maratonská trať je pro svou délku jed-
nou z nejnáročnějších běžeckých disci-
plín. Z tohoto důvodu je v případě Juni-
orského maratonu přizpůsobena mla-
dým závodníkům. Celý úsek zhruba 

42 km je rozdělen na deset částí a zdo-
lává se formou štafety. GaSOŠe Vim-
perk reprezentovalo těchto 10 borců: 
L. Jiránek, M. Rypl, N. Malíková, J. Kor-
dač, K. Váchová, M.Řežáb, K. Předoto-
vá, J. Švejda, F. Kobr, L. Pomezný a ved-
li si výborně.

Vyšší Brod bude při Zemské výstavě zářit
Ve Vyšším Brodě vrcholí přípravy na přeshraniční Zemskou výstavu 2013. 
V klášteře fi nišují poslední opravy. Město se připravuje na nápor turistů, kte-
rý očekává od května do listopadu a snaží se zajistit jim dostatečný komfort. 

Studenty tíží otázka získávání praxe, navrhují vytvořit jednoduchý web

Křižovatka
bude bezpečnější
Jednu z nejzatíženějších křižova-
tek v Českých Budějovicích čeká 
přestavba. Jedná se o českobudě-
jovickou křižovatku silnice II/156 
a III/00354 v křížení ulic Máneso-
va - Lidická. Rada Jihočeského 
kraje schválila zadání veřejné za-
kázky na rekonstrukci tohoto do-
pravního uzlu. Zmíněná křižovat-
ka se v současné době nachází na 
5. místě Programu opatření na sil-
nicích II. a III. třídy na území Ji-
hočeského kraje realizovaných 
v rámci Strategie bezpečnosti sil-
ničního provozu. Úpravy křižovat-
ky mají přispět jak k bezpečnosti 
řidičů i chodců, tak k plynulosti 
dopravy v krajském městě. Práce 
by mohly začít letos v červenci.

Vítězové Juniorského maratonu jsou z Vimperka

Hejtman Jiří Zimola s převorem Justýnem.
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Přejeme našim čtenářům a klientům pohodové velikonoce bylo správné znění tajenky předchozí křížovky. Knihu obdržela Marie Pešková z Prahy. Úspěšný vylosova-
ný luštitel dnešní křížovky obdrží opět 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 17. května 2013. 
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Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.

 inzerce@tydeniky.cz 
 tel. 472 700 122

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.: 906 701 701

Astroporadna

Alena astrologie, jasnovidectví
specializace mezilidské vztahy

UDĚLALI JSTE CHYBU? 
Nyní litujete? Poradím vám, jak ji 
napravit! Zavolejte mi!

Tel.: 906 701 701

Jakub numerologie, výklad karet
specializace finance, povolání

CHCETE VYDĚLÁVAT VÍCE? 
Poradím vám, v jakém oboru 
vyniknete! Zavolejte!

Tel.: 906 701 701

Světlana výklad karet, runy
specializace spokojený život

CHCETE BÝT ŠŤASTNÍ? 
Uspořádejte si život podle svých 
představ! Pomohu vám!

Tel.: 906 701 701

Zdeňka astrologie, výklad karet
specializace děti, rodina

TOUŽÍTE PO MIMINKU? 
Kdy se potomka dočkáte? Odpovím 
vám, zavolejte mi!

Tel.: 906 701 701
Sandra astrologie, numerologie
specializace láska, vztahy

JAK SE SEZNÁMIT? 
Nevíte si rady? Pomohu vám udělat 
první krok, zavolejte mi!

