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ÚSTECKÝ KRAJ

JAZYKY  

+ učebnice ZDARMA
Kurzy jen 1 999 Kč/semestr      pomaturitní jen 18 999 Kč      začátek v září      www.parole.cz      tel. 840 111 249

PLASTOVÁ SKLA ZDARMA 
36 MĚSÍCŮ ZÁRUKA

www.oko-optik.cz

20% SLEV20% SLEVAA NA OBRUBY

Při té příležitosti dělá ra-
dost svým fanouškům 
na megakoncertech (se-
veročeský se koná 3. 
května na ústeckém 
zimním stadionu), které 
vyvrcholí galakoncer-
tem v pražské O2 Aréně
11. června. 
Možná zavzpomíná 
„Když jsem já byl ten-
krát kluk“ – nadčasová 
píseň podle Gotta s při-
bývajícím časem nabývá 
na aktuálnosti. Nejde prý 
o sezonní jepici. Ostatně 

takových je v repertoá-
ru Mistra opravdu po-

málu, zdali vůbec. 
„Kávu si osladím“ 
si notuje i malá 
Charlotte, jedna 
ze čtyř dcer Kar-
la Gotta. Lady 
Carneval z dílny 
Karla Svobody 
a Jiřího Štaidla 
kdysi udělala 
dojem na bra-
zilské publikum 

a rozlétla se do světa. 
Jeho první knížka se jmenovala 
Říkám to písní. „Všechno písní říct 
nelze,“ zjistil prý časem zpěvák, 
jak konstatuje v jedné z odpovědí 
Pod palbou otázek na www.karel-
gott.com, začal mít potřebu to 

namalovat. „ Je to víc než koníček, 
je to neodbytná touha jinak se vyjá-
dřit,“ vysvětluje a pokračuje: „Ma-
lováním otevíráš svou duši úplně 
jinak než zpíváním.“ Obrazy jsou 
o vizi a fantazii, písně například 
o vyznání… 
Jeho písně, respektive jeho zlato 
v hrdle nenechává bez odezvy fa-
noušky na celém světě. Karel Gott, 
jak uvádějí jeho stránky, je jedi-
ným a nejúspěšnějším představi-
telem naší populární hudby, který 
si získal stálé a významné místo 
ve všech zemích střední a východ-
ní Evropy a ve všech německy mlu-
vících zemích. (Němečtí fanoušci 
si hromadně objednávali vstupen-
ky na koncert v Ústí nad Labem.) 
Podařilo se mu dobýt ale i terito-
ria, kam mají vstup jen skutečně 
ti největší z největších (Las Vegas, 
Atlantic City, Nashville, Carnegie 
Hall).
„Karel? Karel je prostě největší osob-
ností naší populární hudby. Dost 
mi to připomíná pozici Oldřicha 
Nového ve filmu. On byl a pořád je 
filmovou hvězdou. Zaplať pánbůh, 
že každý obor má svou jedničku. 
A Karel Gott ve svém oboru takovou 
jedničkou je,“ řekl o Karlu Gottovi 
herec Jiří Bartoška. Není třeba co-
koli dodávat.

Několikanásobný Zlatý (v hlasovací anketě poprvé zvítězil v roce 1964) 
a Český slavík 14. července oslaví životní jubileum – sedmdesátiny. 

Text: Metropol
Foto: archiv Karla Gotta

Dnes čtěte:Dnes čtěte:  
Výlety do minulostiVýlety do minulosti

Karel Gott Karel Gott 
je jedničkaje jednička
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Studio pro zdravotnické a regenerační služby

jí tradici v tamním Domě kultury, 
letošní vinařský svátek vyšel na
17. a 18. dubna. Pozvání Pavla Kace-
rovského, ředitele pořadatelského 
Ortopedického centra, přijali v prv-
ní den akce například senátor Pavel 
Sušický, bývalý hejtman Ústeckého 
kraje a milovník vína Jiří Šulc, sta-
rostové a další politici a podnikatelé. 
Také v sobotu bylo v litoměřickém 
kulturním domě živo, pilo se víno od 
českých, moravských i zahraničních 
vinařů. Tradici má také prodejní vý-
stava vín spojená s ochutnávkou na 
velkobřezenském zámku. Zámecké 
vinné trhy se konají 30. května od 
9.00 hodin.  (met)
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Nová chemická
úpravna vody 

