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TV PROGRAM

Lenka Taussigová:
modeling na druhé koleji
V historii soutěže Miss ČR prozatím žádná jiná dívka nedostala tolik titulů jako rodačka z ústeckých Neštěmic Lenka Taussigová. V roce 2002 jich obdržela hned pět: Miss Internet, Miss Sympatie, Miss nejkrásnější
vlasy, Miss nejkrásnější úsměv a Miss TV diváků. Později k nim přidala titul inženýrka ekonomie. O svůj
vzhled a postavu pečlivě dbá, což dokazuje pravidelnými návštěvami posilovny.
Jaká je vaše současná profese a kde
pracujete?
Od července pracuji ve Spolchemii v Ústí n. L.,
v marketingu
společnosti.
Moje
práce
tady je velmi
pestrá. Podílím
se na přípravě
katalogů a v rámci
Spolchemie zajišťuji
různé akce. Nyní se věnuji přípravě konference
EuroChloru.
Proč jste upřednostnila studium
ekonomiky před profesionálním
modelingem?
Škola pro mě byla vždy mnohem důležitější než modeling. Vzdělání má
budoucnost, k tomu mě vedli moji

rodiče a jsem jim strašně vděčná, že
mi zakázali, abych školu přerušila.
Jsem teď moc ráda, že jsem vysokou
školu dostudovala a že jsem inženýrka ekonomie.
Jaké místo tedy zaujímá ve vašem
životě modeling?
Nikdy pro mě nebyl na prvním místě
a není tomu ani dnes. Modelingu se
věnuji jenom příležitostně, po práci.
Spíš ho už teď odsouvám na druhou
kolej. Stále pózuji na focení a předvádím na módních přehlídkách, ale
čím dál víc se věnuji produkci, to
znamená pořádání různých společenských akcí. Věnuji se raději tomu,
co má pro mě význam v budoucnu.
Co pro vás znamenala soutěž Miss ČR?
Soutěž Miss mi dala mnoho. Nejen
zkušenosti a pracovní možnosti, ale
především díky ní jsem se postavila
na vlastní nohy. Jsem ráda, že jsem
do soutěže šla, udělala bych to zno-

vu, kdybych se teď měla rozhodovat.
Volba miss ČR – to jsou pro mě nezapomenutelné zážitky.
Vždy, když se volí další Miss, jsem
u toho a když znovu slyším zahajovací znělku, tak mi jde mráz po zádech – prostě nezapomenutelné.
Určitě jste měla možnost odejít pracovat třeba do Prahy, nebo možná
ještě někam dál, do světa, ale zůstala jste v severočeském regionu.
Jaký k němu máte vztah?
Díky svému zaměstnání jsem denně
v Ústí n. L. a se svým přítelem Tomášem - budoucím manželem, bydlíme
v Duchcově. Mám tento kraj ráda, jsem
velký patriot a z tohoto regionu bych
nikdy neodešla, proto jsme se rozhodli,
že si tady také postavíme domeček.
Text: Ludmila Petříková
Foto: Jiří Severský
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Velikonoce ve znamení kraslic
Libotenice | Zeptáte-li se kohokoli, proč má rád Velikonoce, nejčastěji se
dočkáte odpovědi: „Protože to jsou svátky jara.“ Takový byl skutečně jejich
prapůvodní význam. Jako slavnost zmrtvýchvstání Ježíše Krista se slaví
zhruba 2 tisíce let a jsou nejvýznamnějším svátkem církevního roku.

Jejich datum je pohyblivé a v roce 325
bylo koncilem nicejským stanoveno
na neděli po prvním jarním úplňku.
Ten letos připadne na 21. březen. Slovo Velikonoce je odvozeno od Velké
noci, kdy vstal Kristus z mrtvých.

Tradiční symboly Velikonoc

Velikonocům předchází Škaredá neboli sazometná středa, kdy by se lidé
neměli „škaredit“, aby se tak netvářili po všechny středy v roce. Na Zelený
čtvrtek umlknou v kostelech všechny
zvony, neboť podle pověsti odlétají do Říma. Až do Bílé soboty, kdy
znovu zazvoní, nahradí jejich zvuk
řehtačka. Na Zelený čtvrtek bychom
měli jíst zelenou stravu, například
špenát či zelí. Věřilo se, že jenom tak
si po celý rok uchováme zdraví. Velký
pátek je spojen s magickými silami,
které otevíraly skály a vydávaly v
nich ukryté poklady. V neděli, na Boží
hod velikonoční, přednese papež své
poselství a požehnání městu a světu
Urbi et Orbi. Co se týče populární

Umělou výzdobu
vytlačila přírodní

Malérečky z Libotenic

Eliška Škodová má připravené kraslice pro koledníka Lukáše Jiránka.
botenicích dědí z otce na syna či lépe
z matky na dceru. Obec má dokonce
svoji vlastní galerii kraslic. Libotenické malérečky každoročně připravují
putovní výstavu, která začíná v místním domě kultury a pokračuje na zámek v Libochovicích a do Prahy.

Výstava Velikonoční kraslice a krajka je
v Kulturním domě v Libotenicích k vidění do 26. března od 10 do 16 hodin.
Text: Jana Smutná
Foto: Jiří Severský

Většina obyvatel je spokojena
Téměř dvě třetiny obyvatel Ústeckého kraje jsou spokojeny s tím, kde žijí.
Tyto výsledky vyplývají z průzkumu agentury Factum Invenio zpracovaného přímo pro náš region. Pouze 16 % dotázaných by raději žilo na jiném
místě ČR, a to především v Praze, Jihočeském nebo Středočeském kraji.

Velikonoční hitem, alespoň mezi
ústeckým zákazníky, je kytice sestavená ze salasu, borůvčího, buksusu,
slámy, vrby a zdobená velikonočními motivy. Výroba jedné trvá profesionálovi, jakým floristka Linda
Kolouchová je, deset minut. Podle
floristky lidé při velikonoční výzdobě přecházejí k přírodním materiálům. Umělou výzdobu nahrazuje
živá a samozřejmě sladěná do jarních veselých barev.
(av, se)

Grant Pohoda za
dva miliony korun

Společnost United Energy, provozovatel teplárny v Mostě-Komořanech, nezávislý výrobce elektřiny a dodavatel
tepla do Mostu a Litvínova, představila
projekt Grant Pohoda.
Nabízí neziskovým organizacím na
Mostecku a Litvínovsku dva miliony
na opatření vedoucí k úsporám energií.
Je první součástí projektu Tepelná Pohoda, jehož cílem je přinášet regionu
a jeho obyvatelům užitečné informace,
vzdělání, zábavu i finance. Grant je určen neziskovým organizacím, nadacím,
občanským sdružením, městům a příspěvkovým organizacím, které působí v regionu Mostecka a Litvínovska.
Financovat z něj bude možné taková
opatření, opravy, investice či nákupy
zařízení, která povedou k úsporám
energií. United Energy úspěšným žadatelům uhradí maximálně 80 procent
nákladů. V případě, že nebudou všechny prostředky vyčerpány, vyhlásí společnost další kolo.
Podmínky Grantu i přihláška jsou
k dispozici na www.TepelnaPohoda.cz.
Uzávěrka je 31. května 2008.
(kat)

Nejvíce spokojeni se svým způsobem
života jsou lidé z okresů Teplice, Litoměřice a Děčín. Spokojenost s životem
v kraji dokládá i fakt, že 42 % obyvatel
regionu si myslí, že se jejich životní úroveň zlepšuje, dalších 40 % se domnívá,
že životní úroveň zůstává stejná.
Přesto za nejproblematičtější oblasti
většina respondentů označila nezaměstnanost, ekologickou situaci a dopravu. „Snižování nezaměstnanosti je
prioritou pro Ústecký kraj. V lednu 2005
činila nezaměstnanost více než 16 %,
v lednu letošního roku se ji podařilo
snížit na rovných 11 %. V této oblasti
jsme stále velmi aktivní a v krátkodobém horizontu se chceme dostat pod
hranici 10 %,“ uvedl Jiří Šulc, hejtman
Ústeckého kraje. Nezaměstnanost trápí nejvíce obyvatele Mostecka, kde se
pohybuje nad celorepublikovým průměrem. „Jedním z mnoha konkrétních
kroků kraje je podpora průmyslové zóny
Triangle u Žatce. Na druhou stranu
chceme nezaměstnané více motivovat

(více na www.tydeniky.cz)

V kadaňském klášteře
odkrývají fresky

pondělní pomlázky, tak ta je tradicí
pouze českých Velikonoc. Svůj původ
má v pohanských rituálech oslavujících příchod jara, stejně jako jiný velikonoční symbol, zajíček.
Nejznámější symbol Velikonoc, beránek, se traduje už od předkřesťanských dob. V křesťanství je jedním
ze symbolů Ježíše Krista, neboť on
je tím „beránkem“, obětovaným za
spásu světa.
Vajíčko v naší kultuře chápeme jako
zárodek života, symbol plodnosti
a vzkříšení. A právě v souvislosti
s touto tradicí vznikl zvyk malování
velikonočních vajec a kraslic.
Nejkrásnější zdobené kraslice na Ústecku pocházejí z Libotenic a vznikají
už dlouho před příchodem Velikonoc.
V malé vesničce na Litoměřicku žije
pouhých 405 obyvatel a naprostá většina z místních žen a několik mužů je
zapojeno v Asociaci malířek a malířů
kraslic ČR. Půvabný koníček se v Li-

Krátce z kraje

vé výši 15 miliard Kč k řešení ekologických zátěží. V současné době kraj usiluje o získání dalších peněz. „Z těchto
prostředků budou financovány projekty
na revitalizaci a rekultivaci území narušených těžbou,“ konkretizoval Jiří Šulc.
Významným záměrem podle jeho
slov je i urychlená dostavba dálnice
D8 a rychlostní komunikace R7, které by měly snížit nadměrné zatížení
místních komunikací. Pro tyto a další
dopravní stavby se Ústeckému kraji
podařilo získat více než 40 miliard Kč
ze státního rozpočtu, což je největší
částka z celé ČR.

k hledání práce, například zavedením
projektu na minimalizaci zneužívání sociálních dávek, na kterém spolupracujeme v rámci pilotního projektu s městem
Litvínov,“ dodal hejtman.
Další problematickou oblastí kraje je
doprava, na kterou poukazuje třetina
dotazovaných. „Určitý obrat k lepšímu
v této oblasti nastal po zavedení funkčního tržního prostředí mezi dopravci
v našem kraji,“ uvedl hejtman Jiří Šulc.
Velkým úspěchem kraje v posledním
období je získání prostředků v celko-

Text: Veronika Kindlová

Podíl spokojenosti obyvatel s životní úrovní v Ústeckém kraji
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je mi to vcelku jedno
nevím