Tel.: 906 701 701Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, 
www.platmobilem.cz

JSTE STÁLE SAMI? 
Láska čeká i na vás! Najděte smysl 

svého života! Pomohu vám!  
Astroložka Sandra. Tel.: 906 701 701

ŘEŠÍTE DILEMA? 
Nevíte jak se rozhodnout? Ráda vám se 

vším poradím! Zavolejte mi!  
Kartářka Martina na tel.: 906 701 701

TTeTeTeTeTeTeTeTeellllll.l.l.l..:9:9:9:9:9:9:9:9:900000000006666666666 7777777770000000000111111111 7777777770000000000111111111

na období 26. 4. - 30. 5. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Dočkáte se vyznání lásky od 
poněkud zvláštní osoby, kterou 
znáte už nějaký ten pátek. Neber-
te ji ale raději vážně, ona totiž vel-
mi ráda blafuje.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 701 701

Novou pracovní příležitost 
vám překvapivě nabídne vlivný 
člověk, kterého potkáte na ná-
vštěvě u svých známých. Odpo-
věď byste určitě neměli uspěchat.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 701 701

Do žhavých sporů, který bu-
dou bez předchozího varování 
nyní propukat ve vašem zaměst-
nání, se rozhodně nebudete nijak 
zaplétat. A uděláte moc dobře!

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 701 701

Seznámení s vaším budou-
cím protějškem proběhne dost 
nenápadně. Aniž byste měli něja-
ké postranní úmysly, pozvete ho 
hned k sobě domů na posezení.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 701 701

Přítel vám bude chtít často 
nadšeně vyprávět o  příležitosti 
k investici, jež se mu naskytla. Ve 
svém vlastním zájmu si na něj po-
každé najděte čas.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 701 701

V  novém vztahu, který je 
momentálně v rozpuku, okamžitě 
uvidíte svou světlou budoucnost. 
Trefíte se správně, ale pro vás oba 
to bude velká změna.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 701 701

Obětujete se pro druhé a na-
jdete v tom své vlastní štěstí. Zmizí 
dokonce všechny vaše mindráky, 
které vám doposud dělaly ze živo-
ta hotové peklo.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 701 701

Hvězdy vám přinesou do 
života příjemnou změnu. Na ob-
zoru máte vážný vztah, po jakém 
jste vždycky toužili. Váš protějšek 
bude naprosto k zulíbání.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 701 701

Razantně se postavíte za své-
ho dobrého přítele, kterému kdosi 
ubližuje, a vysloužíte si tím v širo-
kém okolí neotřesitelnou pověst 
zásadového člověka.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 701 701

Se vší vážností se budete 
zabývat možností změnit svoje 
zaměstnání. Nejdřív ale musíte ro-
dině zaručit, že pak budete mno-
hem víc doma než doposud.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 701 701

Uděláte jenom dobře, když si 
začnete zvyšovat svou kvalifikaci. 
Kariérní růst vás potom nemine 
a můžete ve svém oboru dokázat 
oboru obdivuhodné věci.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 701 701

Váš sok v lásce bude tento-
krát mnohem úspěšnější než vy. 
Smiřte se s tím, protože objekt va-
šeho společného zájmu za hádky 
ani v nejmenším nestojí.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 701 701

Anetka Bršťáková podstoupila dva-
náct operací a bez žilního katetru 
by nepřežila. Transplantace tenké-
ho střeva, která by ji mohla zachrá-
nit, se provádí v cizině a pouze na 
vlastní náklady. Na to však mamin-
ka dívenky nemá peníze.   

„O dceru musím pe-
čovat čtyřiadvacet 
hodin denně, ne-
mohu chodit do za-
městnání. Mám ješ-
tě mladší dcerku a ži-
jeme samy tři jen ze sociálních dávek,“ 
vypráví Simona Bršťáková. Na cent-
rální žilní katetr, který zajišťuje umě-
lou výživu, je dívenka napojená osm-
náct hodin denně a běžné jídlo ne-
jí. „Napojování a odpojování katetru 
musím provádět za přísných, sterilních 
podmínek. Anetce by jinak hrozila sep-
se, celková otrava organismu. Několik 
takových stavů prodělala a díky tomu 
má problémy s ledvinami. Už z toho dů-
vodu se všechny mé naděje upínají k fi -

nančně náročné transplantaci tenkého 
střeva v cizině, na kterou však nikdy ne-
mohu ušetřit. Není z čeho, sotva s peně-
zi vyjdeme. Anetka užívá léky, na kte-
ré je celkem vysoký doplatek,“ vysvět-
luje sympatická maminka, která by 
si přála pro svoji dceru lehčí a hlavně 
smysluplnější život. Ten by jí mohla 

zajistit právě transplantace tenkého 
střeva v zahraničí.
Pokud máte zájem pomoci, můžete 
napsat na její e-mail Brstakova.S@
seznam.cz nebo zavolat přímo na 
číslo paní Bršťákové 739 400 010. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Simony Bršťákové 

