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Myslete na zdraví svých dětí
Chraňte je před úrazy a postarejte se spolu s námi o jejich bezpečnost a zdravou budoucnost. VZP hradí nejen
zdravotní péči, ale přináší vám i řadu výhod a ﬁnančních
příspěvků. Nově přispíváme dětem do 15 let

až 500 Kč
na ochranné sportovní přilby (lyžařské, snowboardové, hokejové, cyklistické, in-line, vodácké
apod.) nebo
na libovolné sportovní chrániče (kolenní, loketní, páteřní apod.)

TV PROGRAM

až 1 000 Kč
na léčbu nadváhy a obezity

www.vzp.cz

infolinka 844 117 777

Hokejista Jiří Šlégr:
VZP HELMAmodra 96x45 TISK.indd 1

7.2.2008 15:00:00

snad se mi přání splní
Hokejového obránce Jiřího Šlégra si většina lidí neumí představit jinak, než
na ledě, kde robustní bek dokáže nejen rozdávat soupeřům parádní bodyčeky, ale sem – tam také nějakou tu ránu. Rány umí také přijímat, protože
k lednímu hokeji to zkrátka patří. Ostatně zkušeností nejen z našich
kluzišť, ale také z kanadsko – americké NHL, má více než dost.
Co ale dělá držitel tzv. Zlaté trojkoruny,
tedy olympijského zlata, zlaté medaile
z MS a Stanleyova poháru ve svém volném čase? Jaké má zájmy? Čemu se rád
věnuje? Proto si Metropol šestatřicetiletého hokejistu a vyhlášeného sympaťáka pozval ke krátké zpovědi.
Jak trávíte volný čas?
Musím přiznat, že v sezoně, kdy
se hrají mistrovská utkání toho
volného času zrovna moc není.
Pokud mi to kolotoč hokejového
dění dovolí, co nejvíc se ho snažím věnovat dceři. Když mám
chvilku, tak jdu do přírody. Ať
už se jenom tak, prostě projít,
nebo si zaběhat. Jinak většinou
pak k oddechu zbývá jenom dovolená. S rodinou si něco naplánujeme, kam se pojede a tak. Musíme vždy všechno nějak skloubit.
Hokejová sezona bývá dlouhá a náročná, dcera Jessica už chodí do školy,
takže se musíme přizpůsobit i školním
prázdninám.

Pro výrobní společnost v Ústí nad Labem - Předlicích hledáme:

OPERÁTOR ASSEMBLY, SKLADNÍK / ŘIDIČ VZV
Požadavky: ~ min. SOU vzdělání
~ praxe ve výrobě/skladu výhodou
~ spolehlivost a časová flexibilita
Nabídka:
~ plat od 71,50 Kč/hod. + prémie
~ příspěvky na stravné, penzijní pojištění
~ 3 směnný provoz, nástup ihned
Kontakt:
~ Alena Zahrádková, tel.: 477 011 997, 724 753 975
~ AZahradkova@startpeople.cz
www.startpeople.cz

Stihnete se v průběhu roku věnovat nějakým koníčkům?
Ne. Pouze, když je v létě přestávka. Každý
rok se těším, až začne golfová sezona. Rád
si zajedu zahrát na Barboru, kde otevřeli
parádní hřiště. Je to sice zatím jenom devítka, ale moc pěkná. Navíc máme to tady,
jak se říká přímo u nosu, tak tam strašně
rád chodím, hraju každý den. Golfu se
věnuji, než odjíždím na dovolenou. Je to
sport, který mi pomáhá relaxovat a odpočívat. Jak už jsem řekl, já jsem člověk,
který má moc rád přírodu a golf se v ní
prakticky odehrává, takže proto mi moc
vyhovuje.
Přesuňme se teď od koníčků přímo ke koním. Ví se o vás, že jste milovníkem koní,
navíc i kmotrem hříběte z nedalekých
Svinčic na Mostecku…
Koně, to bych jednou strašně rád dělal, ale
bohužel na to nemám čas. Když jsem byl
v Kanadě, tak tam mám kamaráda, který
má asi šest nebo sedm koní. Já jsem si
jednoho taky koupil, ale bohužel díky nedostatku času nemůžu říkat, že tam mám
koně. Protože on se o něj stará, takže víceméně je to jeho kůň. Já jsem tam vždycky
strašně rád jezdil. Pokud by v budoucnu
byl na to čas, tak bych si rád pořídil koně
a nějakou louku, kde bych je mohl mít.
Jestli to takhle někdy dopadne, to je otázka. Zatím hraju hokej a časově bych to prostě nezvládal, takže uvidíme. Snad se mi
tohle přání jednou povede splnit.

Závěrem vás zvu na hokej:

7. a 8. 3. 2008

ZS Ivana Hlinky Litvínov

HC Litvínov
vs.

HC Energie
Karlovy Vary
čtvrtfinále play-off extraligy ledního hokeje
Předprodej vstupenek začíná 6. března
ráno v pokladně ZS Ivana Hlinky. Rezervace
držitelům permanentek (neplatí na play-off)
končí v den utkání v 16:30. Na hokej přijďte už
v 17:20! Zazní zpívaná hymna a začátek zápasu
je již v 17:25. Další informace na
www.hokej-litvinov.cz

Text a foto: Edvard D. Beneš
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Manželská smlouva uzavřena
Teplicko – Krupka | V obřadní síni Hradu Krupka se 18. února konala
v přeneseném slova smyslu svatba mezi společností Knauf Insulation a občanů z blízkého okolí. Ženicha zastupoval ředitel závodu Ing. Jan Brázda,
nevěstu volení zastupitelé města Krupka v čele se starostou Milanem Pucharem. Důvodem uzavření „manželské smlouvy“ bylo předání tří certifikátů od renomované společnosti TÜV Nord Czech, s. r. o. Její pracovníci na
základě certifikačního auditu konstatovali, že jsou ve výrobním závodě
v Krupce a v pražském administrativním sídle společnosti splňovány požadavky na integrovaný systém managementu jakosti, dále na environmentální management a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

„Z našeho pohledu se jednalo skutečně
o unikátní případ, a to z toho důvodu,
že si od nás společnost Knauf Insulation
nechala provést současně audit hned tří
systémů,“ říká vedoucí auditor TÜV
Nord Czech, s.r.o. Ing. Petr Matušinský.
„Audity systému řízení jakosti, systému
ochrany životního prostředí a systému
bezpečnosti práce a ochrany zdraví provádíme standardně s tím, že většina našich klientů usiluje o získání certifikátu
pouze pro jednu z těchto oblastí. Společnosti Knauf Insulation se ale podařilo získat všechny námi vydávané certifikáty,“
dodává Ing. Petr Matušinský.
Zisk certifikátů od TÜV Nord Czech,
s.r.o. znamená, že společnost Knauf
Insulation důsledně plní všechny podmínky, které jí jako výrobnímu podniku
ukládá platná legislativa. „Osobně jsem
se důkladně seznámil se všemi podklady,
které nám sloužily k udělení certifikátů.
Z těchto dokumentů jasně vyplývá, že
vnitřní mechanismy v Knauf Insulation
nejsou nastaveny pouze tak, aby výroba
vyhověla platné legislativě, ale usilují o to,
aby se všechny měřitelné a námi zohledňované parametry nadále zlepšovaly,“

Rozchodka v provozu
Krušnohoří | Zatímco na některých
místech se ruší provoz na železnici,
jinde ožívá, a to hlavně ku prospěchu turistiky a také k prosperitě
malých a středních živnostníků.
Dobrým příkladem je znovuotevření
či chystané otevření některých tratí na německé straně Krušných hor.
Zájemci po romantice a turistice,
kteří chtějí poznat místa, jež byla
dosud mimo hraniční přechody, mají
od února příležitost projížďky po železnici Pressnitztalbahn s nástupem
v Jöhstadtu, kam se turista dostane
nejblíže z Vejprt nebo Černého Potoka, či z Steinbachu, což je vesnice
vzdálená pouhých šest kilometrů
od Hory sv. Šebestiána. Rozchodka
je v provozu každý víkend od 10 do
17 hodin ve dvouhodinových cyklech. Vlak, který táhnou historické
lokomotivy, sveze cestující členitým
terénem a údolími tamních říček
Černý potok a Přísečnice.

Peníze pro seniory

Teplice |V pořadí již 5. reprezentační ples statutárního města Teplice
v Krušnohorském divadle se opět
vydařil. Lístky byly vyprodány dávno předem a hosté se výborně bavili.
Zasloužili se o to i účinkující – Big
Band Felixe Slováčka, Leona Machálková, Kamil Střihavka, či Václav Vydra a Petra Kostovčíková. Premiéru
měla tentokrát cimbálová muzika
Studánka, moderátorem plesu byl
Michal Jančařík. Výtěžek ze vstupného překročil 150 000 korun a bude věnován OS Senior Teplice. Na
snímku Václava Šebesty vítá senátor
a primátor Teplic Jaroslav Kubera
příchozí ženy kyticí růží.

zdůrazňuje Ing. Petr Matušinský. Firma s certifikátem od TÜV Nord Czech si
na sebe podle Ing. Petra Matušinského
plete pomyslný bič: „Nenecháme je na
pokoji. Každý rok k nim budeme chodit
na kontrolní audit a budeme zjišťovat,
jestli se drží dohodnuté politiky a plní
přesně dané cíle a legislativní požadavky. V opačném případě by jim certifikáty
mohly být odebrány.“
Audit probíhal v době od 10. do 14. prosince 2007 a mimo jiné znovu potvrdil,
že výroba izolačních materiálů v Knauf
Insulation je v souladu se zákonnými
normami v oblasti ochrany životního
prostředí. To v minulosti opakovaně
zpochybňovali představitelé občanské-

Certifikáty společnosti Knauf Insulation předali zástupci společnosti TUV NORD
paní Marie Krause a Jaroslav Merta (třetí zleva), řediteli závodu Janu Brázdovi
(na snímku vpravo).
ho sdružení Zdraví pro Krupku. „Audit
environmentálního systému řízení byl
zaměřen na oblast emisí do ovzduší,

Knauf Insulation
Společnost Knauf Insulation je součástí skupiny Knauf. Významně se angažuje v implementaci svých výrobků do praxe tak, aby snížily energetickou
náročnost budov a přinášely úspory za energie. V České republice působí
Knauf Insulation od roku 1992, výrobní závod v průmyslové zóně Krupka
vybudoval před dvěma lety, v roce 2006. Jeho výrobní program v současné
době zahrnuje 400 typů výrobků pro tepelnou i akustickou izolaci objektů
od základů až po střešní konstrukce. V závodě pracuje 150 lidí a u svých
dodavatelů z Krupky a okolí zaměstnává přes 100 lidí.