Kadaň | Ve Františkánském klášteře
v Kadani pokračují odhalování a postupná rekonstrukce nástěnných
maleb. V posledních 15 letech se
díky městu Kadani, státu i Ústeckému kraji změnil klášter k nepoznání. „Obnova nástěnných maleb zatím
stála kolem 18 milionů od města, ministerstva kultury či kraje. Například
Ústecký kraj na ni jen v předcházejících dvou letech přispěl z Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek částkou přes milion korun
a kromě toho uvolnil v roce 2006 dalších 850 tisíc na restaurování jednotlivých zastavení zdejší křížové cesty,“
řekl hejtman Jiří Šulc. Františkánský
klášter v Kadani je od roku 1995 Národní kulturní památkou.
(zš)

V Podmoklech mají
pondělní trhy
Děčín | V centru děčínské části Pomokly, v ulici Prokopa Holého, byla
obnovena tradice trhů. V úseku
mezi ulicemi Ruská a Plzeňská budou stánkaři nabízet zboží každé
první a třetí pondělí v měsíci. Výjimkou je svátek Pondělí velikonoční.
Aktuálně nejbližší termíny trhů jsou
tedy 7. a 21. duben, a to v době od
6 do 18 hodin. V souvislosti s těmito
akcemi budou vždy v tyto pondělky
vedeny kolem místa objízdné trasy
autobusů.
(pa)

Školáci z Chomutovska
jezdí zase na měsíční
Chomutov | Žáci základních
a středních škol Chomutova a Jirkova
mohou od března znovu jezdit
městskou hromadnou dopravou na
zakoupené měsíční kupony o víkendech a prázdninách. Od počátku
roku tuto možnost neměli a museli
si jízdné v těchto dnech hradit. (tob)

Knížák vystavuje
v Lounech
Louny | Za velkého zájmu příznivců
výtvarného umění z Loun, ale
i vzdálenějších míst z Teplic a okolí,
se ve Vrchlického divadle v Lounech
4. března odehrála vernisáž výstavy
Milana Knížáka „Za všechno můžu
já“. Při této příležitosti autor den
před tím „uvedl do života“ nové CD
Broken tracks (Rozbité stopy).
(js)

Otevřený dopis primátora Jana Kubaty občanům Ústí
Vážení přátelé,
hladinu veřejného mínění v posledních dnech rozbouřily zprávy o plánované výstavbě elektrárny v Úžíně. Rád bych Vám řekl, jaký je můj
nezkreslený postoj k celé záležitosti
a jaké kroky jsem ve věci podnikl.
Stavební povolení získal ČEZ v roce
1996 a v témže roce schválili ústečtí
zastupitelé územní plán, který tuto
akci na soukromém pozemku v Úžíně
umožňuje. Lidem, kteří dnes s jistotou
hovoří o tom, že jsem zkorumpovaným
člověkem ČEZ, bych chtěl oznámit, že
se tak stalo dva roky před mým vstupem do politiky.
Má „konspirativní“ schůzka v Praze,
která byla tak tajná, že jsme jednali na
veřejném místě za průhlednou skleněnou výlohou a opodál stál primátorský automobil s vlaječkou města, byla
vyvolána snahou řešit s vedením ČEZ
věci co nejrychleji. Dosavadní vyjádření
energetické společnosti k celé záležitosti jsem totiž považoval za nedostatečné
a jsem přesvědčen o tom, že většina
Ústečanů má stejný názor. Pro upřesně-

ní jen dodávám, že ve středu 5. března
jsem ve 12.54 hod. telefonicky hovořil
s redaktorem, který se mě ptal, zda se
zmíněný den uskuteční schůzka s ČEZ.
Odpověděl jsem mu, že nevím, což byla
samozřejmě pravda, neboť mě energetická společnost setkání dosud nepotvrdila. Toto potvrzení jsem telefonicky
obdržel od p. Bodnára z ČEZ až v 16.37
hod., což mohu transparentně doložit
výpisem hovorů z mobilního telefonu.
Co je však důležitější - na zástupce ČEZ
jsem se ve středu večer obrátil s řadou
požadavků. Chci, aby ČEZ co nejdříve

řekl, kdy uspořádá veřejné slyšení s Ústečany. Budu chtít vědět, jak elektrárna
zvýší exhalace v ovzduší, v jakém stavu je případná projektová studie a jak
vypadá plánovaná rozptylová studie
a logistika. Zároveň jsem oznámil, že
vyzvu ČEZ, aby dobrovolně podstoupil
proces EIA, což je hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Představitelé
ČEZ slíbili, že proběhne konečně jednání obou stran na ústeckém magistrátu,
k němuž jsem společnost vyzval dopisem již 27. února.
Dále jsem se rozhodl, že ustavím komisi pro řešení investice v lokalitě Úžín
s účastí všech politických stran, tedy
i opozičních. Budu velmi rád, když v ní
zasednou i odborníci z Fakulty životního prostředí UJEP, zástupci ČEZ, veřejnosti a Syndikátu novinářů.
Na rovinu ale musím přiznat, že město
nemá v ruce žádný zákonný prostředek, jak výstavbu elektrárny ovlivnit.
Někteří mě vyzývají, abych zrušil
stavební povolení, což podle zákona
udělat nemohu. Lidé, kteří Vám říkají, že by radní měli stavbu zastavit, si

neuvědomují, že elektrárnu nestaví
město, ale společnost ČEZ. Mnozí volají po referendu. Nemyslím si, že by
nám referendum řeklo víc, než víme
teď. Víme, že většina obyvatel města
je proti výstavbě elektrárny, a nechat
si to potvrdit za několik milionů, které
by referendum stálo, je přece zbytečné.
Navíc výsledky referenda nejsou pro
ČEZ právně závazné.
Může se stát, že se ČEZ rozhodne bez
ohledu na veřejné mínění elektrárnu
postavit. V tomto případě se ptám, jaké
benefity plánuje pro obyvatele Ústí
nad Labem. Ptám se, zda dostaneme
pro městskou dopravu levnější trakční
energii, jestli se ČEZ bude podílet na
opravách škol, chodníků, podpoře kultury apod. Uvědomuji si však, že pro
mnoho místních obyvatel nebudou
uspokojivé jakékoliv kompenzace.
O výsledcích všech jednání s ČEZ budou Ústečané okamžitě informováni.
Děkuji, že jste se s mým stanoviskem
seznámili.
Jan Kubata,
primátor města Ústí nad Labem
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Vzpomínáte na svého PANA UČITELE?
Jiří Chloupek
učitel ZŠ Údlice
na Chomutovsku
Na své učitele vzpomínám velmi často.
Dodnes se snažím ze
zkušenosti s nimi čerpat. Měl jsem
štěstí, protože na každém stupni
školy jsem měl právě alespoň jednoho oblíbeného pedagoga. Na prvním
stupni ZŠ to byla hodná a přívětivá
paní učitelka, na kterou jsme se vždy
jako děti těšily. Na druhém stupni ZŠ
jsem měl velmi přísného pana učitele. Díky jeho důslednosti v tom,
abychom se látku nejenom naučili,
ale především jí porozuměli, si však
mnohé pamatuji dodnes.
Paní profesorka Miluše Jelínková
z gymnázia v Chomutově zase někdy z legrace říkala, že je naše „třídní
máma“. Nezajímala se jenom o naše
studium a výsledky, ale znala naše soukromé radosti i starosti a často nám je
pomáhala řešit. Později se potom nebála svěřit nám, o mnoho mladším, se
svými problémy, díky čemuž jsme si
uvědomili, že učitel je také jen člověk.
Václav Červín
ředitel ZŠ Ladova
v Litoměřicích, trenér judo a předseda
krajského svazu
judo Ústeckého kraje
Můj pan učitel byl Vladislav Kvapil,
učitel tělocviku, později ředitel školy
a před odchodem do důchodu vedoucí
odboru školství bývalého Okresního
úřadu v Litoměřicích. Byl hodně přís-

ný, ale spravedlivý a přitom nepostrádal smysl pro humor, kterým nás získával a povzbuzoval. Dokázal selektovat
důležité od zbytečného, což ve školství
nebývá obvyklé. Byl mým vzorem a díky němu jsem se dal na učitelské povolání i když on sám mi to nedoporučoval. Myslím, že také on je dnes rád, že
jdu úspěšně v jeho šlépějích.
Josef Klusáček
Ředitel Obchodní
akademie Teplice
S úctou a vděčností vzpomínám na
pana učitele Karase, který nám
přednášel strojnictví na teplické
průmyslovce. Studoval jsem tam
v letech 1972 – 1977 a Ing. Karas
byl velký praktik, odborník přes
elektrárny. Ale hlavně to byl nesmírně přímý a seriózní člověk.
Takoví učitelé to v té době neměli
vůbec jednoduché.
Vlastně on profesí ani kantor nebyl,
a přesto jsme ho uznávali víc než
jeho vystudované kolegy - pedagogy. Potkával jsem ho po letech,
když už jsem byl dospělý, bělovlasého důstojného pána na procházce. A vždycky jsem k němu znovu
pocítil neformální úctu a respekt.
Světlana Plešková
zástupkyně ředitele
Střední školy řemesel
a služeb v Děčíně
Moc ráda vzpomínám na paní profesorku Andělu Svobodovou, která nás na gymnáziu v Děčíně

učila matematiku a fyziku. Ačkoliv to
jsou předměty mezi studenty všeobecně nepopulární, tak nás naučila k nim
přistupovat ze svého hlediska a my
jsme je nakonec začali mít rádi. Byla to
učitelka, která se nesnažila profilovat
jen své učivo, ale naučila nás postavit
se k úkolům, k problémům a vůbec
k životu čelem. Od ní vím, že je třeba

nejen ve výpočtech, ale i v životních
situacích hledat různá řešení a východiska a dívat se na věci z různých úhlů
pohledu.
Obdobně se snažím i já vést své žáky
na naší škole. Pokud je mi známo, tak
paní Svobodová dnes ještě učí patrně
v České Kamenici a jestli mohu, posílám jí moc pozdravů.

Přání vicehejtmana kantorům
Radek VONKA
zástupce
hejtmana
Ústeckého kraje
Je českým specifikem, že svátek svých pedagogů slavíme vlastně dvakrát. Od
roku 1994 je z rozhodnutí UNESCO
Mezinárodním dnem učitelů 5. říjen.
V Česku se však jako Den učitelů vryl
do povědomí 28. březen, který je
dnem narození Jana Amose Komenského, spisovatele, myslitele a zakladatele moderní pedagogiky, od jehož
narození uplyne letos 416 let.
Dovolte mi, abych k 28. březnu všem
téměř 13 tisícům pedagogů, kteří
jsou nositeli a realizátory myšlenek,
propagovaných Komenským už před
více než čtyřmi stoletími a kteří vzdělávají děti žáky a studenty v celém
Ústeckém kraji, popřál zejména hodně sil, zdraví a pohody v jejich práci
a spokojenosti s dosaženými výsledky. Jsou to zejména oni a jejich práce,
která ovlivňuje kvalitu přípravy žáků
na jejich studijní a profesní kariéru.