Malá Anetka se bez pomoci neobejde
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Cena pro Kamilu
Praha | Cenu Arnošta Lustiga pře-
vzala 12. dubna na slavnostním 
ceremoniálu legendární televizní 
a rozhlasová hlasatelka a moderá-
torka Kamila Moučková. Patnácti-
členná porota, Výbor Ceny Arnoš-
ta Lustiga, složená z předních po-
stav české kultury, politiky a vědy, 
v jejímž čele stanul lékař a pro-
fesor Jan Pirk, vybrala laureátku 
na základě hodnot Odvaha a Sta-
tečnost, Lidskost a Spravedlnost. 
„Morální kvality Kamily Moučkové 
se v plné míře prokázaly při Praž-
ském jaru 1968. Z televizního studia 
ji tehdy doslova vyvedli sovětští vo-
jáci s nabitými samopaly přitisknu-
tými na její záda. Všichni víme, ja-
kým perzekucím byla poté vystave-
na. Přes veškerý nátlak však nikdy 
od svých názorů neustoupila,“ kon-
statoval profesor Jan Pirk. První 
Cena Arnošta Lustiga za rok 2011 
byla udělena pražskému biskupo-
vi mons. Václavu Malému.  (šj)

Režisér Robert Sedláček začne v květnu natáčet 
podle scénáře Bolka Polívky fi lm Dědictví II. Divá-
ci se tak dočkají pokračování kultovní komedie 
Dědictví aneb Kurvahošigutntag. 

Na plátno se vrátí dobře známé postavy, které pro-
šly vývojem a  dostalo se jim větších či menších cha-
rakterových změn a objeví se i postavy nové. Ved-
le Bolka Polívky v roli Bohuše si opět zahrají Arnošt 
Goldfl am, Karel Heřmánek, Ivana Chýlková, Dagmar 

Veškrnová-Havlová, Břetislav Rychlík, Karel Roden, 
Marian Roden i Karel Gott. A kudy se bude děj Dědic-
tví II. ubírat? „Vlastička umřela a scéna začíná poe-
tickým pohřbem, kde nebude chybět kostel, farář, 
obyvatelé Olšan i pohřební kočár s koňmi. Bohumil 
Stejskal, multimilionář z vůle Boží, zestárl a přibyly 
mu majetek i starosti. Diváci se mají tedy na co tě-
šit. Natáčet se bude v okolí Prahy a Brna a premiéra 
se plánuje na únor příštího roku. 

Text: Šárka Jansová, foto: 2media.cz

Bolek Polívka natáčí druhý díl Dědictví  
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 Jaké byly vaše začátky ve společnosti?
Vzpomínám, že první tři roky jsem neznal nic, 
než práci a práci. Zajištění a optimalizaci vý-
robních prostor, zakoupení strojů, vyhledává-
ní zaměstnanců, rozjetí výroby, splnění veš-
kerých norem, to mi asi nejvíce zabíralo čas. 
Mám štěstí, že mým koníčkem je optimali-
zace výroby, proto produktivita práce ve vý-
robním závodě v České Lípě značně stoupala, 
a tak jsme se mohli za několik let zařadit me-
zi největší výrobce světelné techniky v oblas-
ti průmyslových svítidel nejen v České repub-
lice, ale zejména na evropském trhu.

 Jaká je v této oblasti konkurence a jak se 
jí bráníte?
Konkurence ve světě je obrovská, levná práce 
je zejména v Číně, tomu musíme nevyhnutelně 
čelit, abychom na mezinárodním trhu uspěli. 
Nejen cenou, ale i kvalitou. Velkou konkurenční 
výhodou je náš vlastní vývoj svítidel. Investu-
jeme značně do moderní automatizace výroby, 
CNC strojů/center a špičkových technologií, ale 
také do vzdělávání zaměstnanců, kdy se spo-
lečnosti daří čerpat dotace z projektů fi nanco-
vaných z ESF a rozpočtu ČR. Asi nejzajímavěj-
ší technologií z poslední doby je špičková tech-
nologie – osazovací linka povrchové montáže 
SMT, která nám umožní z nakoupených čipů 
vytvářet vlastní LED moduly (na snímku vlevo 
dole). Našim zákazníkům tak nabízíme vlastní 
inovované výrobky s technologií LED, o který je 
značný zájem, jak ve světě, tak i v ČR.