Satu slaví narozeniny

nového. Průvodcem nám byla pracovnice Centra návštěvnických služeb
Alena Houšková.

Pokud jde o stav živočichů, které
chováte, podařilo se ho opět zvýšit?
V současné době evidujeme 369 kusů
zvířat ve 147 druzích. Loni ošetřovatelé přivítali na svět 30 nových mláďat.
Za velmi zdařilé považujeme narození
tří sambarů skvrnitých, což jsou vzácní filipínští jelínci. Obdobně úspěšný
byl také umělý odchov malého makaka chocholatého, který získal jméno
Satu.

Ošetřovatelkám děčínské zoo Sabině
Glöcknerové a Šárce Bodlákové (na
snímku), se podařilo částečně v domácí péči zachránit opičáka Satu,
o kterého matka po porodu neprojevovala zájem. Před týdnem malý
makak chocholatý oslavil první narozeniny.
Děčín | Děčínská zoologická zahrada
nepatří k největším v ČR, ale dokáže
dávat veřejnosti stejnou měrou ze
soudku radosti a poučení, tak jako
dávají obdobná zařízení s mnohem
zvučnějšími jmény. Minulý týden jsme
sem zavítali, abychom zjistili, co je tu

Zajímavým trendem, který pomáhá
zoologickým zahradám v ekonomice, je adopce zvířat prostřednictvím
darů. Jak se daří vaší zoo získávat
tuto podporu?
I na tomto úseku se nám daří. Do
adopce se loni dostalo 115 zvířat,
což je meziroční nárůst o 15 procent.
Vedle podpory lidí a organizací převážně z města a regionu je vzácným
příkladem pomoc ze saské Pirny, kde
nám už 17 let v tomto směru pomáhá
tamní Iniciativa. Ta letos získala na 40
adoptivních rodičů, především občanů
města, a to sumou téměř 2 000 euro.
Text a foto: Pavel Aur

na oblast nakládání s odpady, na vodní
hospodářství a na hospodaření s energií,“ upřesňuje Ing. Petr Matušinský.
„Věříme, že tato nezávislá a uznávaná
certifikace definitivně přispěje k ukončení pochybností o ekologičnosti výroby
v Krupce. Výsledky auditu jistě prospějí
jak nám, tak i široké veřejnosti,“ slibuje si od úspěšně zvládnuté, náročné
zkoušky Ing. Jan Brázda, ředitel závodu
v Krupce.
Text a foto: METROPOL

Protipovodňové
zábrany
na Střekově

Ústí n. L. | Povodí Labe začne na
Střekovském nábřeží stavět protipovodňový val už 25. března. Občané Střekova se to dozvěděli na
setkání s primátorem města Janem
Kubatou a obvodním starostou
Vlastimilem Žáčkem. V době stavby bude nábřeží průjezdné pouze v levé polovině vozovky. Práce
budou začínat v sedm hodin ráno
a končit kolem páté či šesté odpoledne. Stavět se bude i v sobotu.
Stavba si vyžádá některá omezení,
v určitých úsecích bude postupně
docházet k odmontování veřejného osvětlení, a i proto zde městská
policie zvýší dohled. Uzavření části
nábřeží také dočasně zmenší počet
parkovacích míst. Místní obyvatelé
budou muset využívat boční ulice
či provizorní plochu k stání vozidel na chodníku mezi ulicí Raisova
a železničním mostem. Pevný val
o délce 981 metrů mezi železničním mostem a parkovištěm u rybářské restaurace bude stát Povodí
Labe 85 miliónů korun. Celkem 24
miliony za mobilní stěny uhradí
město. Kombinace pevných a mobilních prvků zabrání proniknutí
vody vysoké do 10 metrů.

Primátor žádá veřejné slyšení
Ústí nad Labem | Primátor města Jan Kubata osobně vyzval generálního ředitele ČEZ, a.s. Martina Romana, aby stavbu paroplynové elektrárny
v Úžíně obhájil před ústeckou veřejností ve veřejném slyšení.

„S Martinem Romanem jsem dnes
telefonicky hovořil a obrátil jsem se
na něj i písemně. Veřejné projednání
budu požadovat v případě, kdy se
ČEZ opravdu nezvratně rozhodne pro
stavbu elektrárny na Ústecku. Martin
Roman mně však dnes řekl, že o tom
není rozhodnuto. Ústí nad Labem je
pouze jednou z variant,“ říká Kubata.
Primátor Jan Kubata dále Martina
Romana vyzval k co nejrychlejšímu

jednání obou stran, aby město i občané obdrželi co nejvíce informací
o celém projektu. „Oznámení záměru stavby elektrárny v centrálních
médiích bez předchozí komunikace
s místním prostředím nepovažuji
z hlediska strategie public relations
ČEZ za zodpovědné. ČEZ jako investor musí s Ústečany komunikovat,“
pokračoval primátor.
Na zmíněnou stavbu bylo v rámci
výkonu státní správy vydáno v roce

1996 stavební povolení a vše by se
mělo odehrávat na soukromém pozemku.
(mk)

Krátce z kraje

(více na www.tydeniky.cz)

Památka
na spoluobčany
Roudnice n. L. | Výroční den osvobození vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi si připomínáme u nás
spolu s většinou zemí Evropské
unie a dalšími státy po celém světě
jako Den památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti. V pátek 22. února 2008 odhalili členové Židovské obce v Ústí
nad Labem, představitelé veteránů,
ale také armády a skautů i zástupci
roudnického městského úřadu a Ústeckého kraje, pamětní desku. Ta ve
vstupním prostoru radnice v Roudnici nad Labem bude připomínat
únor před 66 lety, kdy začaly první
transporty židovských občanů do
koncentračního tábora v Terezíně.

Tržby za miliardu
korun
Ústí nad Labem | Ústecká nápojářská skupina Drinks Union, která
sdružuje čtyři pivovary a likérku
GRANETTE, v loňském roce zvýšila
tržby za prodej piva a lihovin o více
než šest procent na 1,29 miliardy korun. „Na růstu tržeb se podílel jak prodej piva, tak lihovin. Tržby z prodeje
lihovin, které se na celkových tržbách
podílejí zhruba čtvrtinou, vzrostly o 18
procent,“ popsal výsledky společnosti generální ředitel firmy Milan
Schramm.

Přírůstek
v zooparku
Chomutov | Jaro se začíná probouzet už i ve skanzenu v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově.
O víkendu se na statku narodila
první mláďata. Od zahájení provozu
skanzenu, v květnu 2007, patří mezi
obyvatele Krušnohorského statku
i jeden beran a tři ovce. Malé stádo

ovcí se rozrostlo o dvě jehňata. „První mládě jsme už netrpělivě očekávali
a máme hned dvojčata. Zatím porodila jen první ovečka. I u dalších dvou
na jehňata čekáme,“ řekla statkářka
Věra Stejná, podle které je to na dvoře nyní veselejší, když tu poskakují
dvě malé ovečky. Kromě ovcí jsou na
statku ještě slepice a kočka. Statek je
pro návštěvníky do zahájení sezóny
otevřený každý víkend, v týdnu po
předchozí domluvě. „Další připravovanou akcí je Velikonoční neděle ve
Staré Vsi 23. 3. 2008,“ dodal Martin
Pilař z propagace zooparku.

Kamery v Obrnicích

Mostecko - Obrnice | Půl milionu korun investovala radnice v Obrnicích
na Mostecku do instalace čtyř otočných kamer. Ty jsou přes převaděče
napojeny na městskou policii v Mostě, která do obce jezdí kontrolovat veřejný pořádek. V tomto týdnu začal
zkušební provoz.Vedení obce si od
kamerového systému slibujeme především preventivní účinek. Systém
hlídá exponovaná místa a výstupy
z kamer sleduje městská policie v nedalekém Mostě. Pod kontrolou je celé
náměstí u základní školy, Mírová ulice, parkoviště v malém sídlišti a část
obce Chanov. Radnice chce systém
ještě rozšířit o sledování parkovišť
v místním sídlišti a dalších částí Obrnic a přilehlých obcí.
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Den s hejtmanem na Teplicku

Město se ptá svých obyvatel

Teplicko | Čtrnáct starostů využilo pozvání hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce. V rámci „hejtmanského dne“
se s ním 22. února setkali na Magistrátu statutárního města Teplice. V průběhu podrobné hodinové prezentace
je hejtman informoval o dění v kraji. Zároveň nastínil některé z projektů, do kterých bude Ústecký kraj investovat v roce 2008 a představil Regionální operační program Severozápad.