Jsem si plně vědom toho, že práce
učitele obnáší mnohem více, než je
samotná výuka. Dobrý učitel se celý
svůj profesní život vzdělává, pracuje nejen se žáky, ale i s jejich rodiči
a vím, že to není práce lehká.
Řada učitelů je zapojena do příprav
a realizace nejrůznějších projektů v rámci dotačních programů ve
vzdělávání a tím přispívá k dalšímu zkvalitnění celkového působení
školy na žáka. Všichni jsme svým
způsobem školou povinní, ať už v ní
pracujeme, jsme členy školských rad
či asociací rodičů a přátel školy nebo
jsme rodiči dětí školou povinných.
Škola a školství náš život významně
ovlivňují. Je to právě vážnost učitelského povolání, která byla podnětem k zavedení dnes už tradice
ocenění vybraných pedagogů, navržených jejich školou, krajem, které
se koná u příležitosti Dne učitelů.
Věřím, že Ústecký kraj má ve svých
učitelích i ostatních pedagogických
pracovnících – vychovatelích, poradcích, metodicích, asistentech i ve
všech těch, kteří ve školství pracují,
velký potenciál, který přispěje k dalšímu rozvoji a prosperitě kraje.

Vysoké školy
na Šluknovsku

Děčínsko | Dlouhodobou absencí
možnosti vysokoškolského studia pro
absolventy středních škol, ale i pro občany, kteří již pracují a chtějí získat vysokoškolskou kvalifikaci, trpí Šluknovský výběžek. Tuto situaci se snaží už
několik let změnit vedení Střední školy
služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu, a to jednáními s vysokými školami
o možnosti otevření odloučeného pracoviště. Tato snaha byla v závěru loňského roku úspěšně uzavřena dohodou
se dvěma vysokými školami.
Vysoká škola obchodní v Praze o.p.s.
zde již otevřela konzultační středisko
a od letošního září zahájí ve Vzdělávacím středisku kombinované (dálkové) studium programu Mezinárodní
teritoriální studia, obor Cestovní
ruch. K němu mohou být přijímáni
také studenti VOŠ ve zkrácené formě studia. Druhou vysokou školou
je UJEP, která ve Varnsdorfu otevřela
školící středisko a její fakulty sociálně-ekonomická a pedagogická nabízí
od září studijní obory a programy.
„Cestovní ruch na VŠO a Doplňkové pedagogické studium pro učitele a vychovatele UJEP jsou placená studia a nekonají
se na ně přijímací zkoušky. Příprava na
studium Podniková ekonomie a management, které je na UJEP zdarma, byla již
zahájena. Proběhlo první setkání 27 zájemců v přípravném kurzu matematiky
a cizího jazyka. Zájemci o vysokoškolské
vzdělání mají možnost se ještě přihlásit
do kombinovaného studia UJEP, termín
podání přihlášek je 31. března,“ uvedla
zástupkyně SŠS a cestovního ruchu ve
Varnsdorfu Jarmila Mahnelová.
Text: Pavel Aur

Spolchemie zlepšuje dál ochranu životního prostředí
V nejbližších dnech bude na webových stránkách Spolku pro chemickou a hutní výrobu (www.spolchemie.cz)
zveřejněna pravidelná roční zpráva o hodnocení dopadů areálu Spolchemie na životní prostředí za rok
2007. Údaje uvedené ve zprávě vypovídají o tom, že ústecká chemička i v roce 2007 dále pokročila v ochraně
životního prostředí.

Lidé by občas potřebovali „den volna od života“.

(S. J. Lec)

Důležitými faktory vedoucími k udržení trvalého rozvoje
podniku a k celkovému zlepšení vlivů na životní prostředí
a bezpečnost bylo v roce 2007 mimo jiné uvedení do provozu nových nejlepších dostupných technologií. Jednalo
se například o novou výrobnu suroviny pro výrobu epoxidů, epichlorhydrinu, na bázi glycerinu. Ten odpadá při
výrobě bionafty z řepkového oleje a jedná se tedy o nové
využití obnovitelného surovinového zdroje.
Spolchemie v loňském roce dále zahájila výrobu epoxidů
na nové produkční jednotce Epispol II, která je založena
na nejmodernější a zcela bezpečné japonské technologii.
Tato výroba, všestranně šetrná k životnímu prostředí, posunula Spolchemii na třetí příčku evropských producentů
epoxidových pryskyřic.
Spolchemie také provedla odsíření výrobny umělých safírů,
čímž se celkové emise Spolchemie sníží o 50 – 60 procent.
Významnou skutečností bylo rovněž vydání integrovaných povolení pro všechny stávající i nové provozy. V roce 2007 byla schválena integrovaná povolení pro klíčové
provozy chlorové chemie a fluorové chemie. V současné
době jsou všechna výrobní zařízení společnosti provozována v naprostém souladu s legislativou, tedy dle platných
integrovaných povolení.
Z hlediska energetické náročnosti chemické výroby klesla
v roce 2007 měrná spotřeba energií na jednu tunu produkce, což je další příspěvek ke zlepšení ochrany životního
prostředí. Tato měrná spotřeba se dokonce za posledních

deset let v ústecké chemičce snížila téměř o jednu třetinu.
Z pohledu vývoje emisí látek do ovzduší byl rok 2007 také
pozitivní, kdy celkové emise klesly meziročně o 35 procent
na 224 tuny. Z toho 138 tun představoval právě oxid siřičitý, jehož emise jsou již do budoucna odstraněny nově
vybudovaným odsířením výroby umělých safírů.
V roce 2007 klesl také objem vypouštěných odpadních
vod o 14 procent. Vody jsou čištěny ve třech podnikových čistírnách a dále dočišťovány v čistírně komunálních vod v Neštěmicích.
Ve Spolchemii pokračuje rovněž sanace starých ekologických zátěží, v roce 2007 byla kolaudací dokončena sanace
bývalé skládky průmyslových odpadů v Chabařovicích.
Na investice do ochrany životního prostředí a zlepšení
bezpečnosti vynaložila v uplynulém roce Spolchemie 325
milionů korun a na další moderní výrobní technologie téměř 900 milionů korun.
Text: Zdeněk Rytíř
Foto: archiv
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Velbloudí kluk přišel na svět nečekaně

Velbloudího klučinu byste asi bez upozornění na fotce nepoznali. Na svět přišel
nečekaně dříve. Porod v přímém přenosu
sledovali návštěvníci zooparku.

Malého velblouda dvouhrbého
přivítali na světě ošetřovatelé
a návštěvníci v chomutovském
zooparku. Porod byl s ohledem na
zkušenosti z minulých let očekáván až o pár týdnů později, proto
byla samice Lena v den porodu
jako každý jiný den ve svém výběhu. Díky tomu tak mohli nečekané události přihlížet i návštěvníci
zooparku. „Tím prvním, kdo si začínajícího porodu všiml a přivolal
k velbloudici ošetřovatele, byl pan
Jan Sedláček, kterému za rychlou
reakci děkujeme,“ řekl ředitel zooparku Přemysl Rabas.

Porod proběhl bez větších komplikací, ošetřovatelé popotáhli samici
od zdi a pomohli mláděti na svět.
Matka i velboudí kluk byli poté,
kvůli chladným nocím, přemístěni
do vnitřní ubikace. „Mláďě je silné, zdravé a má se čile k světu. Jeho
křest plánujeme při oslavách Dne
Země 19. dubna,“ dodal Rabas.
Matka, velbloudice Lena, přišla do
zooparku ze zoo Varšava a otec
Kuba ze zoo Praha.
Také v ústecké zoologické zahradě
se těší z nového přírůstku, mláděte žirafy Rothschildovy. Šťastnou
maminou je osmiletá samice Etna,

která žije v ústecké zoo od roku
2001, otcem je čtrnáctiletý Atbar.
Sameček přišel na svět 3. března zhruba po patnáctiměsíční
březosti a jeho výška přesahuje
obvyklý průměr, protože měří téměř 190 cm. Také růžky, které mají
mláďata po porodu obvykle několik dní sklopené u hlavy, má malý
sameček již zpola postavené. První dny života bude trávit se svou
matkou zatím ve stáji, až později
budou vycházet na dvorek sousedící se stájí, ale to bude záviset
hlavně na počasí. Ke zbývajícím
členům stáda se dvojice připojí až

v další fázi, kdy budou společně
pobývat i ve velkém výběhu.
V chovu žiraf má ústecká zoo
dlouholetou tradici. První zvířata
- samec Set a samice Tena - přišla v roce 1983 a zoo se tak stala
sedmou v pořadí v naší republice.
Dnes tvoří stádo samec Atbar, který pochází ze Zoo Olomouc, a tři
samice - kromě již zmíněné Etny
dvě další dospělé samice Jenny
a Syrenka.
Text: T. Branda, V. Vrabcová
Foto: Zoopark Chomutov

SX 4: Radost z cestování Adrenalinové

hrátky s ohněm

SX4 je vůz, který byl vyvinut společně s automobilkou Fiat (zde s názvem Sedici), ovšem na
českém trhu se zatím můžete setkat pouze
s modely od Suzuki. Když se zamyslíme
nad tím, do jakého segmentu automobil patří, je patrné, že má
ambice být plnohodnotným SUV
a přesně zapadá mezi modelové
řady Swift a Grand Vitara.