Nová chemická úpravna vody vznikla 
v Elektrárně Ledvice Skupiny ČEZ v rám-
ci výstavby nového zdroje. Nyní sice za-
jišťuje jen výrobu demivody pro stávající 
výrobní bloky a teplárenství, ve fi nále 
ovšem bude zajišťovat demivodu i pro 
nový výrobní blok o výkonu 660 MW. 
Stejně jako mnoho jiných technologic-
kých novinek spojených s jeho výstav-
bou, má i nová chemická úpravna vody 
svůj unikát.

„Jejím prubířským kamenem je první apli-
kace čiřiče Actifl o v České republice, který 
se vyznačuje intenzifi kací procesu čiření 
pomocí mikropísku. Pro výrobu demivody 
jsou použity dva čiřiče a pro chladící okruh 
nového zdroje čtyři,“ řekl Josef Marvan, 
koordinátor vodního hospodářství z pro-
jektového týmu výstavby nového zdroje 
v Elektrárně Ledvice. „Předúprava vody 
tak probíhá na bázi kyselého čeření, jako 
koagulant je použit síran železitý a pro in-
tenzifi kaci mikropísek.“  
Nová chemická úpravna vody byla posta-
vena na místě kotelny zrušeného bloku 
1. Nahradila tak původní úpravnu vody, 

Josef Marvan, koordinátor vodního 
hospodářství z projektového týmu 
výstavby nového zdroje v Elektrárně 
Ledvice, u výrobní technologie v nové 
chemické úpravně vody.

jelikož ta musela ustoupit právě výstav-
bě nového zdroje. „S ohledem na krátkou 
dobu pro projekční práce probíhala výstav-
ba prakticky podle takzvaných mokrých vý-
kresů. Vlastní realizace stavby trvala pouhý 
rok,“ dodal Josef Marvan.  (met)

Primátorka Řápková
křtila a sázela

Nové jméno má mládě tuleně kuželo-
zubého, který se narodil v chomutov-
ském Podkrušnohorském zooparku na 
začátku března. Primátorka Chomuto-
va Ivana Řápková ho s hercem Roma-
nem Zachem pokřtila jménem Celestý-
na Lentilka von Komotau. To malé tu-
lení samici dal právě herec Zach. Cho-
mutovský zoopark chová celkem čtyři 
tuleně. Pokřtění tuleně se uskutečnilo 
v rámci oslav Dne Země. V rámci akce 
Ivana Řápková zasadila dub. Z akce by 
se měla stát tradice, při které každoroč-
ně primátor Chomutova na Den Země 
zasadí strom.  (tb)

Svátek vinařů
Vinařské Litoměřice, soutěžní vý-
stava vín s mezinárodní účastí, ma-

Chomutovsko

Tak se nám nác-
kové prošli po
prázdném cen-
tru. Policie ČR 
přijala tak účinná
opatření, že se 
v Ústí nad Labem 
pouliční válka 

nekonala. Bezpečnostním složkám se 
podařilo oddělit pravicové a levicové ex-
tremisty, kteří by se jinak u hotelu Vladi-
mir tvrdě srazili.
Účast pouze 500 extremistů je velkým 
úspěchem všech, kteří se podíleli na 
organizaci a výkonu bezpečnostních 
opatření, včetně německé policie. Mnozí 
neofašisté se do Ústí ani nedostali, nebo 
sem raději vůbec nepřijeli. Opatření byla 
tak rozsáhlá, že samotná akce trvala 
mnohem kratší dobu, než organizátoři 
plánovali. Výsledkem celé soboty 18. 
dubna nejsou žádná vážná zranění ani 
škoda na majetku.
Extremisté při pochodu neodstoupili od 
dodržování „dokonalých“ českých záko-
nů, které jim skrytou, ale přece jen sro-
zumitelnou propagaci nacismu umož-
ňují. To jsme více či méně předpokládali, 
neboť víme, že se snaží vytvořit iluzi 
spořádanosti a kultivovanosti. Jak jsou 
neonacisté kultivovaní, může policie do-
ložit zabavenými noži, tyčemi, bodáky 
či baseballovými pálkami. Tyto rekvizity 
jim měly zřejmě sloužit k uctění památ-
ky obětí válečného bombardování.
Náckové ovládli diskusní internetová 
fóra mnohých sdělovacích prostředků 
a pod falešnými jmény si hrají na spořá-
dané občany, kteří jsou rozhořčeni tím, 
že jsem zavřel obchody (na to samozřej-
mě nemám pravomoc) a zorganizoval 
policejní manévry (90 procent opatření 
udělala Policie ČR které nevelím). Sa-
motní neonacisté přišli rovněž na první 