Ráj pro investory

Jak vyplývá z údajů vládní agentury CzechInvest, objem investic činil
20 miliard korun. „Nejvýznamnější
průmyslovou zónou kraje je Triangle
na revitalizovaném území bývalého
vojenského letiště v Žatci. Vznikne tu
zhruba 10 tisíc nových pracovních příležitostí,“ konstatoval hejtman. Mezi
dalšími úspěšnými investičními
projekty umístěnými v našem kraji
v posledních třech letech jmenoval
IPS Alpha Technology Europe, Benteler Automotive Rumburk, S.P. of
W., Metal. Nové investice přispěly ke
snížení nezaměstnanosti, nicméně
se začíná projevovat akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků
zejména v dělnických profesích.

Flákačům zvoní hrana

K nejzajímavějším bodům prezentace patřil projekt, jak se vypořádat s chronickými nezaměstnanými. „Evidujeme velký počet lidí, kteří
v průběhu 18 let nikdy nenastoupili do
práce a raději pobírají štědré sociální
dávky,“ tvrdí hejtman Šulc. V roce
2008 bude v Ústeckém kraji vyplaceno 9 miliard dávek. Podle odhadu
se podíl zneužitých či neoprávněně
vyplacených dávek pohybuje od 10
do 30 % a jejich roční úspora by tedy
mohla činit až 3 miliardy korun.
Tuto situaci by mohl vyřešit systém
proti zneužívání dávek, které by sociálně slabým byly poskytovány prostřednictvím tak zvané elektronické
peněženky (blíže na 9. straně).

je nejrychlejší doprava do zaměstnání
z celé České republiky. Zatímco republikový průměr je 35 minut a v Praze 48
minut, v našem kraji je to 24 minut.
Celkové výdaje kraje na dopravní obslužnost letos dosáhnou 750 milionů
korun. Do oprav silnic II. a III. třídy
investuje 600 milionů korun. Dál se
bude pokračovat ve výstavbě dálnice
D8 a Západního mostu Litoměřice.
Rovněž bude spuštěn pilotní projekt
Integrované dopravy Ústeckého kraje.

Školství

Výdaje na vzdělání z rozpočtu kraje
dosáhnou v roce 2008 částky 7 miliard korun. Je to nejvyšší výdaj
z rozpočtu kraje, jehož stěžejním
poslání podle Šulce je zabezpečit
střední a vyšší odborné vzdělávání
a související služby. Na toto téma
také později odpoledne diskutoval
se studenty teplického gymnázia.
V této souvislosti zmínil špatnou
připravenost maturantů některých
středních škol Ústeckého kraje na
vysokoškolské studium, neboť především z matematiky pohoří hned
při první zkoušce.

Dopravní obslužnost

Důležitou oblastí života v kraji je autobusová doprava, která v loňském roce
prodělala komplikovanou reformu.
„V současné době se připravuje výběrové řízení na zajištění vlakové dopravy
se smlouvou na 15 let,“ uvedl hejtman.
Pochlubil se tím, že v Ústeckém kraji

Vžijte se do pocitů horníků

Zdravotnictví
a životní prostředí

Velkou část prezentace věnoval
hejtman zdravotnictví, které loni došlo významných změn díky sloučení
pěti nemocnic v Krajskou zdravotní,
a. s. Hovořilo se rovněž o problematice 15 „ekologických“ miliard a jejich
přerozdělování obcím dotčeným důlní
těžbou. Hejtman starostům přislíbil, že
se bude snažit prosadit novelu horního
zákona, která by měla vést k rychlé revitalizaci vytěžených lokalit.
Po malém poledním rautu, na kterém
obsluhovali studenti Hotelové školy Teplice, do jejíž rekonstrukce kraj
v loňském roce investoval 46 milionů
korun, zamířil hejtman Jiří Šulc do
Domu kultury v Duchcově, kde besedoval s občany.
Příští hejtmanský den proběhne
17. března na Žatecku.
Text: Jana Smutná
Foto: METROPOL

Peníze z evropské unie by měly pomoci obnovit chomutovská sídliště.
Chomutov | Chomutovská radnice
chystá velký průzkum názorů obyvatel
města. Vede jí k tomu možnost v následujících letech získat z fondů Evropské
unie dotace v řádu stovek milionů korun na financování velkých investičních projektů. Podmínkou pro čerpání
prostředků z EU je zpracování tzn. integrovaného plánu rozvoje města. Plán
má pomoci komplexně řešit městům
problémy, například se sídlišti či s dopravou. „Schválení integrovaného plánu
rozvoje Chomutova ze strany poskytovatele dotace znamená pro město jistotu, že
o prostředky z evropských fondů nepřijde,“ řekl mluvčí města Luboš Mizun.
V integrovaném plánu rozvoje města
radnice nyní zpracovává dvě problematiky – obnovu sídlišť Březenecká,
Kamenná, Zahradní a Písečná a ob-

novu bývalých kasáren a přilehlého
okolí (Kamencové jezero). „Proto se
chceme obyvatel města zeptat formou
dotazníku, jak si představují další rozvoj a podobu města a zapojit je tak do
rozhodování o budoucí tváři Chomutova,“ dodal Mizun.
Město se chce dozvědět, zda by lidé
chtěli mít v areálu bývalých kasáren
letní kino, zda by se mělo vybudovat
relaxační centrum či letní stadion. Radnici bude také zajímat, jakým sportům
či jiným aktivitám se chomutovští ve
volném čase věnují. Otázky se budou
týkat také modernizace areálu Kamencového jezera, investic do sídlišť, chodníků a zeleně.
Text a foto: Tomáš Branda
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Vyšší bezpečnost při

skladování propylenu
Stavba podzemních ležatých zásobníků na propylen ve Spolchemii má za sebou další milník. Je to dokončení
mechanické kompletnosti. Znamená to, že technologické zařízení na skladování zkapalněného plynu může postupně projít komplexními zkouškami a připravit se na zkušební provoz. V minulém týdnu se například zkoušely ochlazovací systémy. Pokračuje rychle dokončení objízdné komunikace a vše bude v nejbližších týdnech
připraveno na ostrý provoz nového systému skladování propylenu.
Mostecko – Kopisty | S prvním
březnem se otevře Podkrušnohorské technické muzeum
v Kopistech u Mostu, v areálu
bývalého dolu Julius III. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet na
vlastní kůži pocity, které denně
zažívali horníci v hlubinné šachtě, s jakými stroji a v jakém prostředí pracovali. To vše zažijí
bez toho, aby museli sfárat pod
zem, v ukázkové štole.
Otevřením ukázkové štoly se naskýtá návštěvníkům unikátní zážitek,
který již zanedlouho nebude nikde
jinde možné okusit, protože v Čechách končí hlubinné dobývání uhlí.
„Cílem pracovníků Podkrušnohorského
muzea bylo vybudovat téměř autentickou štolu, kde se návštěvníci ponoří do
zážitků horníků,“ řekl ředitel muzea
Zbyněk Jakš. Ukázku toho, jak se dosud těží uhlí na několika málo místech v republice, návštěvníci okusí,
jakmile se za nimi zavřou dveře štoly. Jakoby se přesunou o několik stovek metrů pod zem. Návštěvník se
dostanete do úzkých prostor, ve kterých se spustí neskutečný ruch pásů,
začnou pracovat dobývací stroje.
Ty sice nerubou uhlí, ale jsou plně
funkční a hlavně lidé si je mohou vy-

zkoušet řídit (na snímku). Některé ze
strojů a používaných přístrojů jsou
naprosté unikáty, např. dvoukubíkový hunt, vozík na vytěžené uhlí,
který je jediný na světě.
Kromě prožitků z hlubinné šachty
se návštěvníci dozvědí mnoho zajímavých informací o hornictví, ale
i chemickém průmyslu. Fascinující
je model celého areálu České rafinérské.
Samotný areál muzea návštěvníkům
představí naprosto reálné prostředí
bývalého uhelného dolu Julius III, kde
se těžilo zhruba 120 let až do jeho
vyuhlení v polovině devadesátých let
minulého století. V areálu je několik
budov, které byly vyhlášeny za technickou památku. Mezi nejvýznamnější patří budova strojovny s unikátním
parním strojem a takzvanými Thomasovými výtahy, které dopravovaly
horníky pod zem a nahoru zase vytěžené uhlí. „Část dolu Julius III, která
byla prohlášena za kulturní památku,
tvoří ucelený, velmi významný soubor
industriální architektury a technického
zařízení, dokládající vyspělou úroveň
dolování hnědého uhlí v 80. letech 19.
století v severočeském regionu,“ dodal
Zbyněk Jakš.
Text a foto: Tomáš Branda

V průběhu výstavby, která se
prakticky odehrála během roku
2007, byla postupně provedena
betonáž pilotového založení základové desky, včetně potřebného
odtěžení zeminy. Kolem vybudované základové desky proběhlo
dodatečné zatěsňování severní
a východní pilotové stěny. O jarní
provozní zastávce provozu Epitetra v roce 2007 byla zhotovena
nová napojovací místa, aby mohl
být propylen z nového skladu po
jeho dokončení dopravován do
provozu v potrubních trasách.
Na základové desce pro uložení dvou zásobníků dlouhých 26
metrů, každý s kapacitou do 100
tun, byl zhotoven potřebný profil
k jejich umístění. V srpnu pak zásobníky dorazily na místo stavby.
Proběhla jejich nezbytná revize
a oprava izolací tak, aby byly stoprocentně zaručeny všechny parametry pro bezpečné skladování
propylenu. Teprve poté mohly být
ležaté tanky uloženy na místo.
V závěrečných měsících loňského roku byl dokončen zásyp zásobníků. Během zásypu byly ve
dvou vrstvách položeny kabely
a elektrody katodové protikorozní
ochrany. Byla provedena montáž
potrubí a ocelových konstrukcí na
potrubních mostech a byly dokon-