Suzuki SX4 je velmi podařené auto
- a to jak po designové stránce,
tak i z hlediska jízdních vlastností
a je schopno uspokojit požadavky nejednoho typu zákazníků.
Třeba takových, kterým by normálně stačil Swift, ale
potřebují občas sjet
z asfaltových silnic a už
by se nevyrovnali s cenou Grand Vitary.
Modelová řada je navíc nabízena v podobě
tzv. Outdoor Line a Urban Line - obě se od

sebe liší tím, že prvně
zmiňovaná obsahuje
vnější ochranné prvky,
eliminující poškození
exponovaných
částí
karoserie (podvozek,
nárazníky) v terénu. S tím také souvisí větší rozměry oproti standardní
„městské“ verzi - na šířku o 25 mm,
na výšku o 55 mm a na délku
o 40 mm. Vzhledově jsou obě varianty rozeznatelné a působí přirozeně. Mezi jeho skryté přednosti patří
vyšší světlost a další vlastnosti SUV
automobilů, na druhou stranu je to
vůz, který nebude příliš vhodný pro
Motor
Zdvihový objem
Rozměry d/š/v (mm)
Pohotovostní hmotnost (kg)
Celková hmotnost (kg)
Přívěs brzděný / nebrzděný (kg)
Objem zav. prostoru (min/max)
Objem palivové nádrže
Maximální rychlost
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)
Spotřeba (město/mimo/komb.)

ježdění po dálnici - nebál bych se ho
použít pro cesty po městě, na chalupu nebo za sportovním vyžitím.
Text: Jiří Vondráček
Foto: www.suzuki.cz

1.9 JTD (88 kW)
1910 ccm
4140 / 1755 / 1620
1325
1790
400 / 1200
270 / 1 045
50
180
11.2
8.1 / 5.7 / 6.6

Samhain on Fire je umělecká performance se zapálenými loučemi,
tyčemi a řetězy v provedení Tepličanů Pavla Struny a Evy Šorfové.
Drobná mladá žena se adrenalinovým hrátkám s ohněm věnuje už
několik let. Nový partner obohatil
její fire show o prvky vycházející
z bojových umění původně indických a indonéských. Pavel coby
„muž plivající oheň“ vnesl do divácky atraktivní podívané také závany
bojových umění a technik z Číny
a Japonska, které jsou zastoupeny
exhibicí s ostrým samurajským mečem zvaným katana, bojem s tyčemi (Bó a Džó) či technikami kung
– fu a thi – chi – chu.
V druhé třetině března zamíří oba
„soptíci“ do Jindřichova Hradce,
kde se zúčastní keltských slavností
u příležitosti svátku beltine, což je
keltský jarní slunovrat. Hned poté
přijal Samhain on Fire angažmá
v Pekelných dolech, v motorkářské
jeskyni v Brništi u České Lípy.

„Zkoušíme stále nové kousky, nejenom
zapálené řetězy, ale už i zapálená lana
a další techniky. Pracujeme na vystoupení s ostrým japonským mečem, které bychom v rámci letošního zahájení
lázeňské sezony chtěli předvést v Teplicích,“ potvrzuje Struna.
Lehýnce si přitom postěžuje na neustále popálené ruce, což vnímá jako
úžasnou depilační metodu, byť trošku
drastickou. Paradoxně největší divácký
úspěch prý zažil, když si při vystoupení na Swiss Cup na Lidickém náměstí
v Ústí nad Labem popálil obočí.
Jeho partnerka si zase občas spálí vlasy.
Naštěstí jenom trošku a jenom občas.
„Diváci to nepoznají, ale já vždycky slyším, jak potichu zakleje,“ směje se Pavel.
Nicméně podívaná na ďábelský rej
ohně je to náramná. Tepličané se na
ni mohou těšit 28. března o půlnoci
na Maškarním plese hasičů v Krušnohorském divadle.
Text: Jana Smutná

Novomanželé slavili
v hornickém muzeu

1.6 (79 kW)
1586 ccm
4140 / 1755 / 1605
1145 / 1190 (4x4)
1650 / 1670 (4x4)
400 / 1200
270 / 1 045
50
180 / 170 (AT)
10.7 / 12.3 (AT)
9.8 / 6.4 / 7.6

Most | Netradiční prostředí pro část
oslavy svého významného dne zvolili čerství novomanželé Pavla a Miroslav Fótyiovi z Mostu. Všechny
svatební hosty totiž po obřadu odtransportovali až do několik kilometrů vzdáleného Podkrušnohorského
technického muzea, které se nachází
v areálu bývalého hlubinného dolu
Julius III a nabízí expozici historie
hornictví na Mostecku. „Byli jsme se

zde loni podívat a moc se nám tady
líbilo,“ prozradil novomanžel Miroslav. „Napadlo nás vzít sem všechny
hosty v rámci oslavy naší svatby,“ dodal. Oba novomanželé však k samotnému hornictví mají profesně dost
daleko. Miroslav je chemik operátor
a Pavla staví mosty.
Text: Edvard Beneš

SUVerén
do kavárny i na expedici

Suzuki SX4
reprezentativní v každém prostředí
vysoký standard bezpečnosti
mimořádně dynamické motory
prostornost moderního crossoveru

za

399.900
outdoor line

Kč

v plné výbavě

www.suzuki-motor.cz

AUTO MOTORS, a. s.

Textilní 9, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 602 248, fax: 475 602 250, suzuki-ul@volny.cz, www.suzuki-ul.cz
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Jarda Rottenborn dostal bačkory
a poslední ránu boxerkou
Velké Březno | Čas letí a nikdo z nás
se nevyhne loučení se svou profesí
z věkových důvodů. Do Jaroslava
Rottenborna, vrchního sládka a ředitele Pivovaru Velké Březno, by člověk neřekl, že má už důchodový věk.
Díky své vitalitě by určitě mohl ještě
řadu let předávat zkušenosti a řídit
tamní kolektiv. Na druhou stranu ho

různá měřidla a čidla. Něco jiného je
technologie na konci procesu – filtrace
a stáčení – kde člověk už jen dohlíží na
to, aby zařízení pracovalo spolehlivě.
Jsem rád, že se mi ještě před odchodem
do důchodu podařilo dotáhnout v Pivovaru Velké Březno do konce investici
v podobě moderní filtrace,“ říká Jaroslav Rottenborn.

hledáme pracovníky na pozici:

REALITNÍ MAKLÉŘ/KA
pro region Ústeckého kraje
Práce na mandátní smlouvu:
Q měsíční odměny 5.000 Kč
až 15.000 Kč
Q provize 30 až 35 %
Q
Q

ze zrealizovaných obchodů
služební automobil
telefon včetně kreditu

CV s fotografií zasílejte na e-mailovou adresu:
petr.srb@finereality.cz tel. +420 773 300 109
nástup 1. 5. 2008
Q

Jaroslav Rottenborn odebírá svůj poslední vzorek piva.
obdivujeme, že dokázal odejít v pravý čas a předal žezlo odborníkovi, na
kterého měl největší vliv – synovi
Pavlovi. Jaroslav Rottenborn zůstal
věrný výrobě piva od svého vyučení
oboru sladovník v plzeňském pivovaru Gambrinus.
Do vedoucích funkcí se propracoval, až když prošel téměř všemi výrobními úseky a dokonale porozuměl pivu. Ve Velkém Březně působil
od roku 1981 s krátkou přestávkou,
kdy zastupoval ředitele Pivovaru
Louny. I díky jeho bohatým zkušenostem má Březňák stále dobrý
zvuk mezi štamgasty a patří mezi
často oceňovaná piva.
„Musím přiznat, že jsem zastáncem
tradičních postupů výroby piva, kde
rozhoduje chuťová paměť lidí a ne

Při závěrečném loučení si první
březnový čtvrtek oslavenec užil. Dopoledne provedl pivovarem pozvané
hostinské, kteří jsou věrni Březňáku,
a odpoledne se rozloučil s vedením
společnosti Drinks Union, se svými
spolupracovníky z pivovaru a přáteli v místním Kulturním domě Tivoli.
Dnes už emeritní sládek dostal pozvánku mezi Cibichovce, a to důchodcovskými bačkorami a čepicí.
Ústecký trenér Žáček mu zase připomněl jeho oblíbený sport, když
mu symbolicky vrazil poslední
ránu boxerkou. Odchod do důchodu věhlasného sládka byl jak se
patří veselý a příjemný.
Text a foto: Pavel Aur

Nabízíme:
Q zázemí silné akciové společnosti
Q možnost kariérního růstu
Q veškeré zázemí pro práci RM
Q odborný školící systém firmy
Požadujeme:
praxe v oboru není podmínkou
Q znalost práce na PC (MS office)
Q komunikativnost a samostatnost
Q řidičský průkaz skupiny B
Q časovou flexibilitu
Q

Cestovka adoptovala papouška
k15_93x50_personal_cmyk.indd 1

7.3.2008 9:29:01

Certifikát o adopci papouška Ara
Ararauny předal ředitel ústecké
zoologické zahrady Tomáš Kraus
pracovníkům obchodního zastoupení EXIM tours, a. s., Lence
a Martinovi Šmejkalovým.
„Původně jsme chtěli adoptovat jiného obyvatele zoo, ale
po dohodě s ředitelem zoo jsme se rozhodli pro tohoto
krásného papouška.
Chceme podnikat v Ústí nad Labem a jeho významnou
kulturní vizitkou je právě zoo. Trošku nás překvapilo,
jak málo firem se na chovu vzácných a krásných živočichů podílí.Třeba nás budou následovat další - my jsme
dnes začali,“ řekla Lenka Šmejkalová při otevření obchodního zastoupení cestovní kanceláře 3. března.

Obchodní zastoupení EXIM TOURS, a.s., v Ústí n. L.,
Klíšská 8, 400 01 Ústí n. L. - naproti Městským lázním. www.exim-usti.cz, e-mail: prodejna@exim-ul.cz,
tel. 475 200 129. Otevřeno po - pá 9 - 18, so 9 - 12.

Kraj s lepší vyhlídkou
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Krajská zdravotní na cestě k bezfilmovému zdravotnictví
Společnost Krajská zdravotní,
a.s., se stala
spolu s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad
Labem první českou nemocnicí,
která již v roce 2003 přešla na
kompletně „filmless“ provoz. Co
to znamená? O odpověď na tuto
a další otázky jsme požádali Ing.
René Budjače, předsedu představenstva akciové společnosti
Krajská zdravotní, do které je od
září 2007 sloučeno pět nemocnic
– v Děčíně, Chomutově, Mostě,
Teplicích a v Ústí nad Labem.
Přeloženo do normálního jazyka
znamená „filmless“ provoz, že veškeré RTG snímky a výsledky dalších
specializovaných vyšetření (magnetická rezonance, CT, ultrazvuky,
angiografie) jsou zdravotníkům přístupny v počítači v digitální podobě.
Odpadá tím nutnost čekání na vyvolání fotografií z vyšetření a výsledky
jsou ihned po jeho provedení uloženy ve společném počítačovém systému a zdravotník je tak má okamžitě
k dispozici. Další výhodou tohoto
přístupu je i to, že v rámci Krajské
zdravotní je možné tato data nechat
posoudit zdravotníkem - specialistou v jiné nemocnici v rámci celé
společnosti bez toho, aby pacient
musel být transportován jinam, či
aby tento odborník naopak musel
přijet za pacientem nebo za svým
kolegou do jiné nemocnice.
Jaká je komunikace mezi jednotlivými nemocnicemi KZ, a.s.?
Všech pět nemocnic Krajské zdravotní je vysokorychlostně propojeno s datovým centrem Krajské
zdravotní v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem pomocí tzv. nenasvícených optických vláken a vy-

Posuzování rentgenových snímků včera...
užívá její archivační a komunikační
obrazový systém pro ukládání vlastní obrazové dokumentace. Kromě
stávajícího plně digitalizovaného
provozu Masarykovy nemocnice tak
byly k systému připojeny například
počítačové tomografy a magnetická
rezonance v Teplicích, Děčíně, Mostě a Chomutově. Postupně je v celé
Krajské zdravotní zpřístupňováno
specializované programové vybavení, umožňující manipulaci s takto
uloženou zdravotní dokumentací.
S plánovaným nákupem moderních
zdravotnických přístrojů pro zobrazovací diagnostiku do těchto nemocnic se významně posílí medicínský
i ekonomický efekt bezfilmového
provozu a sdílení digitální obrazové
dokumentace mezi ošetřujícími lékaři a specialisty Krajské zdravotní.
A teď odbornými slovy…
Unikátním prvkem tohoto systému
práce s obrazovou zdravotní dokumentací, kterému se říká PACS je
Medical Archive Solution. Jde o datové úložiště založené na tzv. gridové
technologii a vyvinuté speciálně pro

... a dnes.
potřeby ukládání obrazové zdravotní dokumentace regionálních
řetězců nemocnic (pozn. red.: technologie GRID umožňuje zapojení
uživatelských počítačů nebo jiných
výpočetních či datových prostředků
do jakési mřížky, „superpočítače“
umožňujícího distribuci úkolů a sdílení výpočetní kapacity – do řešení
jedné úlohy například může být využito několik připojených počítačů,

Regulační poplatky v Nemocnici Chomutov
jsou vybírány na jednom centralizovaném platebním místě ve vrátnici nemocnice. V pracovních dnech jsou k dispozici tři pokladny. Jedna
pokladna má otevřeno od 7.00 do 14.00 hodin,
další pokladna od 7.00 do 14.30 hodin a jedna
pokladna má nepřetržitý provoz, včetně soboty
a neděle. Platební místa jsou vybavena zařízením pro platbu bankovní kartou.