pohled s logickou a věrohodnou verzí 
prezentovanou zase jakoby veřejnos-
tí, že jsem jim svým odporem poskytl 
publicitu, kterou chtěli. Člověk, který je 
mediálně gramotný, musí vědět, že je to 
nesmysl. Pochod neonacistů je tak me-
diálně zajímavé téma, že si ho sdělovací 
prostředky najdou bez ohledu na přijatá 
opatření a postoje politiků. To ostatně 
není nic špatného. 
Zkomplikovat neonacistům život – to 
považuji a nadále budu považovat za 
svou politickou i morální povinnost. Pod-
le mého názoru tito lidé nemají žádné 
právo se promenádovat za zvuku bub-
nů městem, i když žijeme v demokracii. 
Oni totiž demokracii nenávidí, i když se 
naučili za jejím štítem obratně skrývat. 
Pokud se pochod neonacistů Ústím má 
stát tradicí, tak tradiční budou rovněž 
účinná opatření proti němu.
Městská doprava přes den zastavena 
nebyla. Od čtvrté odpoledne pouze au-
tobusy přestaly na žádost policie jezdit 
středem města a využívaly objízdných 
tras. Chci se omluvit všem občanům, 
kterým to zkomplikovalo život. Věřím, 
že jich není mnoho.
Děkuji stovkám státních a městských 
policistů, příslušníkům Celní správy, do-
pravákům a mnoha dalším lidem, kteří 
museli být kvůli sobotnímu pochodu 
v práci. Udělali ji výborně. Děkuji také 
desítkám ústeckých organizací a sdru-
žení za koncert a kampaň „Ukažme 
neonacistům záda“. Děkuji majitelům 
provozoven, že přistoupili zodpovědně 
a rozumně k zabezpečení svého majet-
ku. Děkuji sdělovacím prostředkům, že 
informovaly o celé věci objektivně. 
Mé největší poděkování patří Ústeča-
nům, kteří se nepřišli na pochod neona-
cistů podívat a ukázali jim tak záda.

Jan Kubata, primátor Ústí nad Labem 

Ukázali jste náckům záda

Litoměřicko

Děčínsko

Primátorka Ivana Řápková a herec Roman 
Zach sázejí dub v chomutovském zooparku.

Z malého dítěte 
velký ředitel zoo

Jak udělat z malého dítěte velkého 
ředitele zoologické zahrady? Po-
slouchejte Hitrádio FM a splňte sen 
svých dětí. Deset malých šťastlivců 
zažije den jako ředitel děčínské zoo. 
Hitrádio FM hledá děti ve věku do 
15 let, které se chtějí dostat zadní-
mi vrátky do zoo. Stačí poslat sms 
ve tvaru FM mezera ZOO na číslo 
900 06 03 a poslouchat Hitrádio FM. 
Svůj den děti prožijí na Den dětí Hi-
trádia FM v děčínské zoo v sobotu
23. května.  (met)
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„Výhodou této lokality je skutečnost, že 
zde budou soustředěny všechny fakul-
ty univerzity. Nyní je nutné získat další 
prostředky nejen ze státní pokladny tak, 
aby byl kampus dobudován podle původ-
ního plánu, tedy včetně podnikatelského 
inkubátoru nebo technologického centra 
mládeže,“ uvedl Jiří Paroubek.
Fakt, že kampus bude fi nancován kro-
mě peněz z ministerstva školství také 

z evropských fondů, kladně komento-
val také předseda krajské ČSSD a radní 
Petr Benda. „Je zřejmé, že Ústecký kraj 
zaostává za jinými regiony v počtu vy-
sokoškolsky vzdělaných lidí. Kampus by 
měl být tím pravým impulsem ke změně. 
Rozvoj univerzity by měl zvýšit počet ab-
solventů, kteří by se prakticky uplatnili 
při rozvoji technologické a průmyslové 
základny kraje,“ dodal Petr Benda. (met)