čeny šachty podzemního rozvodu
požární vody. Nyní už jen finišují
práce na kompletní dokumentaci
pro komplexní zkoušky a zkušební provoz.
Nový způsob skladování propylenu, jedné ze surovin pro výrobu
epichlorhydrinu klasickou technologií, má nový bezpečnější řídící
a ovládací systém. Ke zvýšení celkové bezpečnosti provozu tohoto
skladu slouží i monitorovací čidla
a kamerový systém.
Projekt ke zvýšení bezpečnosti skladování propylenu má poměrně zajímavou historii. Záměr
vznikl jako jeden z dobrovolných
závazků Spolchemie v říjnu 2004
po sérii úniků nebezpečných látek.
Původně se mělo jednat o přemístění zásobníků z Ovčího vrchu

a o jejich zakopání v areálu závodu. Tato koncepce však neprošla u odborníků na bezpečnostní
inženýrství. Proto se v roce 2006
rozhodlo o skladování propylenu
v ležatých podzemních zásobnících v lokalitě Ovčího vrchu s tím,
že dosavadní nadzemní kulové
zásobníky na propylen budou
využity jiným způsobem. Se změnou koncepce nakonec souhlasilo
i město. Celý projekt byl dodavatelem stavby, kterým je firma CBI
Lummus Brno, několikrát upřesňován a vlastní stavba byla realizována až v roce 2007.
Přepojení na nový způsob skladování propylenu se uskuteční
během jara. Tím bude dobrovolný
závazek Spolchemie ke zvýšení
bezpečnosti skladování propylenu definitivně naplněn.

Souhrn:
Cíl: Zvýšit bezpečnost skladování kapalného propylenu
Řešení: Dva zasypané ležaté zásobníky
Objem: 250 m3
Skladovací kapacita: 96 tun
Generální dodavatel: CBI Lummus Brno
Dodavatel stavební části: RAVEL
Zahájení stavby: jaro 2007
Uvedení do provozu: jaro 2008
Cena investice: 70 mil. Kč
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Chomutov hostil finále Missis ČR
Chomutov | V Městském divadle v Chomutově se uskutečnilo finále soutěže Missis ČR 2008 o nejsympatičtější maminku a nejsympatičtější dítě.

Těmi se stali Edita Burešová, bývalá učitelka, v současnosti na
mateřské dovolené, a její čtyřletý
syn Tomáš z Velkého Oseku na Kolínsku.
„ Jsem ráda, že Tomík nepojede
domů smutný,“ prozradila agentuře Mediafax těsně po vyhlášení
výsledků dojatá vítězka. „ Jinak
pocit je to krásný, i když pro mě
je nejdůležitější skutečnost, že syn
bude odjíždět domů spokojený,
s množstvím dárků,“ řekla dále
Burešová. Druhé místo obsadily
Dagmar Zemanová s dcerou Sarah
ze Zlína a třetí skončila dvojice
Diana Hankeová se synem Jakubem z Brna.
Ve finále soutěže Missis České
republiky 2008 soutěžilo deset
dvojic, které se do závěrečného
dějství probojovaly ze zemských
finále Čech, Moravy a Slezska.
Mezi sebou soupeřily celkem ve

třech disciplínách. První z nich
byla volná, v níž si soutěžící přichystaly vystoupení podle vlastní
volby a schopností. Druhou disciplínou byla módní přehlídka v duchu pohádkového maškarního
plesu a třetí, zároveň však nejsložitější, absolvovaly pouze maminky. Tou bylo taneční sólo s moderátorem programu Martinem
Dejdarem a konverzace s ním.
Součástí slavnostního galavečera
byl výběr peněz na dobročinné
účely. Věnovaly se peníze pro dětské domovy, dražil se obraz předsedy poroty, známého fotografa
Jana Saudka a korunka vítězky
finále Missis ČR 2008. Celkem se
vybralo a potřebným věnovalo
343 898 korun.
Text: Edvard D. Beneš
Foto: Jiří Severský

Pořadí finále Missis ČR 2008: 1.) Edita Burešová se synem Tomášem (4) z Velkého Oseku (uprostřed). 2.)Dagmar Zemanová s dcerou Sarah (6) ze Zlína (vlevo), 3.) Diana Hynkeová se synem Jakubem (10) z Brna.

Zdeněk Troška točil u nás v kraji
Hejtman Jiří Šulc:
Byla to asi nejtěžší volba

Chomutov | Při volbě nejsympatičtější maminky Missis 2008 v Městském
divadle v Chomutově se řádně zapotil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc,
který seděl v porotě soutěže, jejímž předsedou byl známý fotograf Jan
Saudek.
„Už jsem seděl v porotě této soutěže asi posedmé a musím konstatovat, že
letošní finále bylo asi nejtěžší a nejvyrovnanější,“ konstatoval hejtman.
„Všechny maminky a dětičky byly výborně připravené, a proto to bylo hodně
těžké, ale naštěstí jsem to zvládnul,“ oddechl si s trochou nadsázky první
muž Ústeckého kraje.

Ústecký kraj | Do kin v těchto dnech
přichází zbrusu nová pohádka režiséra
Zdeňka Trošky nazvaná Nejkrásnější
hádanka. Ta vznikla na motivy dvou
známých pohádek Jana Drdy. Troška,
který se tak po sedmileté pauze znovu
vrátil na pohádkovou scénu, propojil dva příběhy. Loupežnický O Matěji
a Majdalence a veselý O princezně,
která hádala až prohádala. Závěrečné
scény se točily na severu Čech, přímo v areálu zříceniny hradu Sukoslav
v Kostomlatech pod Milešovkou. Všichni protagonisté se shodli na tom, že
natáčení byla jedna velká pohodička.
„Jo, přesně tak,“ prozradil Miroslav Táborský, představitel velitele loupežníků
Madlafouse. „Pohodový režisér a pohodové natáčení,“ dodal. Podobně si práci
pod Troškovým vedením pochvaloval
také hlavní hrdina Matěj v podání Jana
Dolanského. „Bylo to opravdu výborné,
skvělá parta i atmosféra,“ svěřil se.
„Samozřejmě, nebylo to jednoduché, jako
všechno. Ale myslím, že se povedlo a diváci
se už můžou těšit do kina,“ říká režisér
Zdeněk Troška. Pohádka Nejkrásnější
hádanka jde do distribuce kin 21. února.
Zjevně se očekává obdobný divácký zájem, jako o předešlé Troškovy pohádky.
Text: Edvard D. Beneš
Foto: Jiří Severský

Obec Braňany podepsala smlouvu se Severočeskými doly
Vyvrcholením vzájemných dohod o postupu těžby podél obce
Braňany bylo podepsání smlouvy mezi obcí a Severočeskými
doly a.s. Svůj podpis ke smlouvě připojil starosta obce Vlastimil Krupka a technický ředitel
SD Chomutov a.s. Miroslav Eis.
Slavnostního podpisu byla přítomna vyjednávací komise za
obec Braňany, zastupitelé obce
a vedoucí odboru komunikace
SD a.s. Ing. Vladimír Budínský.
„Byli jsme trochu zaskočeni vládní linií, která byla schválená v roce 1991.
Těžební hranice měla být 250 m od
obydlené části Braňan, a tak jsme začali podnikat potřebné kroky k tomu,
aby těžební hranice byla co nejdále
od obce. Ustanovili jsme pětičlennou
komisi, která vyjednávala za obec přijatelnější podmínky,“ popsal starosta
Vlastimil Krupka události před podepsáním společné smlouvy.

Obec kladla důraz na zachování přijatelného životního prostředí, snížení negativních dopadů těžby na
obce, ale hlavně se měla prodloužit
vzdálenost hranice těžby od obce.
Zástupci se v konečné fázi vyjednávání dohodli na těžební hranici,
která bude 650 m od obce.
„Myslím si, že jednání byla úspěšná
a přinesou pro obec další výhody. Samozřejmě se počítá s dalšími ochrannými opatřeními, jako je výstavba
ochranných valů s následnou výsadbou. Počítáme s výstavbou zelené
stěny za areálem SIADU, která se
potáhne v délce 250 m a vysoká bude
10 m. Všechna tato opatření by měla
zmírnit dopady negativních vlivů při
těžbě, kde se jedná hlavně o hlučnost
a prašnost,“ doplnil starosta.
Podepsáním oboustranné dohody,
ale aktivity obce nekončí. Do roku
2010 si vedení obce vytyčilo plán
akcí, které by měly zlepšit její prostředí.

„ Je spousta věcí, které nám tu chybí,
a to chceme změnit. Obec nedisponuje žádným sportovištěm jak pro
základní školu, tak širokou veřejnost. Máme již vyhlédnuté místo,
kde chceme postavit víceúčelové
sportoviště s oddychovou zónou.
Máme naplánováno vybudování
splaškové kanalizace, aby se na kanalizační síť mohl kdokoli napojit.
Zatím si necháváme zpracovat studii a projekty ,“ dodal starosta.
Obec disponuje několika lokalitami pro výstavbu rodinných domků, které jsou již zapracované
v Územním plánu Braňan. Obec
leží na křižovatce historických
cest mezi Bílinou a Mostem. V této oblasti jsou hojně využívané
cyklotrasy a turistická stezka
Braňany – Bílina.
Starosta Braňan Vlastimil Krupka (vlevo) a technický ředitel SD Chomutov a.s.
Miroslav Eis při podpisu smlouvy mezi oběma subjekty.