Není tak důležité, co jste dělali, jaké
máte školy a praxi. Nás zajímá, co umíte. Potřebujeme schopné lidi na následujících pozicích. Po dosažení stupně
3 (u pozice obchodní ředitel) můžete
dostat nové firemní vozidlo značek
ŠKODA, AUDI, MERCEDES a BMW. Vše
je závislé na vašem obchodním umu.
Europe Marketing & Consulting
s.r.o. vznikla na základě jediného cíle, a tím je rozšíření systému
PUBLIC08 do mnoha sfér podniků.
Hodí se totiž prakticky na všechny
obory:
- jako informační web pro stavaře,
truhláře, sklenáře, kameníky
- jako informační web nebo e-shop
pro firmy prodávající hodinky, holinky, míče i tyče, koule i boule

Programátor PHP a MySQL na HPP

Kodér www šablon, redesignér

Pokud umíte programovat a jste
schopen pracovat u nás ve firmě nebo
i z domova, nabízíme práci v klidném
prostředí s vlastním pracovištěm,
kvalitními PC s internetem, vlastním
mobilním telefonem a zázemím.
Nabízený plat 20.000,- Kč měsíčně

Mnoho lidí neprogramuje, ale umí
weby také tvořit. Prakticky si sami
udělají vše. A pokud toto sedí na
vás, pak vás bereme. Nabízíme práci
s mladými a zapálenými lidmi.
Nabízený plat 14.000,- Kč měsíčně

Grafik webdesignér, tvorba designu
Pokud jste třeba absolvent a máte
chuť do kreativní práce, umíte dělat
design, zkuste nás oslovit.
Nabízený plat 15.000,- Kč měsíčně
Projekt manažer na tvorbu webů
Naše práce spočívá v následujícím:
sehnat zakázku, poté ji zpracovat
a dle projektu tvořit až do předání.
Projekt manažer je ten, který dostane zadání od klienta a od A do Z vše
připraví, rozdá úkoly, hlídá jejich plnění. Práce jednoduchá, nenáročná,
ale je třeba důslednosti a pečlivosti.
Nabízený plat 13.000,- Kč měsíčně
Obchodní manažer pro VIP klienty
Na první pohled těžká práce, nezáživná. Ale není to pravda, jde o evidenci
klientů a vaším cílem by bylo pouze
udržovat je v kontaktu s naší firmou.
Nemusíte nikam chodit, máme své
klienty, ale ti potřebují vaši péči.
Nabízený plat 15.000,- Kč měsíčně

Text a foto: Krajská zdravotní, a.s.

NEMOCNICE CHOMUTOV

Europe Marketing & Consulting s.r.o., Poděbradská 52, Praha 9, 194 00, tel. 774 212 260

K nabízeným platům jsou ještě
navíc podíly ze zisku celé společnosti, slevy na dovolené, protože spolupracujeme s cestovními
agenturami, slevy na elektroniku,
neboť ji sami dovážíme z celé Evropy, výpočetní techniku. Přes web
www.buy08.cz prodáváme IT.

je se na výměnu digitální obrazové
zdravotní dokumentace s ostatními
poskytovateli zdravotní péče v regionu tak, aby již pacienti nemuseli
být v průběhu návštěv zdravotnických zařízení doprovázeni tištěnými
rentgenovými snímky či CD ROMy
se záznamy z přístrojů.

Platební místo

Chcete získat lepší práci?
Někoho trápí to, že nemá práci, jiného to, že do práce musí chodit. Pak
ale jsou lidé, kteří se ve své firmě starají, aby vše běželo a shání nové zaměstnance. A to je náš případ. Máme
mnoho práce a stále více zákazníků,
ale chybějí nám lidé. Poskytujeme
práci na velmi slušné úrovni.

kterým jsou dílčí úkoly distribuovány podle jejich výkonu a vybavení).
Jde o první nasazení této technologie v Evropě a v kombinaci s konkrétním použitým systémem PACS
jsme první na světě.
Jaké jsou v této oblasti další
plány?
Krajská zdravotní myslí ve svých
plánech i na potřeby celého zdravotnictví Ústeckého kraje. Připravu-

Horníci pomohli studentům
Most, Chomutov | Téměř třiceti miliony podpořila loni Mostecká uhelná,
a. s., region Mostecka a Chomutovska. Horníci např. pomohli zřídit
multimediální učebnu v Gymnáziu
T. G. M. v Litvínově, v Gymnáziu
v Mostě, ve Střední průmyslové
škole v Duchcově či ve Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední
škole zdravotnické v Mostě.
(tob)

Studenti mosteckého gymnázia
v nové multimediální učebně.

Obchodní ředitel pro Severní Čechy
Každé okresní město bude mít do konce roku svou regionální kancelář. Zde
již jde o práci, ve které potřebujeme
schopné lidi, kteří již v obchodu pracovali, mají kontakty ve firmách a vědí,
na koho se obrátit. Zkrátka potřebujeme schopné obchodníky, soběstačné
a lačné po odměně. Samozřejmostí je
zaučení na náklady firmy, zprostředkujeme školení u předních profesionálů, se kterými spolupracujeme.
Nabízený plat 35.000,- Kč měsíčně
Asistentka obchodního ředitele
Protože naše služby jsou profesionální,
což klienti vědí a očekávají to i nadále, vybavíme nově kanceláře a zajistíme práci
na vyšší úrovni. Jste-li pracovití a pečliví,
máte rádi administrativní práci, je to job
pro vás. Náplní práce by byla příprava
podkladů pro jednání, které budeme zajišťovat společně s obchodním ředitelem
z pražské centrály, vedení agendy.
Nabízený plat 10.000,- Kč měsíčně
Text: Tom Lincoln

ŠANCE PRO NOVÉ
POJIŠTĚNCE

Oborové zdravotní pojišťovny!
Každý občan, který do 30. 4. 2008
odevzdá vyplněnou a platnou přihlášku
do Oborové zdravotní pojišťovny,
obdrží od ﬁrmy ELBEN
slevu 23% na elektrospotřebiče
zn. Whirpool nebo Baumatic.
Všechny došlé přihlášky budou navíc
slosovány a výherce získá značkovou
vinotéku Baumatic (na snímku).
Přihlášky zasílejte
nebo osobně doručte na adresu:

pobočka OZP, Klíšská 14,
400 01 Ústí nad Labem

Kontakt na naši redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji

Zápas rozsekl litvínovský útočník
Litvínov | Stal se bezesporu hvězdou úvodních čtyř zápasů čtvrtfinálové série
play off hokejové extraligy mezi jeho Litvínovem a Karlovými Vary. Hlavně v domácích vystoupeních zářil. První rozhodl v samostatném nájezdu, v druhém přidal další důležitou branku na 2:3 a vrátil tak svůj tým zpátky do hry.
Mladý křídelní útočník Jakub Černý
ukázal, že do kádru extraligového
HC Litvínov právem patří a že jeho
hvězda v nejbližších letech může
poměrně strmě stoupat.
V elektrizující atmosféře vyprodaného Zimního stadionu Ivana Hlinky viděli diváci ve třetím a čtvrtém
čtvrtfinále lítý boj se vším, co k play
off patří. Tvrdé střety, drobné i vážnější potyčky, góly. Ve třetím dokonce
i nervy drásající rozuzlení v deváté
sérii samostatných nájezdů, v nichž
zajistil Litvínovu první čtvrtfinálovou výhru jeden z nejmladších členů
sestavy. Když zápas nerozsekli zkušení matadoři, vzal vše do svých rukou
nedávno jedenadvacetiletý Jakub

Bauer chce
vybojovat
v Liberci medaili

Černý. „Neznám lepší pocity, než jaké
jsem prožíval po proměněném nájezdu,“ vychrlil ze sebe šťastný střelec.
„Od začátku jsem měl vymyšlené, jak
to provedu. Malinko nervózní jsem byl,
ale nijak výrazně. Zkrátka mi to vyšlo,“
dodal spokojeně. Podobné pocity pak
litvínovský forvard prožíval o den
později, kdy druhou brankou vrátil
chemikům naději.
Bohužel, vyrovnat se Litvínovu už
nepodařilo, a tak jeho hráči odjížděli k dalšímu duelu do lázeňské metropole za nepříznivého stavu 3:1 na
zápasy pro Karlové Vary.
Text a foto: Edvard Beneš

První čtvrtfinálovou výhru zajistil Litvínovu jeden z nejmladších členů sestavy, nedávno jedenadvacetiletý Jakub Černý.

Sezonu hipodromu zahájí slet čarodějnic
Most | Osm dostihových a dvanáct parkurových dní, navíc i společenské
akce. Takový je program sezony 2008 Hipodromu Most.
Dostihovou sezonu již tradičně zahájí memoriál V. Smolíka a Dr. Frankenbergera, který se poběží v sobotu 10.
května. Následovat budou Cena jezdectví a poté Cena Jockey Clubu ČR.