Vláda v demisi začátkem dubna pod-
pořila rozvoj UJEP a potažmo přispě-
la k rozvoji vzdělanosti v Ústeckém 
kraji.
Vláda rozhodla o podpoře vybudo-
vání „Multifunkčního informačního 
a vzdělávacího centra“, které zahr-
nuje výukové prostory, celouniver-
zitní centrum informatiky, centrum 
celoživotního vzdělávání, univerzitní 
knihovnu a administrativní zázemí. 
Jde o investiční akci o celkových ná-

kladech 420 milionů korun (z toho 
405 milionů ze státního rozpočtu). 
Jsou to prostředky, které nemohou 
být získány z projektů fi nancovaných 
z evropských fondů – konkrétně ope-
račního programu pro výzkum a vý-
voj, a proto bylo Ministerstvem škol-
ství mládeže a tělovýchovy navrženo 
fi nancování z programu rozvoje a ob-
novy materiálně technické základny 
veřejných vysokých škol v období let 
2009 až 2011.  (ik)

Generálním partnerem prestižní sou-
těže, na které měly zastoupení hotelo-
vé školy z Turnova, Žatce, Žamberka, 
Teplic, Plzně, Rokycan a Brna, je spo-
lečnost GRANETTE a.s. Členové České 
barmanské asociace mohli získat po-
stupové body do Grand Prix, od které 
se odvíjí zařazení na žebříčku Barman 
roku. Na soutěži vystoupil rovněž je-
den z komisařů, úřadující mistr Evro-
py a druhý vicemistr světa, barman 
Ondřej Slapnička. 
Celkem 32 soutěžících, z toho 16 junio-
rů se utkalo v kategoriích Junior Clas-
sic, Junior Flair a Profi  Flair. Ve fl airové 
části hodnotili jejich práci 3 komisaři 
na place a 3 chuťoví. V klasické čás-
ti se na place pohyboval 1 komisař
a 4 hodnotili chuť. 
„Střídají se po kategoriích, protože 
ochutnat až šedesát drinků za den není 
jednoduché. I když to neznamená vypít 
vždy celý nápoj, ale zhodnotit barvu, 
vzhled a vůni a pak pouze degustačně 
ochutnat brčkem,“ vysvětlil předseda 
Severočeské sekce CBA a garant sou-
těže Milan Bočkai. 
V kategorii Junior Classic měli soutěží-
cí na přípravu 5 nápojů „šibeničních“ 
6 minut. „Je to krátký čas, nicméně 
takový je trend, ani zákazníci v baru 
nechtějí na svůj nápoj čekat,“ dodal 
Bočkai. V části fl air bylo úkolem bar-
manů v obou kategoriích připravit za 
5 minut 3 nápoje.
Pro ilustraci, fl air neboli free style je 
cosi jako volná jízda v krasobruslení. 

Stará myslivecká cup 2009
Teplice | Český barmanský potěr 
i zkušení profesionálové se sjeli do es-
trádního sálu Domu kultury v Tepli-
cích. Místní hotelová škola pořádala 
pod záštitou České barmanské aso-
ciace Starou mysliveckou cup 2009.

Text: Eva Stieberová
Foto: Jiří Severský

Soutěžící z Teplic Kristina Janecká a porotce Jiří Bartoň.

Barmani se předvádějí v rychlém tem-
pu, vzduchem létají shakery i lahve, 
přičemž ani kapka drahé suroviny ne-
smí skápnout mimo sklenku. Naproti 
tomu classic je cosi jako povinná jízda, 
založená na preciznosti, čistotě a léty 
prověřeném míchání. „V této části hra-
jí hlavní roli přísné regule, například se 
nesmí smíchat dvě báze, třeba vodka 
s džinem. V hodnocení je zhruba sedm-
desát procent za chuť drinku, protože 
to musí být naprostý originál, jehož re-
ceptura nebyla dosud nikde zveřejněna. 
Třicet procent je za techniku přípravy čili 
čistotu pracoviště, inventáře a způsob 
práce. Ve fl airové části je to obráceně, 
minimum bodů je za chuť a většina za 
techniku,“ upřesnil Václav Kulhánek, 
odborný učitel Hotelové školy Teplice. 
Podle něj nehraje roli, jak dáma bar-
manka či její mužský protějšek vypa-