MODUS a jeho špičkové technologie 
v bývalém areálu ŽOS v České Lípě

Milan Dolejší je jednatelem společnosti MODUS spol. s r. o., českého výrobce svítidel už téměř 
20 let. Průmyslová svítidla, přisazená svítidla, veřejná svítidla, designová či svítidla s LED 
technologií, která jsou vyráběna v bývalém areálu ŽOS v České Lípě, znají zákazníci ve více 
jak dvaačtyřiceti světových zemích, takový je o ně zájem. Jednatel a výrobní ředitel společnos-
ti, otec a syn Milan Dolejší, odpověděli Metropolu na několik otázek.

 Kolik společnost zaměstnává lidí?
Celkově společnost včetně výrobního závodu 
aktuálně zaměstnává přibližně 300 lidí. Tento 
počet zaměstnanců zajišťuje přes vývoj, výro-
bu až po prodej přibližně 140 000 kusů svítidel 
měsíčně a tímto bych jim rád poděkoval. Spo-
lečnost dále spolupracuje s Technickou univer-

zitou v Liberci a jejími odborníky. Dlouhodobě 
podporujeme také zaměstnanost vězňů z věz-
nice Stráž pod Ralskem, s nimiž máme ve vý-
robě dobrou zkušenost.  

 Zmínili jste spolupráci s Technickou univerzi-
tou v Liberci, jak probíhá?
Spolupracujeme převážně s Fakultou strojní 
s Katedrou částí a mechanismů strojů a také 
s Katedrou výrobních systémů. Studentům uni-
verzity jsme poskytli reálná zajímavá témata 
pro seminární, bakalářské, diplomové i dizer-
tační práce. Necháváme si zpracovávat také ně-
které odborné analýzy – například optimaliza-
ce výroby pomocí digitální simulace nebo spo-
lupracujeme na vývoji produktů. Zapojujeme se 
také přímo do projektů univerzity – např. pro-
jekt INInet (CZ.1.07/2.4.00/12.0031) nebo Edu-
Com (CZ.1.07/2.2.00/15.0089), kdy se realizova-
ly workshopy a přednášky pro studenty, jak do-
kumentují fotografi e. Rádi bychom spolupráci 
s odborníky rozšířili, zejména ve spojení s uva-
žovanými novými zkušebními laboratořemi, 
případně při vývoji LED modulů.

Zákaznická linka: 
840 550 055
email: pre@pre.cz
www.pre.cz
www.energetickyporadce.cz

Na výstavě v CEP uvidíte například luxusní spor-

tovní Plug-in hybridní vůz FISKER KARMA. Vozi-

dlo má dva elektromotory s celkovým výkonem 

408 koní / 1300Nm s dojezdem více jak 80 km 

čistě na elektřinu. Přeplňovaný benzínový mo-

tor o objemu 2,0l sloužící pouze jako generátor 

dodávající energii pro elektromotory a baterie, 

tímto řešením se prodlouží dojezd na více jak 

480 km (patentovaná technologie EVer Electric 

Vehicle extended range). foto: PRE

Jste-li zákazníkem PRE, máte navíc 

možnost při speciálních akcích po-

řídit celou řadu domácích spotřebi-

čů renomovaných fi rem s výraznou 

slevou. A pokud si nejste jisti svou 

spotřebou elektřiny, můžete si zde 

zapůjčit měřič, který vám pomů-

že zhodnotit energetickou nároč-

nost vaší domácnosti. Návštěvníky 

zde čekají také přednášky, výstavy 

a další zajímavé akce. „Bezmála čty-

ři roky poskytujeme v Centru energe-

tického poradenství našim klientům 

bezplatný servis v podobě rad, indi-

viduálních konzultací a nejrůznějších 

slevových akcí. Veřejnosti navíc zpro-

středkováváme možnost se zdarma 

seznámit s nejmodernějšími techno-

logiemi v oblasti trendů v hospoda-

ření s energiemi, ale například i elek-

tromobility a dalších,“ uvedl Petr Ho-

lubec, tiskový mluvčí PRE.