Chybět nemůže ani tradiční vrchol
sezony, kterým bývají OAKS a Letní
cena. Závěr pak obstará říjnová Českomoravská cena. Příznivci parkurového skákání se mohou těšit na ce-

lou řadu podniků. Ročník na kolbišti
v těsném sousedství dostihové dráhy
totiž již tradičně bude bohatý. Kromě již skvěle zavedených hobby dní,
jsou v programu sezony také závody
České parkurové extraligy a srpnové
mistrovství ČR v parkurovém skákání
dětí a juniorů. Sezonu v areálu Hipo-

dromu Most zahájí nesportovní akce,
kterou je Slet a pálení čarodějnic. To
se zde uskuteční 25. dubna od 16 hodin. Závěr celého ročníku pak obstará
tradiční Hubertova jízda.
Text: Edvard Beneš

Petr Kabíček byl
šťastný jak blecha
Boží Dar | Český běžec na lyžích
Lukáš Bauer zažívá fantastickou
sezonu. Stříbrný olympionik
z roku 2006 sbírá jeden vavřín
za druhým. Po skvělém vítězství
v Tour de Ski si připsal jako vůbec
první Čech v historii vítězství ve
Světovém poháru.
Svou vynikající formu by Bauer
také rád potvrdil při mistrovství
světa, které se uskuteční v příštím roce v Liberci.
„Na MS v Liberci 2009 se chystám
a připravuji,“ prozradil Severočeskému Metropolu Bauer. Na
otázku, jak vidí své šance při mistrovství světa, Lukáš Bauer odpověděl: „Samozřejmě chci uspět, což
znamená, že mým jednoznačným
plánem je v Liberci 2009 získat
medaili.“
(ben)

Most | Konečně! Prvoligoví fotbalisté mosteckého FK SIAD se dočkali a poprvé v jarní části Gambrinus ligy zvítězili. Stalo se tak v utkání 20. kola,
kdy se jim na domácím hřišti podařilo přehrát Mladou Boleslav 2:1. Nebylo tedy divu, že šéf klubu Petr Kabíček po skončení utkání zářil štěstím.
„Jsme všichni šťastní, že se to konečně
podařilo,“ řekl hned v úvodu s tím,
že výsledek předchozího domácího
utkání s Olomoucí, kdy Most v závěru ztratil nejen vedení, ale i zisk tří
bodů, musí Mostecké strašně mrzet.
„Podali jsme totiž stejně kvalitní výkon jako dneska,“ vysvětlil. Podle něj
je to určité nakopnutí. „To je pravda,
ale, jak se říká, zajíci se budou počítat
až po honu, takže bych nerad předbíhal. Na všechny kluby, které jsou ve
spodních patrech tabulky, je vyvíjen
obrovský tlak, ale pro kluky tohle naše
první jarní vítězství znamená hodně,“
dodává Kabíček, který už samozřejmě spřádá další plány. „Když se nám
podaří vyhrát v Kladně, už to bude

o něčem jiném. Měli bychom tam udělat dobrý výsledek a ten zmiňovaný
tlak pak půjde takříkajíc mimo nás,“
uzavřel předseda představenstva FK
SIAD Most.
Připomeňme ještě, že Most doma porazil Mladou Boleslav poté, co se dostal do vedení tak trochu kuriózním
gólem Angličana Byrona Webstera,
do jehož hrudi napálil míč při odkopu jeden z mladoboleslavských zadáků. Následně se nadvakrát střelecky
prosadil útočník Pešír. Hosté sice
v závěru snížili střídajícím Holubem,
ale to bylo z jejich strany vše.
Text a foto: Edvard Beneš

Celý fotbalový Most jásá s Patrikem Gedeonem. Útočník Tomáš Pešír (vlevo dole)
právě vstřelil druhý gól svého týmu a rozhodl tak nejen o porážce Mladé Boleslavi, ale i o první jarní výhře FK SIAD Most.

Slovenská legie pomáhá udržet extraligu
Ústí nad Labem | Hokejisté Ústí nad Labem budou o svou budoucnost v extralize bojovat v dubnové baráži s vítězem první ligy. Ten vzejde ze čtveřice
Chomutov, Mladá Boleslav, Brno a Olomouc. Jisté však je, že Ústečané budou
v bojích o záchranu mezi tuzemskou elitou spoléhat na Slováky.
Hned šest hokejistů se slovenským
pasem totiž aktuálně působí ve službách nováčka nejvyšší české soutěže.
Sedmý Róbret Liščák se vrátil do své
domoviny na podzim, osmý a devátý Marek Zukal a Tomáš Hiadlovský
hrají zase v ústecké juniorce a k zápasům áčka už též přičichli. Podobnými ciframi může Ústečanům konkurovat pouze Třinec, do nějž však
občané našich východních sousedů
mají podstatně blíž. „Asi jsme šikovní,“ s úsměvem glosuje vysoký podíl
Slováků v Ústí Marek Hovorka, jenž
zasáhl do zápasů v Ústí ze slovenské
mafie jako poslední. Ráno před jeho
očekávaným prvním startem jej skolil zánět slepého střeva a musel na

operaci. Nyní se již vyléčil a ve třetím kole skupiny o 11. až 14. místo
v Pardubicích svým premiérovým
gólem v barvách Lvů zařídil týmu
po dlouhých dvou měsících výhru
v normální hrací době.
Ze slovenských hráčů se v Ústí nejvíce prosazuje třiadvacetiletý odchovanec martinského hokeje Rastislav
Špirko, který byl v kanadském bodování všech cizinců po základní části
extraligy dokonce čtvrtý nejlepší.
Prim v obraně hraje Andrej Novotný.
Nejvíc za sebou toho zase má Andrej
Nedorost, který si zahrál na mistrovství světa v roce 2001 a v NHL
působil v Columbusu. Družinu pak
doplňuje Róbert Krajči.

Drží velká skupina krajanů pospolu? „Máme tu partu, co chodí ven a na
kávu. V ní jsou čeští i slovenští kluci,
neděláme rozdíly. Přesto se úsměvné
situace stávají. Když jsme byli před
týdny na soustředění, seděli jsme
u stolu a asi po patnácti minutách
jsme si uvědomili, že tam jsme všichni
Slováci. Sedm u jednoho stolu. To bylo
vtipné. Však si nás ostatní i trenéři
dobírali a padaly hlášky, že se trháme
do partičky. Ale to byla souhra náhod.
Jinak to není nijak vyhledávané,“ vyprávěl Martin Šagát, poslední ze slovenské legie.
Skupina play out znamená pro Ústecké přípravu na baráž, která byla kvůli
velké ztrátě už dlouho dopředu jistá.

Trenér zátěž rovnoměrně rozkládá
na čtyři kompletní pětky a hledá jejich optimální složení. Více prostoru
tak nyní dostávají i Hovorka se Šagátem. „Stoupá nám sebevědomí, když
vám věří trenér. Víc si dovolíte,“ kvituje Šagát, se 194 centimetry nejvyšší
hráč souboru trenéra Jana Votruby.
„Chceme hrát ve větším tempu, ve větším nasazení, více do těla. Aby hráči
chodili na led odpočatí a za čtyřicet sekund se vydali v maximálním tempu,“
vysvětluje ústecký kouč. Přestože již
o pořadí ve skupině nejde, všichni
svorně tvrdí, že mužstva mají o co
hrát: „Tempo je vysoké, nikdo nechce
prohrát,“ říká Hovorka. „Řada hráčů
hraje o smlouvy do příští sezony, chtějí
se ukázat v nejlepším světle,“ doplňuje Votruba.
Text: Karel Filas

SLEVOVÝ KUPON

30Kč
na hokejové utkání

HC SLOVAN
vs.

HC Vítkovice Steel
neděle 30. 3. 2008 - 17:30
Zlatopramen Arena
Při předložení
tohoto kuponu
získáte
slevu

30Kč
na toto utkání.

www.tydeniky.cz
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Úspěšní luštitelé dostali odměnu

Hana Grolmusová (uprostřed) s manželem a vnučkou před vstupem do areálu střekovského hradu, kam je dovezla limuzína.

Vylosovanou luštitelku Severočeského Metropolu (únorové vydání) Hanu Grolmusovou z Loun odvezla luxusní
limuzína Lincoln na romantickou večeři na střekovský
hrad.
„Vše bylo opravdu hezké, až na počasí, ale to neovlivním.
Limuzína Lincoln jela bezpečně a spolehlivě a při jízdě bylo
pohodlí,“ popisuje své zážitky z prvního březnového víkendu Hana Grolmusová. Výhru - romantickou večeři - si
„vyzvedla“ s manželem a vnučkou.
Na hrad se prý vrátí minimálně ještě jednou v době sezony, která teprve začne. Svůj dík za zprostředkovaný zážitek poslala na adresu Severočeského Metropolu, kterému
přeje mnoho úspěchů a spokojených čtenářů.
My paní Grolmusové za přání děkujeme a na oplátku jí
a její rodině přejeme pevné zdraví, pěkné čtení a spoustu
vyluštěných křížovek v příštích vydáních čtrnáctideníku.

S našimi nejlepšími partnery
METROPOL MANAGEMENT,
TIP SERVIS, WEB2WAY... pořádáme

Notebook za design!
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DESIGN E-SHOPU

Na www.08.cz najdete novou soutěž,
v níž můžete získat notebook za design.
Je pravda, že profesionální designéři
mají více peněz za týden, než kolik stojí notebook, třeba až 60 tis. Kč. Aspoň
u nás ano. Samozřejmě, když umějí.

Naše filozofie je taková, budou-li spokojeni naši zaměstnanci, odrazí se to
i na jejich práci. Náš tým tvoří usměvaví lidé, pro které je práce radost.
Více informací a pravidla soutěže
najdete na webu www.europemc.eu

Hodinky Casio Václava Rešla potěšily
Václav Rešl z Hostovic v Ústí n. L. se
raduje z nových hodinek Casio, které
mu předala jednatelka Severočeského Metropolu Ladislava Richterová.
Vášnivý křížovkář zpočátku nevěřícně, ale vesele, kroutil hlavou, v poslední době prý vyhrává až příliš často. „Luštil jsem křížovky ze zpravodajů,
které odebíral můj děda, když jsem ještě nebyl na světě,“ vzpomínal na své
luštitelské začátky Václav Rešl. Vedle

profese strojvůdce zastával práci knihovníka. Knihami má doslova zavalený celý byt. „Přes ně byste se ke mně
ani nedostali,“ tvrdí čtenář, jenž provozoval parašutismus, vytrvalostní
běh a nyní je rozhodčím atletiky.
Sport, to je to, co má v Severočeském
Metropolu nejraději, nechává si ho
jako lahůdku nakonec. V Metropolu výherce nevynechá jediný článek
a těší se na další křížovky.