Text: Lada Laiblová
Foto: Jiří Severský
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Kraj přidá nemocnicím také na nákup moderních přístrojů
Nemocnice budou mít více peněz na svoji modernizaci a zkvalitnění zdravotní péče. Ústecký kraj převede nemocnicím sdruženým do Krajské zdravotní, a.s. 150 milionů korun na navýšení základního kapitálu. Tyto peníze budou použity na nákup přístrojů a zdravotnických technologií.
„I když jsme úspěšně zvládli spojení
nemocnic do Krajské zdravotní, neznamená to, že by kraj ponechal nemocnice jejich osudu. Chceme, aby bylo o pacienty v krajských nemocnicích dobře
postaráno, a to se pochopitelně neobejde bez moderního vybavení a nových
zdravotnických přístrojů.
Příjmy nemocnic od zdravotních pojišťoven bohužel stále nejsou na takové úrovni, aby byly nemocnice při
investicích do vybavení plně finančně
soběstačné. Jsem rád, že se nám podařilo 150 milionů korun pro nemocnice
prosadit, tyto peníze opět o něco zvýší
kvalitu zdravotní péče v našem regi-

onu,“ říká náměstek hejtmana Petr
Fiala (na snímku).
Nemocnice využijí peníze od kraje
například na dovybavení nemocnic
diagnostickou technikou. Nemocnice v Děčíně, Ústí a Chomutově tak
za celkem 85 milionů korun nakoupí
nové CT přístroje a obmění zastaralou a nevyhovující diagnostickou
techniku. Investovat se bude ve
všech nemocnicích také do přístrojů
pro intenzivní zdravotní péči, tedy
do vybavení JIP a ARO. Za část peněz
nemocnice nakoupí také informační
a komunikační technologie.
Více peněz dají krajské nemocnice

v roce 2008 nejen na nákup zdravotnických přístrojů, ale také na mzdy
zaměstnanců. Na sklonku roku byla
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Seznamte se s bratry Jin a Jang
Evropané se stále častěji obracejí ke zkušenostem, které vznikly před tisíci lety na
Dálném východě. Lidé v celém Orientu věří, že kromě přírodních sil, které můžeme
vidět, vnímat, slyšet, chutnat a cítit, existuje ještě jedna síla, jejíž působení si uvědomujeme šestým smyslem – všudypřítomná energie.
Před mnoha lety vzniklo v Číně učení Fengšuej (vítr-voda), které dokladuje různé způsoby proudění energie vesmírem a vede
nás k harmonii lidského života, k vytvoření
šťastného domova i pracoviště. Během vývoje došlo k řadě střetů o podobu tohoto učení.
Největšího uznání se dostalo sedmi školám,
které buď v jednodušší podobě nebo v kombinaci těchto škol užívají dnes všichni odborníci v tomto oboru. V Česku jich najdeme několik. Většinou v praxi používají učení čtyř
škol – tvaru, kompasu, intuitivního Fengšuej, Pa-kua a pěti prvků. Každá se zaměřuje
na určitou oblast lidského zájmu. Aplikace
tohoto učení se dotýká celého života člověka. Někteří odborníci organizují nejen poradenství, ale pro zájemce pořádají i kursy. Pro
úvod k tomuto učení několik poznámek.
V Číně se všudypřítomná energie jmenuje

Silné a zdravé rostliny přinášejí do domu a na
pracoviště přirozenou životní energii čchi.

čchi. Ta podle učení Feng-šuej uvnitř těla
přenáší myšlenky a pocity, prostupuje tělem
podobně jako krev a postupně se dostane ke
každé buňce. Povaha našich myšlenek jemně ovlivňuje kvalitu buněk, což by mohlo vysvětlovat, proč někteří lidé dokázali zlepšit
svůj zdravotní stav změnou myšlení.
Energie čchi se dělí na dva základní druhy
– klidnější jin a aktivnější jang. Všechno kolem nás je buď jin, nebo jang, záleží na tom,
co s čím porovnáváme. Např. odpočinek je
považován za více jin než práce, ale zase více
jang než spánek. Toto rozdělení na jin a jang
by nám mělo pomoci dosahovat v životě většího úspěchu. Pokud bychom chtěli docílit
nějaké změny, např. být trochu romantičtější, pak je třeba posílit energii jin. Je tedy dobré obklopit se vším, co bude prvek jin posilovat. Na druhou stranu, pokud cítíme, že by
nám prospělo být více jang, např. dosáhnout
větší asertivity, potom bychom měli dbát na
to, aby v našem okolí vládla převaha jang.
Rozdělení na jin a jang je užitečnou pomůckou Feng-šuej, protože pomáhá pochopit
vztah člověka a okolního prostředí. Za potížemi, které nás trápí, totiž může stát právě
nerovnováha jin a jang, proto je dobré umět
posoudit, zda má převahu prvek jin nebo
jang, a na základě toho případně změnit určité stránky života, aby se rovnováha znovu
obnovila.
Text a foto: Pavel Aur

mezi odborovými organizacemi
a vedením Krajské zdravotní, a.s.
uzavřena nová kolektivní smlouva,
která stanoví, že objem mzdových
prostředků vzroste od 1. ledna 2008
o tři procenta. „V konkrétních číslech
to znamená, že již od ledna mají nemocnice na mzdy o 60 milionů korun více. Připomínám, že se nejedná
o plošné zvýšení mezd, tyto prostředky
poslouží na základě dohody s odbory
k navýšení celkového objemu mzdových prostředků,“ uvedl Petr Fiala,
který je také členem představenstva
Krajské zdravotní, a.s.
„O další 1,5 procenta se mzdové prostředky v rozpočtech nemocnic navýší
od pololetí roku 2008. A ještě o dalším
navýšení mzdových prostředků se pak
rozhodne v září. Pokud dojde k nárůstu příjmů nemocnic od zdravotních

Regulační poplatky v Masarykově
nemocnici jsou vybírány na pěti
platebních místech. Dvě platební
místa mají v pracovní dny prodlouženou otevírací dobu. Platební místo zvané „Atrium“ od 07:00
do 19:00 hodin a tzv. „Dětské“ od
07:00 do 21:30 hodin. Jedno platební místo, na „Emergency“, má
nepřetržitý provoz. Ve volných
dnech je platební místo v „Atriu“
otevřeno od 07:00 do 19:00 hodin a od 09:00 do 20:30 hodin je
otevřeno „Dětské“, nacházející se
v budově dětské nemocnice.

pojišťoven a budou se příznivě vyvíjet
i další ekonomické ukazatele, říká kolektivní smlouva, že zpětně od pololetí
bude přidáno navíc dalších 1,5 procenta. Celkem by se tedy v roce 2008 mohly
mzdové prostředky v krajských nemocnicích navýšit až o 95 milionů korun,“
dodává.
Právě informace o kolektivní smlouvě zaměstnanců nemocnic spojených do Krajské zdravotní, a.s. byly
jedním z témat, o kterých v souvislosti s transformací nemocnic jednala Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. O postupu kraje její
členy informoval Petr Fiala a krajští
radní René Budjač a Vladimír Záhorský.
„Rada během transformace nemocnic
poukazovala na některé problematické oblasti. Většina jejich připomínek
je v současné době vyřešena. Krajská
zdravotní obstála ve výběrovém řízení
na poskytovatele zdravotní péče a má
uzavřené smlouvy se zdravotními
pojišťovnami, stejně tak se podařilo
vyřešit i otázky spojené s majetkem
nemocnic pořízeným se státní dotací
či sjednocováním ekonomických informačních systémů,“ řekl Petr Fiala.
Ve společnosti Krajská zdravotní, a.s.
je sdruženo pět krajských nemocnic,
jde o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem,
Nemocnici Teplice, Nemocnici Most
a Nemocnici Chomutov. Jediným
vlastníkem akcií společnosti Krajská
zdravotní, a.s. je Ústecký kraj. Společnost Krajská zdravotní, a.s. je se
svými bezmála šesti tisíci pěti sty
zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České
republice a jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji.

Lenka Taussigová

Pod zá
št

itou primátora Mgr. Jana Kubaty a hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího

27. března 2008

Šulce

Charitativní partner

20.00 - 22.00

Severočeské divadlo opery a baletu
v Ústí nad Labem
Módní přehlídky značek:

Choreografie: Lenka Vinická

Iva Kubelková
Zuzana Belohorcová
Lejla Abbasová
Kateřina Průšová
Monika Žídková
Elen Černá
Hana Mašlíková
Veronika Chmelířová
Andrea Vránová-Kloboučková Lenka Taussigová
Michaela Wostlová
Veronika Pompeová
Laura a její tygři, Koťata, moderuje Dalibor Gondík
Vstupné: 199 Kč (Celý výtěžek ze vstupného bude věnován Masarykově nemocnici v ÚL)

Kontakt na naši redakci: redakce@tydeniky.cz | tištěný náklad 172 388 výtisků v severočeském regionu

Martin Fenin: Doufám, že budu mít stěstí i nadále
Teplický bombarďák Martin Fenin,
který v zimní přestávce přestoupil
z FK Teplice do bundesligového Eintrachtu Frankfurt, zažil fenomenální
vstup do jedné z nejvyhlášenějších
evropských fotbalových soutěží. Při
svém debutu proti týmu Herthy Berlín
totiž dokázal soupeři vstřelit hned tři
góly. Takovouhle parádní premiéru
bundesliga nepamatuje. Další, čtvrtý
gól, přidal Fenin hned v následujícím
utkání. Metropol úspěšného českého
fotbalistu vyzpovídal při jeho krátké
návštěvě v Teplicích, kdy se společně
s dalším někdejším teplickým útočníkem Edinem Džekem přijeli rozloučit
s fanoušky.