dají. Komisaři striktně hodnotí pouze 
jejich práci. I když na letošní Staré 
myslivecké nesla jedna ze soutěžních 
variant název „O nejelegantnější bar-
manku“.
Doba se mění a kde jsou ty časy, kdy 
jsme v baru měli na výběr mezi „Jení-
kem chodcem“ a Bílou paní, na které 
nás lákala hlavně ta sklenka s okrajem 
z cukrové krusty. „Ta se pije pořád, ale 
krustu můžete dostat třeba z kakaové-
ho granka, u margarity ze soli nebo na 
sklence zeleninové šťávy bývá krusta 
z petržele,“ smál se barman Kulhánek. 
A pokud vás zajímá, co z míchaných 
nápojů „poletí“ letos v létě, tedy stej-
ně jako loni jednoduché osvěžující 
mojito. 

Kampus má zelenou
Ústí nad Labem | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad La-
bem získala potřebné fi nanční prostředky na další etapu výstavby univerzit-
ního městečka v Ústí nad Labem.

Podpora rozvoje univerzity
Ústí nad Labem | Předseda ČSSD a poslanec Jiří Paroubek ocenil úsilí vedení 
UJEP o vybudování kampusu v bývalém areálu Masarykovy nemocnice.

Vizualizace Projekt Kampus
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

„Podle mých informací byla 1. dubna 
uzavřena kolektivní smlouva se všemi 
odborovými svazy v Krajské zdravot-
ní, a.s., s tím, že i přes některé zavádě-
jící informace z médií se zaměstnanci 
nemusejí obávat propouštění ani sni-

Poslanec a předseda ČSSD Jiří Paroubek, předseda představenstva Krajské zdravotní, 
a.s., a předseda ústecké krajské ČSSD Petr Benda a ředitel společnosti Krajská zdravot-
ní Eduard Reichelt na tiskové konferenci v Masarykově nemocnici.

Jiří Paroubek se při návštěvě Krajské 
zdravotní, a.s., zajímal o nové Centrum 
robotické chirurgie.

Text: Jiří Vondra
Foto: Ludmila Pletichová

Jiří Paroubek hostem nemocnice
Ústí nad Labem | Předseda ČSSD 
a poslanec za Ústecký kraj Jiří Pa-
roubek při své návštěvě ústecké 
Masarykovy nemocnice 14. dub-
na vyzdvihl skutečnost, že toto 
významné zdravotnické zařízení 
i v rámci České republiky, v době 
ekonomické krize, garantuje svým 
zaměstnancům pracovní místo 
i mzdu podle kolektivní smlouvy.

Kolektivní smlouva upravuje pra-
covní podmínky a pravidla za-
městnávání u společnosti Krajská 
zdravotní, a.s., dále nároky za-
městnanců, vyplývající z pracov-
ně právního vztahu, tedy včetně 
dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, vztahy mezi za-
městnavatelem a zaměstnanci 
a mezi zaměstnavatelem a odbo-
rovými organizacemi. Nová Ko-
lektivní smlouva vychází nejen 
z ratifikovaných mezinárodních 
úmluv, zákoníku práce v platném 
znění a dalších platných práv-
ních předpisů, ale především ze 
vzájemné shody mezi zástupci 
zaměstnavatele a zaměstnanci.
Samotnému vyjednávání o zně-
ní budoucí Kolektivní smlouvy 
předcházelo ustanovení kompe-
tentních vyjednávacích týmů. Na 
straně odborů se jednání účast-
nilo až 21 zástupců, na straně 
zástupců vedení společnosti pět. 
Podle vzájemné dohody měly vy-
jednávací týmy možnost přizvat 
na jednání také odborné porad-
ce. Do čela týmu odborářů byla 
ustanovena místopředsedkyně 
Odborového svazu zdravotnictví 
a sociální péče Ing. Ivana Břeňko-
vá. Tým, zastupující vedení Kraj-