V poradenském centru vám napří-

klad pomohou s výběrem vhod-

ného osvětlení do vaší domácnos-

ti. V posledních letech se v tom-

to ohledu velkým tématem staly 

úsporné žárovky. Jednotlivé typy 

se však liší nejen v možnostech 

jejich využití, ale hlavně v barvě 

a teplotě světla, které produkují. 

„Návštěvníci si zde mohou vyzkou-

šet, jak jednotlivé žárovky svítí a naši 

pracovníci jim s výběrem pomohou, 

poradí, které světlo se více hodí do 

kuchyně, které do lampičky na čte-

ní a podobně. Naši klienti mají navíc 

možnost nakoupit úsporné zářiv-

ky s výraznou slevou oproti běžným 

obchodům,“ vysvětlil Petr Holubec 

s tím, že tak mohou předejít roz-

čarování, které je poměrně běžné, 

když koupíme žárovky v obchodě 

a doma pak zjistíme, že světlo, kte-

ré vydávají, nám nevyhovuje.  

Podobné poradenství nabízí cen-

trum i v oblasti vytápění akumu-

lačními kamny či ohřevu vody. 

V tomto případě nabízí PRE i mož-

nost zakoupení zboží včetně jeho 

odborné montáže. Technici zaří-

zení zákazníkovi přivezou až do-

mů, provedou demontáž starého 

kusu, pokud to zákazník požadu-

je, a dle přání zákazníka namon-

tují nový. Kromě prodeje a pora-

denství o úsporách však centrum 

nabízí i další slevy, které poskytu-

je prostřednictvím svých partnerů. 

Zákazníci mohou získat například 

slevu na pořízení tepelného čerpa-

dla, elektrokotle, ale třeba i kvalit-

ních oken, která splňují současné 

standardy.

Kompletní nabídku aktuálních 

slev, informací a akcí pořádaných 

Centrem energetického poraden-

ství je možné nalézt na webové 

stránce www.energetickyporad-

ce.cz/nabidka-zbozi nebo přímo 

v budově centra v Jungmannově 

ulici 21 v Praze 1.

V Centru energetického poradenství 
Pražské energetiky, a. s., (PRE) je prá-
vě v plném proudu čtvrtý ročník výsta-
vy e-mobility. 

Jde bezesporu o největší akci svého dru-

hu v České republice, jejímž cílem je se-

známit veřejnost s aktuální nabídkou do-

pravních prostředků na elektropohon 

a s možností jejich využívání v individu-

ální městské dopravě. Výstava potrvá do 

konce června.

„Návštěvníci mají možnost zhlédnout roz-

sáhlou expozici různých typů a značek elek-

tromobilů, elektromotocyklů, elektroskút-

rů, elektrokol, elektrokoloběžek a ostatních 

elektromobilních dopravních prostředků,“ 

vysvětlil Petr Holubec, tiskový mluvčí PRE 

s tím, že pomyslnou třešničkou na dortu 

je určitě představení plug-in hybridu Fis-

ker Karma - oblíbeného modelu hollywo-

odských celebrit. Tradičně jsou na výsta-

Čtvrtý ročník výstavy e-mobility

V poradenském centru PRE vám pomohou s výběrem nejvhodnějších elektrospotřebičů

vě nejvíce zastoupena elektrokola a le-

tošní ročník je také zaměřen na elektroko-

loběžky, které zaznamenaly v posledním 

roce velký boom. V rámci výstavy je pro-

stor i pro projekty Skupiny PRE v oblasti 

e-mobility. Návštěvníci si tak mohou pro-

hlédnout kromě zmíněných elektrokol 

v půjčovně PREkolo i nabíjecí stanice (tzv. 

ePointy). Po celou dobu výstavy probíhá 

soutěž, ve které je možné vyhrát bezplat-

né zapůjčení elektrokol.