Pohybem ke kráse

Takový raketový start v německé
bundeslize, to asi nikdo nečekal.
Vy osobně musíte být se svým debutem více než spokojený …
Určitě, kdo by nebyl. Jsem samozřejmě moc rád. Byl to pro mě ideální začátek, protože jsem hned
dobře zapadl do party v mužstvu.
Teď je pro mě důležité, abych dobře pokračoval.
Každá mince má dvě strany. Když
byste měl v Německu svůj střelecký rozjezd pozvolnější, asi
byste se stal terčem kritiky v tom
smyslu, že vám to až tak nejde
a kdy se známý kanonýr z Čech
střelecky probudí. Když váš debut dopadl takhle, tak jste si zase
dal laťku své střelecké úspěšnosti hodně vysoko. Jak tuto situaci
vidíte vy?
Dal jsem ve dvou zápasech čtyři
góly. Samozřejmě se v tom smyslu
hovořilo o náhodě. Asi to tak bylo,
ale já bych rád ve střelecké úspěš-

Stále ještě novotou vonící Sportovní hala v Teplicích – Na Stínadlech
přivítala v závěru uplynulého měsíce již třetí zastavení postupové soutěže o titul Miss Aerobic Tour 2008. Proběhla ve třech věkových kategoriích, z nichž největší zájem byl pochopitelně o tu poslední, kde se soutěžilo o postup do květnového semifinále v Praze. Porota měla nelehký
úkol – vybrat z více než 80 přihlášených pouhých pět nejlepších.

nosti pokračoval. Ostatně, kdo by
za takovéto situace pokračovat nechtěl, že …Já doufám, že budu mít
štěstí i nadále a že potvrdím své
kvality také v dalších zápasech.
Rozdíl mezi naší I. Gambrinus ligou a německou bundesligou je
asi na první pohled viditelný. Jak
ho vnímáte vy?
Je to obrovský rozdíl. Například návštěvy se tam s těmi u nás na stadionech nedají vůbec srovnávat. Nemůžu se pasovat do role odborníka

na německou ligu, protože jsem
tam teprve dva měsíce, ale třeba na
přátelák přijde daleko víc lidí, než
u nás na mistrák. Do Teplic jsem
odjížděl rovnou po zápase, na který přišlo 16 tisíc lidí, přičemž kapacita stadionu je dvacet tisíc. Město
prakticky žije utkáním po celý den,
zápas má potom jiné grády a přenáší se to samozřejmě i na hráče a
má to úplně jinou úroveň.
Text a foto: Edvard D. Beneš

Mezi soutěžícími byly také Veronika Pokorná a Iva Raková z Ústí
nad Labem, které jsme, ještě před
cvičením, krátce vyzpovídali. Obě
dívky potvrdily, že se sportovnímu
aerobiku věnují už několik let a jejich přáním je stát se cvičitelkami.
Jejich vzorem není nikdo menší, než
Olga Šípková. A co jim pohyb dává
– především radost, báječně se při
něm odreagují a dolů jdou také případná deka navíc. Pravidelně proto
cvičí třikrát až čtyřikrát týdně alespoň hodinu.
Veronika s Ivou si, zbytečně skromně, velké naděje nedávaly. O to více

pak byly šťastné, že právě ony dvě a
ještě další tři soutěžící v květnu do
Prahy pojedou. Blahopřejeme!
A co vy, milé čtenářky a čtenáři, nepřijdete si také protáhnout
tělo? Teplická Sportovní hala je
připravena poskytnout návštěvníkům nejen prostory a náčiní ke
cvičení, ale také kompletní zázemí parkování, šaten i občerstvení.
Více na www.halateplice.cz.

Text: METROPOL
Foto: Václav Šebesta
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Teplo z nitra Země
Alternativní zdroje energií budou hrát pro člověka stále větší roli, a proto jejich výzkum a realizace dostává každý rok větší podporu ze strany státu a EU. Město Litoměřice se už řadu let
snaží osvětou i finanční podporou přesvědčit občany, aby se chovali maximálně ekologicky.

Už v roce 2001 zahájil tamní městský úřad kampaň na využívání sluneční energie pro ohřev
teplé užitkové vody, když se její odbor životního
prostředí podílel na seminářích o alternativních
zdrojích energie s představením technologií
– tepelných čerpadel, spalování biomasy, solárních fotovoltaických článků a solárních kolektorů.
Občanům městský úřad nabídl možnost získání
zajímavé dotace na instalaci solárního systému
pro ohřev vody, která je dnes ještě vyšší.
Z řady geologických, hydrogeologických a geotermálních studií vyšlo, že Litoměřice patří do necelé stovky českých lokalit vhodných pro výrobu
elektřiny a tepla na vytápění, a to tzv. metodou
teplo suchých hornin. Principem je provedení
injekčních vrtů do určité hloubky, kde je hornina
o dostatečné teplotě schopná přijmou do puklin
potřebný objem vody. Ohřátá voda se vrací na
povrch, kde se její energie zužitkuje v elektrárně
a poslouží k vytápění.
Litoměřičané vzali tuto alternativu, která je českým unikátem, smrtelně vážně a dovedli geotermální projekt k závěru jeho první etapy. „Tou
byla v loňském roce stavba průzkumného vrtu do
hloubky 2.111,2 metru, kde odborníci naměřili teplotu 63,4 stupně Celsia, což je teplota prakticky shodná
s projektovanými teoretickými výpočty. Vrtání trvalo
zhruba rok a bylo poměrně složité. Do 800 metrů bylo
bezproblémové, pak se však narazilo na šikmé praskliny a postup se zbrzdil.
I pro zkušenou firmu, která tak hluboké vrty v Česku
ještě nedělala a na takové složení narazila poprvé, to
bylo novum. Po úspěšném zhodnocení ověřovacího
vrtu přecházíme k přípravným pracím pro samotnou
realizaci stavby vlastní elektrárny a teplárny. Město
zadalo zpracování projektu pro územní řízení a po-

žádalo o zahájení zjišťování řízení EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Zastupitelstvo
města schvalovalo další postup. Intenzivně pracujeme na všech administrativních záležitostech potřebných k závěrečnému podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,“ říká vedoucí
odboru životního prostředí MěÚ v Litoměřicích
Ing. Pavel Gryndler.
Pokud vše půjde hladce a Litoměřice získají požadovanou dotaci, mohla by první elektrárna tohoto druhu v ČR stát už v roce 2010. Odhadovaný
výkon říká, že by se teplem z tohoto zdroje mohlo
vytápět téměř celé město. Příklady táhnou. O podobný projekt se hodlá ucházet i nedaleké město
Lovosice, které může zkušenosti z výzkumu využít, protože jeho podloží je stejné jako pod Litoměřicemi.

Listopadová společná koupel starosty Litoměřic
Ladislava Chlupáče (vpravo) a Pavla Gryndlera
ve zchlazovací nádrži, naplněné vodou vytaženou z hloubky 2.111 metrů, deklaruje úspěch
první etapy geotermálního projektu.

Rozšířená zdravotní péče 2008

...to se vyplatí!
Balíček pro děti a mládež do 18 let
Balíček pro ženy od 18 let
Balíček pro muže od 18 let
Balíček pro studenty od 18 do 26 let
Balíček pro očkování
Balíček pro kojence a batolata do 3 let
Balíček pro těhotné a kojící ženy
Balíček preventivních programů
Balíček očkování proti papilomaviru (HPV)
Balíček péče o chrup pro děti od 4 do 15 let
Balíček proti kouření
Balíček pro věrné klienty
Balíček pro nové klienty
Balíček edukačních pobytů
Balíček pro rodiny s dětmi od 1 do 15 let
Balíček pro dárce krve a kostní dřeně

až 500 Kč
až 500 Kč
až 500 Kč
až 700 Kč
až 1000 Kč
až 500 Kč
až 1000 Kč
až 1000 Kč
až 2500 Kč
až 250 Kč
až 1000 Kč
až 500 Kč
až 150 Kč
až 2000 Kč
až 600 Kč na jedno dítě a 200 Kč pro jednoho nebo oba rodiče
vitamíny a příspěvky na ozdravné pobyty

Rozbalte
naše
balíčky

O podmínkách čerpání příspěvků se předem informujte na našich pracovištích, prostřednictvím infolinky nebo na internetu.
Infolinka: 844 121 121
Infomail: info@zpmvcr.cz
Internet: www.zpmvcr.cz

Text: Pavel Aur
Foto: Eva Břeňová
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Zvuk
zvonku