ské zdravotní, a.s., zastupoval 
ředitel společnosti Ing. Eduard 
Reichelt. Po třech kolech kolek-
tivního vyjednávání uzavřely 
smluvní strany Kolektivní smlou-
vu, jejímž prvořadým cílem je 
udržení stabilně dobrých vzá-
jemných vztahů.
Významným pozitivem nové 
smlouvy je skutečnost, že i přes 
probíhající ekonomickou recesi 
společnost Krajská zdravotní, 
a.s., počítá pro rok 2009 se zacho-
váním objemu mzdových výdajů 
i všech zaměstnaneckých výhod 
a benefitů pro své zaměstnance 
na úrovni předchozího roku. 
„Jsem velmi rád, že po mnoha in-
tenzívních jednáních mezi oběma 
stranami došlo k uzavření nové 
Kolektivní smlouvy pro období 
roku 2009. Věřím, že nová smlouva 
odráží nejen míru nezbytného vzá-
jemného kompromisu, ale také zo-
hledňuje celkovou ekonomickou si-
tuaci, ve které se všichni nacházíme 
v době ekonomické krize. Z mého 
pohledu je nová smlouva velmi ro-
zumným řešením a umožní pokra-
čování standardně dobrých vztahů 
mezi Krajskou zdravotní a odborá-
ři,“ řekl Ing. Eduard Reichelt, ře-
ditel Krajské zdravotní, a.s.  (jiv)

žování platů,“ uvedl Jiří Paroubek.
Podle slov Petra Bendy, předsedy 
ústecké krajské ČSSD a radního Ús-
teckého kraje, byly zaměstnancům 
Krajské zdravotní, a.s., kde je před-
sedou představenstva, zachovány 
také všechny benefi ty a výhody, 
které zaměstnanci společnosti čer-
pají.
Krajská zdravotní, a.s., zaměstnává 
více než 6 tisíc lidí a je největším 
zaměstnavatelem Ústeckého kraje. 
Jiří Paroubek se při své návštěvě 
Krajské zdravotní, a.s., také zajímal 
o nové Centrum robotické chirur-
gie, které také za doprovodu ústec-
kých odborníků osobně navštívil.

Krajská zdravotní uzavřela
novou Kolektivní smlouvu

Ústí nad Labem | Nová Kolektivní smlouva mezi vedením společnos-
ti a jejími zaměstnanci vstoupila v platnost 1. dubna 2009. Významná 
smlouva, podepsaná mezi Krajskou zdravotní, a.s., a zástupci 11 odbo-
rových organizací, kteří zastupují téměř 6 300 zaměstnanců ze všech 
pěti nemocnic Ústeckého kraje, sloučených do společnosti Krajská 
zdravotní, a.s., dává nový prostor pro pokračování standardně dob-
rých vztahů mezi Krajskou zdravotní, zástupci odborových organizací 
a ostatními zaměstnanci.
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NEJLEPŠÍ CENY
Olym

pia centrum
Srbická 464, 415 01 TEPLICE

Otevírací doba: po-ne 9.00 - 21.00h
Zdarm

a kyvadlová autobusová doprava
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Sluníčko konečně vysvitne, narcisky 
rozkvetou, oteplí se. Ale vy jste i pře-
sto pořád bez nálady, podrážděni, 
špatně se soustředíte? Pak se u vás 
dozajista projevují typické příznaky 
jarní únavy. Každoročně postihují tři 
čtvrtiny populace, ženy čtyřikrát čas-
těji než muže.
Tento stav, přestože není nemoc, by-
chom neměli podceňovat. 
Příčinou jarní únavy je bezesporu 
dlouhá absence přirozeného světla 
a tepla, a protože člověk reaguje na 
světlo velmi citlivě, je pro něj pře-
chod mezi ročními obdobími poně-
kud náročnější. 
Tělo neunese hned od začátku ná-
roky, které na něj klade aktivní ja-
ro, jarní probouzení mu chvíli trvá. 
Světla přibývá, dny se prodlužují, 
organismus reaguje zvýšenou po-
třebou vitamínů.
A jak na jarní únavu vyzrát? Naši 
předkové připravovali polévku z prv-