Nevíte si rady s výběrem elektrického spotřebiče? Rádi byste ušetřili 
za účet za elektřinu? V Centru energetického poradenství (CEP) spo-
lečnosti Pražská energetika, a. s., (PRE), které sídlí v Jungmannově 
ulici v Praze, jsou připraveni vám pomoci. 
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
i když bych moc ráda psala o jaru 
a slunci, které nám dodávají ener-
gii a optimismus, to mi věřte, mu-
sím se vyznat z toho, co cítím, co za-
městnává moji mysl a je mojí noční 
můrou – strach z Bostonu. Čí hlava 
a ruce mohly udělat takové zvěr-
stvo? Komu mohou vadit sportovci, 
kteří běží maraton? Lidé, kteří se vy-
dali ze všech sil, prokázali svou vůli 
a vytrvalost?

Věřím, že nikomu soudnému. Výkony 
maratonců jsou obdivuhodné a za-
slouží si uznání.  Logické je, že přilá-
kají pozornost velkého počtu nic ne-
tušících diváků. Chtěl nebo chtěli na 
sebe strůjce/i tohoto hrůzného činu 
upoutat pozornost, nebo ji naopak od 
něčeho odvrátit?  Masakr v Bostonu 
patří k těm tragédiím, které zůstanou 
nepochopeny, i když se vyšetří (psá-
no 18. dubna, den po výbuchu skla-
du hnojiv v texaském Westu, kde ži-
je početná komunita našich krajanů – 

pozn. redakce). V Bostonu nešlo o ná-
hlé selhání mysli nebo afekt, bylo to 
promyšlené a naplánované dílo s cí-
lem vraždit, mrzačit a vyvolat chaos.
A tak se ptám: V jakém světě to žijeme? 
Zbytečného krveprolití je stále víc a za-
číná být těžké rozeznat, kdy vraždí fa-
natičtí teroristé a kdy to na teroristy 
má vypadat, protože se to někomu hodí 
takříkajíc do krámu. V souvislosti s tou-
to tragédií se mi zdá, že kdekdo má zá-
jem na tom, abychom se necítili bezpeč-
ně v žádných končinách a kdekomu je 

vhod, když se bojíme. O sebe, o své blíz-
ké, o planetu Zemi. Ten, kdo má strach, 
bývá totiž snáze ovladatelný. A to, mys-
lím, platí nejen o teroristech. 
Přeji vám, vážení a milí, i sobě, aby 
podobných tragédií ubývalo. Ještě 
lépe, aby zcela vymizely. Za všech-
ny tvůrce dnešního vydání Metropo-
lu se na vás opět za měsíc těší

Ladislava Richterová
šéfredaktorka 
richterova@tydeniky.cz

Pravda je však taková, že i léta nedáv-
no minulá potvrdila, že velká voda se 
může zčistajasna objevit i tam, kde 
nikdy předtím nebyla. Každopádně 
Jablonečtí se jí už bát nemusejí. Kilo-
metr a půl dlouhá štola, která se táh-
ne pod městem od přehrady Mšeno 
směrem na Liberec a ústí do řeky Ni-
sy, přebytečnou vodu spolehlivě od-
vede. Navíc regulační systém umož-
ní i ovlivnit rychlost toku, a tak jsou 
před přívalem vody ochráněny i ne-
daleké Vratislavice a Proseč, kde stojí 
domky přímo na břehu obvykle klid-
né říčky. Štola se razila technologií tr-
hacích prací, pod zemí se střílelo ně-

kolikrát denně a lidem se chvěly zdi 
a cinkaly skleničky. Někteří obyvatelé 
hlásili škody, které jim stavba způso-
bila na jejich domech. Dlužno dodat, 
že jablonecká radnice, ačkoli se stav-
bou štoly neměla nic společného, vy-
cházela lidem vstříc. Úředníci přijíma-
li stížnosti a dohlíželi na to, aby stav-
baři s lidmi komunikovali. V důsled-
ku stížností na poškození některých 
objektů se dokonce jablonečtí zastu-
pitelé rozhodli, že nechají na nákla-
dy města vypracovat nezávislý posu-
dek stavby znalcem v oboru trhacích 
prací. Znalec potvrdil, že technologie, 
která se na stavbě používá, je v po-