SEVEROČESKÝ METROPOL je tady pro vás, pište, telefonujte – bylo správné znění tajenky křížovky ve čtvrtém čísle. Všem luštitelům děkujeme za zaslané odpovědi, a to jak dopisy, tak i elektronickou poštou.
Náramkové hodinky značky Casio vyhrál pan Václav Rešl z Ústí nad Labem. Luštitelé dnešní tajenky nám mohou odpovědět jak písemnou formou na adresu: SEVEROČESKÝ METROPOL, Beethovenova 215/24,
400 01 Ústí nad Labem, tak elektronickou poštou na adresu: krizovka@tydeniky.cz nejpozději do 18. března 2008. Pro výherce je připravena domácí digitální meteorologická stanice. Příjemnou zábavu
a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.
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Sociální polštář nesmí být tak pohodlný
Když jsem před osmi lety začínal ve funkci hejtmana Ústeckého kraje, předsevzal jsem si, že se zasadím, aby se z kraje, který byl tradičně považován za
outsidera, stala výkladní skříň naší země. Řekl jsem si, že udělám všechno pro
to, aby kraj plně využil veškerý svůj bohatý potenciál – tedy především průmyslovou tradici a přírodní krásy – k přerodu v dynamický rozvinutý region,
kde není nouze o práci.
K tomu, aby se něco takového povedlo, je ale potřeba především nadšení
obyvatel kraje, jejich chuti přiložit
ruku k dílu. O tom, že takových lidí
je v našem kraji plno, není pochyb.
Vždyť si stačí vzpomenout, jak náš region vypadal před patnácti lety a jaký
je teď.
Bohužel, velkorysý sociální systém
částečně snahy o rozvoj regionu
maří. Nechci tím říct, že bych byl
proti sociálnímu systému jako celku.
Samozřejmě si uvědomuji, že každý
člověk může projít obdobím, kdy při-

pracovními nabídkami. A je vystaráno!
Náš štědrý sociální
stát má pro takto šikovné občany připraven měkký sociální
polštářek. Ne, že bych
bližním trochu toho pohodlí nepřál, problémem
ale je, že zmíněný polštářek je vycpaný penězi lidí, kteří poctivě chodí do
práce a platí daně a pojištění.
Naše země je zadlužená. Pokud se dostane do dluhů běžný občan, v přípa-

Příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc
Ústecký kraj 2007

jde o práci a dlouho nemůže žádnou
jinou najít. Také vím, že je mnoho lidí,
kteří například ze zdravotních důvodů pracovat nemohou a je proto na
státu, aby jim v jejich těžké situaci
vypomohl.
Bohužel, kromě pomoci potřebným
nebo lidem, kteří se znenadání ocitli
bez práce, náš sociální systém pomáhá také těm, kteří prostě jen pracovat
nechtějí. Stačí se dobře orientovat
v možnostech nabídek sociálního systému a zároveň hbitě kličkovat mezi

dě, že je rozumný, přestane hýřit a začne šetřit. Rozumný občan si v takové
situaci přibere ještě jedno zaměstnání
a své děti místo dovolené u moře pošle na brigádu. Náš stát se ale jako rozumný občan nechová.
Spíš připomíná otce, který v době nouze pošle sice jedno dítě na brigádu, ale
půlku vydělaných peněz mu sebere,
aby se druhý potomek mohl v klidu
povalovat doma. Zatímco se našemu
kraji nedostává peněz na opravy silnic, škol a dalších věcí, které máme ve

správě, do toho samého kraje ze státní pokladny zároveň plynou miliardy
pro lidi, kteří prostě neradi pracují.
Miliardy, za které bychom mohli pořídit moderní vybavení do nemocnic.
Udělat této situaci přítrž je věcí poslanců. Protože se ale říká, že lepší
než nadávat na tmu, je škrtnout sirkou, rozhodl jsem se, že se pokusím
iniciovat alespoň malou změnu u nás
v kraji. Jak jsem se dověděl od lidí,
kteří se v této oblasti pohybují, velkým problémem je zneužívání dávek
hmotné nouze. Místo, aby je příjemci používali skutečně na eliminování
hmotné nouze, kupují si za ně alkohol, cigarety, nebo je prohrají v hracích automatech.
Pokud tedy už jsou takové sumy na
dávkách vypláceny, chceme alespoň,
aby byly použity na to, na co jsou
určeny. Proto kraj inicioval pilotní
projekt, který má zneužívání dávek
zabránit.Pevně věřím, že bude fungovat. Snad se pak stane i podnětem
pro politiky změnit náš sociální systém tak, aby motivoval k práci a ne
k nicnedělání.

ZAČÍNÁ PRVNÍ FÁZE PROJEKTU

Cíl: zamezit zneužívání
sociálních dávek v kraji
Dlouhodobý projekt, jehož cílem je v maximální možné míře snížit nebo
co nejvíce zamezit zneužívání sociálních dávek, startuje tzv. pilotní částí
v Litvínově. Tady, především v jeho části Janov, jsou pravděpodobně vedle ústeckých Předlic či Krásného Března, Obrnic, nově i dolního sídliště
v Krupce na Teplicku a mnoha dalších obcí či oblastí Ústeckého kraje největší problémy s uživateli, kteří pobírají sociální dávky v hmotné nouzi
a mnozí patří do skupiny nepřizpůsobivých občanů. Většinou se jedná
o dlouhodobě nezaměstnané a hlavně ty, kteří prostě pracovat nechtějí
a nebudou. Žijí z dávek a víc je nezajímá, respektive jen to, kde peníze
propít a prohrát.
První ideu projektu, který by měl do budoucna zásadně v našem kraji
změnit systém vyplácení sociálních dávek některým skupinám obyvatelstva, představil krajský hejtman vloni na podzim na setkání se starosty nejpostiženějších obcí. Teď, s březnem, přichází první, řekněme
ověřovací fáze, v níž budou příjemci sociálních dávek v Litvínově, jenž
byl vybrán pro pilotní program, dostávat poukázky na nákup potravin
a dalšího vybraného a povoleného zboží. Později bude systém precizován vydáváním identifikačních karet a teprve nakonec by měli uživatelé
dávek dostávat do rukou čipovou kartu, tedy elektronickou peněženku
pro nákupy povoleného zboží ve vybrané síti marketů či obchodních
řetězců. Po ověření zkušeností z Litvínova se počítá s postupným zavedením poukázek a v konečné fázi elektronických nákupních peněženek
v celém kraji; k jejímu vydání budou samozřejmě vyzvány ve výběrovém
řízení naše peněžní ústavy.
Realizátorem pilotního projektu je město Litvínov, jeho partnery Ústecký
kraj a Úřad práce v Mostě, poněvadž doprovodnou součástí je spolupráce na rekvalifikacích a umísťování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu
práce.
Text: Zbyněk Šebesta

Jiří Šulc,
hejtman Ústeckého kraje

Dávky hmotné nouze v roce 2007 v Ústeckém kraji
celkem

v%

Ústecký kraj

896 651 770 Kč

100%

ostatní okresy

632 295 220 Kč

71%

okres Most

264 356 550 Kč

29%

v%

příspěvek na živobytí
a mimořádná okamžitá pomoc

příspěvek na bydlení

777 541 514 Kč

119 110 256 Kč

542 788 168 Kč

89 507 052 Kč

100%

234 753 346 Kč

29 603 204 Kč

Mostecko

157 164 690 Kč

59%

136 298 690 Kč

20 866 000 Kč

Litvínovsko

107 191 860 Kč

41%

98 454 656 Kč

8 737 204 Kč

Je dopoledne a výherní automaty v janovském Tipsportu teprve lákají klienty. Pravidelně sem chodí na kontrolu i strážníci městské policie, v tomto
případě zástupce velitele Karel Šefl a operační dozorčí Jaromír Šudoma.

V Litvínově začnou v březnu s poukázkami

Hovoříme s místostarostou města Litvínova Martinem Klikou
(na snímku), jehož úřad je realizátorem projektu.
Jak velká byla částka, kterou
zdejší úřad vyplatil v loňském
roce na dávkách?
Dávky pomoci v hmotné nouzi činily
vloni přes 107 milionů korun, šlo o příspěvky na živobytí, na bydlení či o mimořádnou okamžitou pomoc. Tato
suma představuje pouze dávky dle
sociální potřebnosti nebo v hmotné
nouzi, nezahrnuje tedy například příspěvky, které jsme poskytli zdravotně
postiženým občanům.

Od kdy začnete vydávat poukázky uživatelům sociálních dávek?
Už v březnu budou dostávat příjemci sociálních dávek na našem
odboru sociálních věcí poukázky, za které si budou moci koupit
v rozsáhlé síti obchodů potraviny,
ale také třeba učební pomůcky,
potřeby pro osobní hygienu a podobně. Koupit si budou moci třeba
i oblečení v Prioru. Přibližně 70 %
dávek bude poskytnuto touto
formou, zbývající část dostanou
klienti v hotovosti, respektive na
osobní účty, protože i tito lidé nějaké hotové peníze pro život potřebují…

Například na zaplacení obědů
pro děti ve školních jídelnách,
že?
Ty zaplatí odbor sociálních věcí
převodem přímo škole, o tuto
částku se samozřejmě dávky v poukázkách či hotovosti sníží. Chceme, aby děti měly alespoň jedno
pořádné teplé jídlo denně…
Kolika osob se zavedení poukázek týká?
V působnosti městského úřadu
Litvínova se jedná o necelé čtyři
tisíce osob, dejme tomu 1 500 rodin. Opravdu velká část jich dnes

žije v části Janov, v tamním panelovém sídlišti. V nejbližší době je
všechny oslovíme s touto informací, kolem poloviny března již začnou poukázky dostávat na našem
odboru sociálních věcí.