Mobilní telefon přišel v pravou chvíli

Pro mobilní telefon značky Sony
Ericsson K 200i - výhru za správné vyluštění křížovky ze 3. čísla
Severočeského Metropolu - si do
redakce přijeli manželé Wankeovi
z Teplic.
Při krátkém posezení jsme se dozvěděli, že se naše noviny celé rodině líbí a také několik nápadů, čím

Vnik
kapaliny

2

Italský
zápor

A sice

Koupací
nádoba

Dráp

Tohleto

obohatit obsah. Jak prozradil pan
František, manželka si nový přístroj
velice přála, protože stávající už
vysazoval. Tak tedy upřímně přejeme, ať výhra slouží ke spokojenosti
co nejdéle. Výhru převzala úspěšná
luštitelka (na snímku vpravo) od
nové šéfredaktorky Severočeského
Metropolu Aleny Volfové.
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Tropický
plod

4

Chvost

Název
hlásky N

ěeþník
Netelefonovat

Znaþka
pravítek

Druh sýra
s plísní

Pijan

3,93
km v
Japonsku

Chemická
znaþka
hliníku

Tisková
agentura
USA

OpČt

3

Obyvatel
Velké
Británie

Hudební
znaþka

NámČt

Lihové
þistiþe oken

Hebká
tkanina
s vlasem

Rodinný
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Romské
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vozík

Souþást
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Podnebí

SaĖ

PodpČra
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Jméno
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Sloní zub

ŠpanČlská
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platidlo

Titul Mussoliniho
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Znaþka
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ZbraĖ
s tČtivou

KonČ
(básnicky)

Ochucovadlo

PrĤvodní
znak noci

MČna ýSFR

Dámský
klobouþek

Maþkati
klávesy

NČmecky
„východ“

NČmecký
souhlas

Starší
zájmeno

Slovenská
polní míra

1
Soubory
map

ýtvereþný
nerost

PĜíbramský
fotbalový
klub

Pro hledání dobrých rad navštivte náš internetový portál – bylo správné znění tajenky křížovky v pátém čísle. Všem luštitelům děkujeme za zaslané odpovědi, a to jak dopisy, tak i elektronickou poštou.
Domácí digitální meteorologickou stanici vyhrál pan Zdeněk Lesák z Chomutova. 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 26. března 2008. Pro výherce je připravena mikrovlnná trouba DAEWOO. Příjemnou zábavu a hodně
štěstí všem přeje vaše redakce.

Kontakt pro podnikatele a firmy: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji

Nový krizový portál kraje
Od července budou moci občané
na stránkách Ústeckého kraje
zjistit, zda bydlí v místě, které je
ohroženo nějakou krizovou situací a také, jak se v případě takové
situace zachovat. Umožní to krizový portál, který v teplické Hotelové škole představil hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Jiří Šulc mezi občany na hejtmanském dnu v Litoměřicích.

Hejtmanský den

tentokrát v Litvínově

Obyvatelé Litvínova a okolí budou
mít v úterý 25. března možnost
neformálně si pohovořit s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem.
Litvínov bude totiž dějištěm jednoho z Hejtmanských dnů. Tak si
Jiří Šulc pojmenoval dny, které má
vyhrazeny cestám po kraji. Absolvuje je nejméně jednou za měsíc.
V dopoledních hodinách se v rámci
těchto dnů setkává s představiteli
obcí, odpoledne má vyhrazené pro
návštěvy krajských zařízení a dis-

kuse s občany. „Nejčastěji se mě lidé
ptají na dopravu a životní prostředí,“ říká hejtman a doplňuje, co
si slibuje od návštěvy Litvínova:
„Očekávám, že v Litvínově se řeč asi
nejčastěji stočí k životnímu prostředí, konkrétně k obnově krajiny po
těžbě hnědého uhlí nebo k limitům
těžby.“ Nejen o této problematice
si můžete 25. března s hejtmanem
Jiřím Šulcem přijít popovídat do
Centra bakalářských studií v Litvínově od 16.30 hodin.

„Krizový portál by měl občanům umožnit dostat se k důležitým informacím,
pracovníkům krizového řízení a integrovaného záchranného systému zase
usnadnit pomoc lidem v ohrožení,“
uvedl k portálu hejtman.
Krizový portál kraje má několik
vrstev. Jednak jsou v něm obsaženy
plány krizové připravenosti nemocnic, sociálních zařízení, škol a školských zařízení kraje; dále plán
ochrany kulturních památek; také
pandemický, traumatologický, povodňový a krizový plán kraje. Kromě toho budou součástí portálu
také dílčí havarijní plány jednotlivých subjektů zapojených v portálu. Půjde o školní, kulturní a sociální zařízení kraje. Tyto dílčí plány
a také další informace o zmíněných
organizacích, budou přístupné jen
subjektům samotným a pak pracovníkům krizového řízení.
Běžný občan si bude moci jednoduchým způsobem na přehledných
mapách zjistit, zda například v mís-

Ilustrační foto z povodní.
tě, kde bydlí, hrozí nějaké nebezpečí. Povodně, havárie továrny, sesuv
půdy a podobně. Kromě toho se uživatel prostřednictvím portálu doví,
jak se v případě konkrétní krizové
situace zachovat. Součástí portálu
budou proto také informace o zhruba šesti desítkách firem Ústeckého
kraje, které jsou zařazeny do Krizového plánu kraje. „Jsou to buď ty
společnosti, které představují možné
nebezpečí,“ vysvětlil hejtman Jiří Šulc:
„a nebo ty, které by naopak v případě
nějaké krize zajišťovaly nejnutnější
chod kraje. Tedy například pekárny,
vodárny, plynárny a tak podobně. Samozřejmě se nebráníme tomu, aby do

krizového portálu poskytly informace
i další firmy.“
V současné době funguje pouze část
tohoto portálu. Tak zvaný Sypos,
kam jsou připojeny všechny školy
v Ústeckém kraji. Od měsíce března
se do systému pilotně připojilo několik příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Od prvního července
už by měl portál zahrnovat všechna
krajská zařízení, obce, ale především
začne sloužit také veřejnosti.
„Zatím je portál v plenkách, zcela hotový by měl být do tří let. Přesto už
dnes můžeme říct, že v rámci republiky jde o projekt unikátní,“ dodal ke
krizovému portálu Jiří Šulc.

Zamyšlení hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce
Schengenský prostor
Češi se dočkali na sklonku minulého roku zcela zásadní změny.
O půlnoci z 20. na 21. prosince
totiž zmizela jedna letitá překážka: celá česká hranice. Nebo přesněji: hranice zůstala, ale zmizely
z ní kontroly. Země vstoupila do
takzvaného Schengenu a konec
kontrol na hranicích pocítí lidé
možná více než vstup do Evropské unie na jaře 2004.
Schengenský prostor tvoří čtyřiadvacet evropských států - včetně
všech sousedů Česka. A neexistují v něm hraniční kontroly. Třeba
z estonského Tallinnu tak můžete jet 4 500 kilometrů přes devět
států bez hraničních kontrol až
na druhý cíp Evropy, do portugalského Lisabonu.
Historici označují konec hlídání
českých hranic za velkou událost.
„Každý státní útvar na našem území včetně Velké Moravy si hranice
hlídal. O střežení ve vlastním smyslu toho slova můžeme ale mluvit
asi od 13. století,“ vysvětluje historik Jaroslav Mezník.

Kromě turistů, jimž usnadní cestování Evropou, se na otevření těšili obyvatelé
v příhraničních regionech. Ulehčí jim to každodenní život, například bez jakýchkoliv omezení a front mohou jezdit do ciziny za prací nebo obchodem.

Jiří Šulc a Karl Noltze zlikvidovali v Českém Jiřetíně zrezivělé zbytky železné opony.

„To všechno jsou jistě klady, které obyvatelé naší republiky přijali s nadšením. Také já jsem byl mezi těmi, kteří
vnímají tuto skutečnost pozitivně,“
říká hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc a prozradil, že v ono historické datum v Českém Jiřetíně vzal
do ruky nářadí a osobně přeřezal
červeno bílou železnou závoru, až
doposud oddělující od sebe národy
Čechů a Němců. „Bylo to jen symbolické gesto, které zároveň chápu jako
mimořádnou historickou událost.
Také samozřejmě chápu, že v řadě
míst naší země představitelé měst
a úřadů to cítili podobně a u příležitosti ojedinělosti toho okamžiku
uspořádali mimo jiné i nejrůznější
happeningy.
Bohužel to, co jsem uviděl na stránkách zpravodaje Euroregionu Krušnohoří, Infopressu (4/2007), jsem byl
dost vyvedený z míry. Nejen na titulní
straně, ale i fotostraně, označené jako
12 a 13 tuto událost na hraničním přechodu Hora Sv. Šebestiána/Reitzenhain
pojali po svém: Předsedové euroregionu, z české strany Hana Jeníčková,
náměstkyně primátora města Mostu
a z německé Albrecht Kohlsdorf, prostě
podřízli hraniční sloup, na němž byl
uchycený oficiální znak České repub-

liky. Takovou demonstraci považuji
přinejmenším za netaktní neomalenost a absenci loajality a vážnosti vůči
oficiálním symbolům země, v níž žijeme a k nimž jsme vychováváni snad
už od školních lavic. Jsem přesvědčený,
že na podobný akt dokonce existují
i paragrafy…(Předpokládám také, že
obdobný sloup s německým znakem
předsedové neřezali!)
Asociovalo to ve mně, bohužel, nejtemnější kapitoly našich dějin, když se
u nás v roce 1938 počalo rozcapovat
hitlerovské Německo, okleštilo naši republiku, která ztratila téměř 5 milionů
obyvatel. Z učebnic dějepisu si dobře
pamatuji na fotografie rozjásaných
sudetských a říšských Němců jak podřezávali a vyvraceli hraniční sloupy se
znakem Československa. Tehdy se také
na hranicích bořilo a ničilo všechno, co
souviselo s naší státností.
Rád bych chtěl věřit tomu, že protagonisté podobných aktů při vstupu
do Shengenu jen nedomýšleli důsledky takových podobných happeningů,
které svými některými znaky mohou
naplňovat stále nevyprchalý pocit bezmocnosti, hanby a ponížení českého
lidu,“ komentuje pohled do stránek
zpravodaje Euroregionu Krušnohoří
Jiří Šulc.

Nezaměstnanost v našem regionu je nejnižší za posledních deset let

Zdroj: ČSÚ a Úřad práce v Ústí nad Labem
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rozpočtu pro letošní rok vyčleněna
částka 320 milionů Kč. Práci by zde
mělo najít zhruba 10 tisíc lidí.
Nejnižší nezaměstnanost je v bývalých okresech Litoměřice (8,6 %)
a Louny (8,8 %). Na opačném konci se dlouhodobě drží Mostecko
(14,9 %). Naopak pozitivní signál
pro okres Most je skutečnost, že zde
v únoru našlo pracovní místo 285
nezaměstnaných osob.