řádku. Posudek nevyloučil poškození 
objektů obecně, ale vyplynulo z něj, 
že památkově chráněné domy, jejichž 
majitelé si stěžují na způsobené ško-
dy, nejsou trhacími pracemi zasaženy. 
V humbuku, který kolem štoly v Jab-
lonci vytvořila média, se téměř ztratil 
fakt, že se v rámci protipovodňových 
opatření České republiky jedná o uni-
kátní stavbu. Ražba štoly probíhala 
najednou z obou konců a stavbařům, 
kteří štolu razili, se podařilo propo-
jit obě šachty s pětimilimetrovou od-
chylkou. Štola pod Jabloncem má ví-
ce než třímetrový průměr, maximál-
ní průtok štoly je 30 metrů krychlo-
vých za sekundu, což by mělo stačit 
ke zvládnutí až desetitisíciletých po-
vodní. Zda byla štola v Jablonci potře-
ba, prověří až budoucnost. (mh)

Štola ochrání před povodněmi nejen Jablonec
Stavba protipovodňové štoly v Jablonci nad Nisou trvá od června loňské-
ho roku. O jejím významu pro Jablonec a blízké okolí z vodohospodář-
ského hlediska můžeme polemizovat. 

 Lucie, jak se vnitřně na takové velkolepé 
turné, které nemá v naší zemi obdoby, při-
pravujete? Je to přece jen velký závazek …
Už samotný fakt, že se chystá něco tak velké-
ho, mě posiluje a moc se těším. Zároveň ale cí-
tím, že jde o něco výjimečného nejen pro mé 
fandy, ale i pro mě a je potřeba se na tu udá-
lost připravit fyzicky i psychicky. Radikálně 
jsem změnila jídelníček, přidala jsem cvičení 
i volné dny k relaxaci. Prostě se chystám jako 
sportovec na olympiádu.

 Jak jste snášela letošní, velmi dlouhou 
zimu? 
Špatně! Jestli už konečně nebude na jaře nad 
nulou, tak si pro to sluníčko někam dojdu. Bo-
že, jak já ho potřebuju, a jak se na něj těším. 
Jaro je zvláštní období, všechno se rodí, ale ta-
ky ne vždy radostně. Léta se snažím vychytá-
vat jarní únavu, ale zatím nade mnou vede. 
Věřím, že jednou přijdu na to, jak  s ní zatočit. 
Zatím ožívám až koncem léta a pak jsem jako 
autíčko na setrvačník, jedu stále kupředu jako 
blázen a zastavím se teprve další jaro.

 Je pro vás 1. máj a měsíc květen oslavou 
lásky? A byla jste někdy v prvomájovém prů-
vodu?
Oslava lásky je nádherná sama o sobě. Prvo-
májové průvody mi, podotýkám z dětského 
pohledu, přišly romantické a zábavné. Chodili 
jsme totiž všichni z celé vesnice k památníku 
Zápotockého do vedlejší vsi a díky tomu jsem 
měla cestou čas prohlídnout si všechny místní 
kluky. Dodnes mám pocit, že mé rodné Otvo-
vice zásobují chlapy celé střední Čechy. S šes-
ti kamarádkami máme dohromady už dvanáct 
synů. Prostě u nás se rodí kluci, žádná holka.

 Dostanete letos v noci podle tradice z 30. 
dubna na 1.května pusu pod rozkvetlým 
stromem?  
Líbám se pod stromem každý rok, na to si čas 
najdu vždycky. Na čarodějnický táborák jsem 
ale neměla štěstí několik let. Jsem  stále někde 
v terénu, ale nestěžuji si, přijímám s vděčnos-
tí, že zájem fanoušků neopadá, ba naopak. Dí-
ky nim mám krásnou  výmluvu, jelikož jsem 
nemohla k ohni kvůli práci, a tak mě nikdo ne-

Každý první máj se líbám pod stromem
LUCIE BÍLÁ

Černobílé turné 2013
  15.10.2013 PRAHA
  17.10.2013 PLZEŇ 
  19.10.2013 BRATISLAVA
  21.10.2013 KOŠICE 
  23.10.2013 OSTRAVA
  25.10.2013 ZLÍN
  27.10.2013 BRNO
  29.10.2013 PARDUBICE  
  31.10.2013 LIBEREC

Patnáctinásobná zlatá slavice Lucie Bílá 
chystá na říjen letošního roku velkou kon-
certní šňůru v sedmi českých a dvou slo-
venských městech pod názvem LUCIE BÍLÁ 
- Černobílé turné 2013. 