A další postup při uskutečňování
zmíněného pilotního programu
u vás v Litvínově?
Později, předpokládám že kolem
léta, začnou dostávat lidé k poukázkám ještě osobní identifikační
kartu. To proto, aby se zamezilo
případnému prodeji poukázek třetím osobám. Ale každý uživatel
sociálních dávek si dnes rozmyslí,
aby poukázky pod cenou prodával, dávky jsou čím dál tím menší… A třetí krok přijde později, se
zavedením čipových karet, tedy
elektronické peněženky. To ale až
po vyhodnocení fáze poukázek
a identifikačních karet.
Uživatelé sociálních dávek budou
u vás dostávat tedy méně peněz
„na ruku“. Zmizí z města herny,
nebo výherní bankomaty?
Oni ti nepřizpůsobiví občané, tím
rozhodně nemyslím všechny příjemce sociálních dávek, vědí, jak
přijít k dalším penězům. Pracují
na černo, „sbírají“ železný šrot

a třeba jenom v Janově jsou tři
sběrny. Máme tu výkupny, které
s městským úřadem spolupracují, denodenně městská policie
výkupny kontroluje, i když sběračům jsou k dispozici některé skoro
nonstop. To je zlé…Připravujeme
v zastupitelstvu kroky k tomu, aby

třeba herny s výherními automaty
byly otevřeny jen do desáté večer,
dobrou spolupráci máme s osadním výborem z Janova, v němž
jsou starousedlíci, kteří se nemohou smířit s tím, jak je Janov
devastován a jací občané tu také
žijí…“

Snad nedopadnou ostatní paneláky v Janově jako tento objekt – tzv. F3
v Sadové ulici.
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HOROSKOP
4. 3. - 18. 3.
foto

sestavila

Ludmila
Petříková

E

Beran 21. 3. - 20. 4.

F

Býk 21. 4. - 21. 5.

G

Blíženci 22. 5. - 21. 6.

H

Rak 22. 6. - 22. 7.

I

Lev 23. 7. - 23. 8.

J

Panna 24. 8. - 23. 9.

K

Váhy 24. 9. - 23. 10.

L

Štír 24. l0. - 22. 11.

Jak v životě, tak v lásce reagujete značně spontánně a bouřlivě a náramně snadno se zamilováváte. Začněte s cvičením Tchaj ťi, aby se vaše emoce
nevybíjely příliš nekontrolovaně.

Ke svému životu potřebujete
stejně jako vodu a vzduch i něžný fyzický kontakt a mazlení. Pracujte na tom,
abyste měli něžnosti a lásky dostatek,
jinak se budete cítit frustrovaní.
Jste mistři světa ve svádění a
flirtování. Ale pozor, aby vás lehkomyslnost a přelétavost v lásce nepřivedla
do situace, z které vám nepomůže ani
váš šarm, vtip a výmluvnost.
Harmonického a romantického vztahu, o který tolik usilujete,
nedosáhnete jen přehnanou starostlivostí o své partnery. Vyjděte si občas
bez nich. Budete vzácnější.

Na nějakou platonickou
lásku vás rozhodně neužije. Chcete
všechno a hned, proto si dejte pozor,
abyste vaše vyvolené neodradili divokou náruživostí, ale i žárlivostí.
Vaše emocionální zdrženlivost vám brání projevit hluboké a intenzivní city. Proto se vám často stává,
že ti, o které usilujete, nepoznají, jak
velmi o ně stojíte. Odhoďte zábrany!
Flirt bezpečně patří k vašim
nejoblíbenějším činnostem a vyznáte
se dobře v umění žít – a milovat. Váš
problém je, udržet ve všem zdravou
míru. Budete se to muset naučit.

Jste vyslovení nezmaři a žijete proto často mezi extrémy. Dokážete
spojit nebe a peklo a hromadíte v sobě
silné energie. Musíte je mít pod kontrolou, aby se neobrátily proti vám..

M

Střelec 23. 11. - 21. 12.

Díváte se na svět raději z té
dobrodružné a vzrušující stránky. Rádi
se zaplétáte do nových milostných
vztahů, často i do několika najednou.
Ne vždy to může mít šťastný konec.

22. 12. - 2O. 1.
N Kozoroh
Vaše znamení je považováno
za nejdůležitější ve zvěrokruhu. Rok
Krysy vám přináší jen samá pozitiva,
ale nevybočujte z vlastní cesty.Nezabývejte se příliš parapsychickými jevy.

O

Vodnář 21.1. - 19.2.

P

Ryby 20. 2. - 20. 3.

Víte, jak máte hospodařit
s fyzickými silami , ale jste stále plni
ideálů a vysokého očekávání, takže se
snadno můžete dostat do nervového
vypětí. Naučte se relaxovat.

Možná se až příliš často oddáváte svým snům a zajímáte se spíš
o věci mystické, než o realitu. Schovávání před drsným světem však musí
být vyvážené, jinak budete osamělí.
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Vážení a milí čtenáři,
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dva týdny utekly jako voda a zase jsme se o několik dní přiblížili
k jaru. Hned se zdá všechno veselejší, a také nám v Severočeském
Metropolu, jde práce lépe od ruky.
V uplynulých dnech jsme v Metropol Centru opět přivítali vzácné návštěvy i další nové spolupracovníky
– redaktory, reportéry, fotografy
a obchodní manažery. Máme radost
z toho, že se tým, který pro vás
noviny připravuje, tak utěšeně rozrůstá a můžeme vám tak přinášet
více dobrých regionálních zpráv,

rozhovorů, reportáží a také nových
nabídek společností a firem.
Tímto číslem rovněž rozšiřujeme distribuci Severočeského Metropolu do města Litvínova, kde se chystá hokejové
utkání play-off (všechny fanoušky zve
na titulní straně obránce Jiří Šlégr).
Severočeský Metropol se svým „zlatým“ promo týmem se v minulých
dnech objevil na několika místech
regionu a na další se chystá. Rádi se
s vámi budeme setkávat tváří v tvář
jak jen to půjde tak, abychom osobně zjistili, o čem chcete číst, co vás
zajímá a co byste se chtěli naším prostřednictvím dozvědět.

Cenným zdrojem informací pro nás
stále zůstávají vaše dopisy, maily
i telefonáty, za které upřímně děkujeme. Do našich žil vlévají novou
energii a jsou pro nás povzbuzením
do další práce. Roste také zájem podnikatelských subjektů vyzkoušet náš
titul, a i to je velmi pozitivní zpráva.
Například prostor, určený pro komerční prezentaci na titulní straně,
je dlouhodobě vyprodán a první klienti úspěšně zadali reklamu také na
našem internetovém portálu.
Příprava dalšího, v pořadí již 6. čísla
Severočeského Metropolu, je již v plném proudu.

Těšit se můžete na další zajímavé
osobnosti, novinky z regionu a protože vyjdeme těsně před Velikonocemi, neopomeneme ani na přípravu
svátků jara doma i na zahradě.
Příjemné a slunné dny ve společnosti Severočeského Metropolu vám za
všechny kolegy přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
redakce@tydeniky.cz

www.tydeniky.cz

Proměny ženské tváře

Profil: 36let, profesní kariéra: 1991 v ateliéru Miloše Žihly, potom deset let
fotoreportér a redaktor Deníků, tři roky kameraman televizního studia
pracujícího pro TV Nova a TV Prima a současně fotoreportér na volné noze
se zaměřením zpravodajství v oblasti policie a hasičů. Zároveň zakládá
malý portrétní ateliér, kterému se začíná věnovat na plno. Nyní pracuje
jako fotograf Teamu proměny.
Kdo, nebo co, je při fotografování
Vaším nejčastějším objektem?

Tomáš Branda

a stylistkou Miluškou Šafránkovou.
Toto setkání ovlivnilo další vývoj
mé práce, protože fotografie žen
a dívek, kterým se převážně věnuji,
jakoby o stupeň vyrostly. Bylo to
jednoznačným vlivem jejích dvou
profesí, které do mých fotografií
vnesla. Společně jsme založili Team
proměny, který se věnuje, kromě
celé řady dalších aktivit, především
proměně image žen. Více se dovíte
na www.teampromeny.cz

Kdo Vás k fotocení přivedl?

Jakou techniku používáte?

Přestože mi táta zemřel, když mi byly
čtyři roky, v podstatě to byl on. Byl
vášnivý fotograf naší rodiny a z doby
kdy žil, máme v albech stovky fotografií. Když jsem fotografie a hlavně
jeho nádobíčko objevil někdy v šestnácti ve skříni, začaly moje první pokusy s fotografií a temnou komorou.
Jeho foťák mám dodnes. Druhým impulsem byla sametová revoluce, tam
jsem si teprve uvědomil sílu fotografie. Od té doby jsem se fotografii
věnoval jako samouk a postupně se
stala mojí profesí.

Už jedině digitální. V dnešním
rychlém světě to jinak ani nejde.
Kromě světla a fotoaparátu je dnes
pro fotografa dalším pracovním
nástrojem počítač, bez kterého se
dnes v komerční sféře neobejde.
Vždy musíte nabídnout jakoby
něco navíc. Věnuji se třeba tvorbě
soukromých kalendářů na klíč čili
včetně grafiky.

Jsou to hlavně ženy a dívky. K focení
potřebuji člověka jako živou bytost.

Na čem právě pracujete?
Asi dva roky po založení ateliéru,
mě náhoda spojila s vizážistkou

Návrh plakátu pro MUS, spoluautor
Marek Pilař.

Text: METROPOL
Foto: Tomáš Branda

Pro neziskové
organizace
United Energy
vyhlašuje Grant Pohoda
Pomozte nám chránit životní prostředí!
Investujme společně do hospodárného nakládání s energiemi.
United Energy, přední nezávislý výrobce elektřiny a dodavatel
tepla pro Most a Litvínov, poskytne neziskovým organizacím
na Mostecku 2 000 000 korun na opatření, která povedou
k úsporám energií.

Přihlášky a podmínky grantu najdete na www.TepelnaPohoda.cz.
Uzávěrka přihlášek 31. května 2008.
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