Počet volných pracovních v Ústeckém kraji

80 000

2004

„Nejnovější údaje o vývoji nezaměstnanosti v Ústeckém kraji potvrzují,
že jsme se v řešení tohoto problému
vydali správným směrem, ať už jde
o vytváření nových pracovních míst
v našem kraji podporou zahraničních
investic nebo o motivaci firem k rekvalifikaci zaměstnanců,“ uvedl Jiří
Šulc, hejtman Ústeckého kraje. Jak
doplnil, jen na výstavbu průmyslové
zóny Triangle u Žatce je v krajském

Počet uchazečů o zaměstnání v Ústeckém kraji

2003

Nezaměstnanost v Ústeckém kraji klesla v únoru na nejnižší úroveň za
posledních deset let. Podle aktuálních údajů z Úřadu práce v Ústí nad Labem činila k 29. 2. 2008 rovných 11 %. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji
kulminovala v roce 2003, kdy dosáhla hranice 18 %. Naopak průběžně
roste počet volných pracovních míst. V únoru společnosti hlásily 6555
neobsazených míst, což je nejvyšší hodnota od roku 1992.
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HOROSKOP
17. 3. - 30. 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.

Máte předpoklady stát se
vůdcem a průkopníkem, ale hrozí vám
nebezpečí, že jste příliš přesvědčení o své
neomylnosti. Pokud chcete nadchnout
jiné pro své cíle, netlačte na ně tolik.
Jste vysloveně smyslný typ,
ve kterém dřímá energie žádostivosti a
touhy, velmi často potlačovaná. Pozor!
Tato nahromaděná síla může v nejbližší
době explodovat jako vulkán.

Máte rádi změnu a jste
schopní se přizpůsobit momentálním
požadavkům. Ne vždy jsou vaše rychlá
rozhodnutí správná. Potlačte nervozitu
a sklíčenost, jaro vás odmění.
Na první pohled jste velmi
přítulní a oddaní, ale není lehké vás
dirigovat. Přestože umíte pochopit
myšlenky jiných, hrozí vám krize, jak
ve vztahu, tak v zaměstnání.

Vaše nespoutané pudové síly,
bezuzdné vášně a horká krev se chtějí
vybouřit. I touha po moci nabírá s jarem na intenzitě. Úspěšní budete, když
zvládnete své emoce.
V materiální oblasti vás čekají příznivé poměry. Vaše smysly ovládá
snaha dosáhnou nějaký cíl, ale nevidíte
nepřátele ve vlastním nitru. Přemýšlejte o svém egoismu.

Přestaňte pasivně snášet
všechno, co se vám naservíruje. Jste
tvořiví, tak toho využijte. Navštivte
kurz asertivity, přihlaste se na casting,
nebo opusťte partnera. Jednejte!

Nesnažte se pochopit původ
světa a odhalovat všechny záhady a
tajemství. Buďte realističtější. Pozvěte
někoho na večeři. I přízemní věci jsou
hezké..

M

Střelec 23. 11. - 21. 12.

Během příštích dvou týdnů
se rozhodně nepouštějte do finančních
spekulací, hazardních her, ani nesázejte. Věnujte se charitě, dobročinnosti
nebo jarnímu úklidu.

22. 12. - 2O. 1.
N Kozoroh
Snažte se vyvarovat střídání

nálad, brzdí vás to ve vašich plánech.
Využijte svých schopností koncentrace
a soustředění a uvidíte, že váš talent
bude patřičně oceněn.

O

Vodnář 21.1. - 19.2.

P

Ryby 20. 2. - 20. 3.

Záliba v moderních věcech a
rychlé jízdě vás sice udržuje stále cool,
ale na rychlost si v nejbližších dnech
dejte pozor. Jděte někdy pěšky a navštivte cirkus nebo varieté.

Jste až dojemně vytrvalí ve
snaze změnit nemožné. Nevzdávejte to.
Vaše úsilí může mít, i proti logice, nečekané výsledky. Ale nezaplétejte se do
obchodu s alkoholem a drogami.

Kontakt naši redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji

SUSHI BAR
A

STEAK HOUSE
otevírací doba:
11:30 - 23:00
změna jídelního lístku
možnost parkování
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Vážení a milí čtenáři,

Ladislava Richterová

zdravíme vás všechny z redakce, inzerce, internetové sekce a grafického
oddělení Severočeského Metropolu.
Možná si kladete otázku, proč tentokrát ve dvou? Důvod je prostý - tým,
který pro vás noviny připravuje, se
rozšířil a zároveň došlo ke změně na
pozici šéfredaktorky titulu. Rozhodla
jsem se předat post šéfredaktorky
a zůstat v pozici jednatelky a ředitelky. Velmi stručně vám nyní představím svoji nástupkyni – jmenuje se
Alena Volfová, za sebou má patnáctiletou redaktorskou i šéfredaktorskou

praxi v Denících a před sebou, jak
všichni věříme, krásná léta při tvorbě našich pozitivních a laskavých
novin. Osobně se tak mohu v dalším
období věnovat strategickým cílům
rozvoje společnosti, což si vyžádá
většinu mého času a energie. Obojí
budu bez obav investovat, protože
vím, že Severočeský Metropol je ve
velmi dobrých rukou.
Ladislava Richterová
jednatelka společnosti

Severočeský Metropol dělal příjemnou společnost domácnostem v Ústeckém kraji už pětkrát, šesté vydání

pro mě znamená premiérové setkání
s vámi, ve vašich domovech. Těší
mě, že je to právě v období, které je
spojené se sluncem evokujícím naši
metropolskou žlutou. Pocit příjemna
a pohody, kdy si každý najde to své
oblíbené, to je přání mé a mých kolegů a spolupracovníků, které pouštíte
jako vítané hosty jednou za čtrnáct
dní, a rádi, k sobě domů.
Krásné první jarní dny i s někdejší
misskou Lenkou Taussigovou (z titulní strany) vám přeje za celý tým
Alena Volfová
šéfredaktorka

Alena Volfová

Fotograf pocitů
Fotoaparát je jeho pracovní nástroj. Objektivem rád zabírá živé bytosti a úplně nejraději je v „zákrytu“. Fotograf pocitů, tak by se dal charakterizovat
Karel Kopáč. Je mu dvaačtyřicet, z Ústí nad Labem před lety odcestoval za velkou louži a po návratu domů ho to táhlo zpátky do světa. Nyní se opět usadil
v Ústí nad Labem a jeho dobrodružná léta dokumentují stovky snímků.

Carlos Orlando na snímku Jiřího Štefky

„Všude, kde jsem se pohyboval, mě zajímalo, jací lidé tam žijí. Jak se mezi sebou i k druhým lidem chovají. Pozoroval
jsem, jakým způsobem gestikulují, jak se
smějí či pláčou... Tato pozorovací vášeň
mě přivedla k myšlence zachytit a zdokumentovat lidi v jejich pravé podobě,
takové, jací jsou. Zastavit lidský život
v momentech, kde se dá z obrazu číst
děj, pocit či jen tak zachytit zajímavého
člověka,“ vyznal se ze své záliby Karel
Kopáč.
„Ve čtrnácti letech jsem dostal svůj první
fotoaparát - Pionýr - a začal fotografovat krajinky. Vzorem mi byl otec, který

pořizoval „živé“, o něčem vypovídající
snímky,“ vzpomíná na fotografické
začátky Karel Kopáč. V roce 1996 dává
městu Ústí nad Labem sbohem a míří
do Spojených států amerických, kde
působil zejména na Floridě. Pohyboval se mezi sociálně slabými, etnika
ho vždy, už i doma, v Čechách, přitahovala pro bezprostřednost, díky níž
dostává fotografie život.
Z Baton Rouge se stěhuje nejdříve do
Haines City, později do Lake Wales.
Přispívá do tamních novin Lake Wales
News nejen obrázky z ulice, zachycuje místní události - katastrofické,
Černošská holčička si v ZOO Busch Gardens Tampa Florida hrála na schovávanou
a v okamžiku, kdy se začala smát na svoji maminku, ji Carlos Orlando vyfotografoval.
například hurikán, i tradiční - černošské festivaly, které ho oslovily během
několika let v zahraničí snad nejvíce.
Z českého poloprofesionála Karla Kopáče se stává americký profesionál
Carlos Orlando. „Začal jsem používat
jméno Carlos (Karel) a díky mému vztahu k městu Orlando jsem toto doplnil
příjmením Orlando. Tuto přezdívku používám především ve spojení s fotografií
a zároveň jako ochrannou známku,“
vysvětlil.
Se zaujetím vzpomíná na nejstarší
černošský festival, který byl součástí oslav Mardi Gras: „V New Orleans se
koná během jednoho týdne mnoho karnevalových průvodů. Mě ale nejvíce zajímal
nejstarší průvod konaný v černošské čtvrti downtown New Orleans. Samotný průvod mám samozřejmě nafocený, ale mě
více než jásající dav zajímalo, co se děje
v uličkách před karnevalem i během něj.“

Dívku v Lake Wales fotograf zvěčnil kvůli světlu a pozadí.

Po návratu do Čech si zřizuje malé
studio a nyní pracuje i pro severočeské vydání celostátního deníku.
„Rád fotím sport, tam lze najít úhly
záběrů. Dobrou sportovní fotku neumí
kdekdo. Fascinuje mě děj, pocit, nejen
plánovaná gesta. Z mých snímků musí
být cítit emoce. Ve zpravodajství to až
příliš nejde.“
Existuje snímek, na který je nejvíc pyšný? „Fotek, které mám rád, je
hodně,“ tvrdí. Jeho nejoblíbenějším
objektem jsou ale děti. „Dítě vydává
jiné emoce než dospělý člověk,“ říká
a vybavuje si vzlykající holčičku,
kterou objektivem náhodně zachytil. Fotka není hraná a takových si
Karel Kopáč velmi cení.
Text: Alena Volfová
Foto: Carlos Orlando

Kontakty na nás:
pište, telefonujte,
mailujte
Sídlo redakce:

VI. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
18.–19. 4. 2008 Dům kultury Litoměřice
mezinárodní soutěžní a prodejní výstava vín

Beethovenova ul. 215/24
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 472 700 122
e-mail:

PÁTEČNÍ PROGRAM
10.00–18.00 hod.

redakce@tydeniky.cz
inzerce@tydeniky.cz
web@tydeniky.cz
krizovka@tydeniky.cz

SOBOTNÍ PROGRAM
10.00–18.00 hod.

Tematicky zaměřen na „Víno a pokrmy“ za doprovodu cimbálové muziky.
Součástí výstavy jsou po oba dva dny řízené degustace v Modrém salonku.
POŘADATEL VÝSTAVY, SOUTĚŽE A ODBORNÉHO SEMINÁŘE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Jednatel společnosti - MUDr. Pavel Kacerovský
Telefax: +420 475 534 077, e-mail: michalec@ortopedicke-centrum.cz

Písemné doklady o tištěném
a distribuovaném nákladu
jsou ověřeny
notářskou kanceláří
JUDr. Františka Boučka
v Teplicích

na dobu 7 až 12 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu

„Víno lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj“
(L. Pasteur)

měsíční splátky
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