Vlastním jménem Hana Zaňáková se narodila 7. dubna 1966 v Otvovicích na Kladensku. Herečka, mo-
derátorka a porotkyně soutěží ČS má talent. Nazpívala hity Láska je láska, Trouba, Jsi můj pán. Spo-
lupracuje s textařkou Gábinou Osvaldovou, skladatelem Ondřejem Soukupem, klavíristou a sklada-
telem Petrem Maláskem. Je patnáctinásobnou Českou (Zlatou) slavicí, držitelkou Ceny Thálie a něko-
lika Cen české Akademie populární hudby – Gramy, později Anděl. Žije s partnerem Petrem Makovič-
kou a má 18letého syna Filipa Kratochvíla.

může jako čarodějnici upálit. Myslím, že kdy-
bych žila v jiné době, jdu na řadu jako první.

 Kterou část naší krásné země máte nejra-
ději?
Český ráj. Téměř před dvaceti lety jsme si tam 
pořídili chalupu a já jsem na ní prožila to nej-
krásnější těhotenství.  Po letech jsem o cha-
loupku přišla, ale tolik se mi stýskalo, že jsem 
si ji v myšlenkách přivolala zpátky. Už na ní 

zase jezdím znovu a tenhle kraj už neopustím. 
Miluju to tam nejvíc hned po mých rodných 
Otvovicích.

 Budou vaše koncerty LUCIE BÍLÁ - Černobí-
lé turné 2013, opravdu jen černobílé?  
Černobílé turné bude barevná velká show, na-
víc bude tak velké, jaké jsem ještě nikdy ne-
měla. Plné světel, tanečníků a technických šo-
ků. Budu se snažit, aby show přinesla spoustu  

překvapení, lidé si turné pamatovali a těšili se 
na další koncerty. 

 Prozradíte, jaké šaty si oblečete a zda bu-
dou jenom striktně černobílé? 
Mám na to celé léto a i šaty budu mít promyš-
lené do detailů. Samozřejmě, že název turné 
bude pro jejich styl motivací. Já osobně si po-
trpím na jednoduchý styl a také na to, aby kos-
týmy byly pohodlné a lehce oblékatelné. Rá-
da bych je během koncertu měnila, ale nechci 
opouštět na dlouho jeviště. Zatím mám pár 
nápadů, ale ještě je čas na jejich realizaci.

 Co byste svému turné nejvíce přála? 
Chtěla bych, aby byli Češi pyšní! Miluju svou 
zem i lidi v ní, a přeji si, aby se každý, kdo na-
vštíví koncert, cítil hrdý na to, že je tým čes-
kých a slovenských lidí schopný udělat tako-
vou show, jež je srovnatelná se světovou špič-
kou. Pokud tohle vyjde, budu nesmírně šťast-
ná. Chválím proto celý realizační tým, protože 
už od začátku roku pilně pracuje, aby se můj 
sen stal skutečností. 

 Na jaké písničky se mohou vaši příznivci 
těšit?
V Česku a na Slovensku nebude chybět reper-
toár, poskládaný z popu, rocku, šansonů i mu-
zikálových hitů od Bídníků, přes Drákulu, Kry-
saře, Johanku z Arku až po Carmen, či součas-
nou Aidu. Zcela jistě zazní známé hity, které 
fanoušci znají z koncertů, rádií, televizí, či CD. 
Nebude chybět ani výběr krásných a výjimeč-
ných písní z mého zatím posledního alba MO-
DI, kam napsal texty třeba Václav Kopta a ješ-
tě před svým skonem textař Pavel Vrba. Diváci 
se mají na co těšit.

Text: Šárka Jansová, foto: Archiv Lucie Bílé 