ních listů pampelišek, salát z květů 
sedmikrásek nebo májové bylinné ví-
no. V dnešní době si pravděpodobně 
připravovat podobné lahůdky nebu-
deme, ale pomoci si částečně může-
me pohybem na čerstvém vzduchu 
a otužováním. 
A aby nás jarní únava nepřemohla 
úplně, není od věci sáhnout po doplň-
ku stravy. Ten, nejlépe s přídavkem 
dalších prospěšných látek, dodá pro 
boj s jarní únavou organismu dosta-
tečné množství vitamínů, minerálů 
a stopových prvků.
Téměř magické vlastnosti se přiklá-
dají např. i ženšenu, jehož kořen při-
pomíná lidské tělo. Je doporučován 
k posílení organismu a prevenci proti 
stresu. Působí stimulačně a relaxačně 
na centrální nervový systém a pomá-
há organismu mobilizovat energii.
Takže, nové tenisky, hrstka bobulí, šá-
lek ženšenového čaje a v boji s jarní 
únavou jste vítězem vy.

Kde se bere jarní únava?

Text: Jana Lupoměská

Také to znáte? Netrpělivě vyhlížíte jarní paprsky, alespoň nepatrné 
závany teplého vzduchu, první narcisky…

Desetidenní dieta se syrovou energií
podle Leslie a Susannah Kentonových

Zdroj: Syrová strava

1. den (pátek): Předdietní den
Účelem tohoto předdietního dne je 
připravit tělo na změnu ve stravování. 
Ten den byste neměli přijímat žádné 
stimulující prostředky (káva, čaj), ani 
látky s tlumicím účinkem (alkohol). Ta-
ké chléb a vařené sacharidy (těstoviny, 
cereálie) byste měli vynechat. Jako po-
slední jídlo toho dne si připravte vydat-
ný salát ze syrové zeleniny a ovoce.

2. a 3. den (sobota a neděle): 
Ovocná dieta

Ovocná dieta je nejlepší způsob rychlé-
ho vyčištění organismu. Vzhledem k to-
mu, že účinek je tak dramatický, mož-
ná v některou chvíli během prvních tří 
dnů zažijete mírnou formu určitých 
nepříjemných reakcí, ja-
ko je bolest hlavy, 
podrážděnost ne-
bo únava. 
Ovocná dieta je 
účinná v několika 
směrech. V čistě fy-
zickém smyslu je mírně 
projímavá a funguje ja-
ko „střevní kartáč“ k vy-
čištění trávicího ústrojí. 
Ovoce je zásadotvorné 
a většina uloženého 
odpadu odpovědné-
ho za bolesti a ne-
moci bývá kyselá. 
Jakmile vaše tělo 
dostane příležitost 
zbavit se tohoto 
odpadu, například 
pomocí této diety, nej-
prve vstoupí do krevního 
řečiště. Zásaditost ovoce 
pomáhá odpad neutra-
lizovat, a tak přestane 

Tým vedený primářem MUDr. Vladimírem Benešem provádí jednu z operací kyčelního kloubu u muže středního věku. Při naší návště-
vě měl primář Beneš v programu šest operací, z toho polovina se týkala kyčle. 

Letos slaví pracovní jubileum, v orto-
pedické „branži“ působí 30 let. V roce 
1979 začínal v ústecké nemocnici, poté 
přešel do nově postavené litoměřické 
nemocnice, kde pomohl s rozjezdem 
ortopedie, po šesti letech se vrátil do 
Ústí nad Labem.
V době, kdy jsme s primářem Benešem 
hovořili, měl ještě mysl plnou zážitků 
z ortopedické konference a z návštěvy 
památek v japonské Ósace. Konferen-
ce přinesla účastníkům nové poznat-
ky v řešení komplikací při operacích 
a představila nové materiály, trendy 
a technologie, které jsou pro ortopedii 
vlastní. 

 Ortopedie je populární obor, a to 
i díky tomu, že si ho někteří spisovate-
lé či režiséři vybrali za hlavní dějiště 
svých románů a seriálů. Těší vás to?
Seriály a romány se zaměřují přede-
vším na lidské vztahy, a v těchto pří-
padech i mezi zdravotnickým personá-
lem, léčba a lékařské zákroky jsou vět-
šinou jen okrajovou záležitostí, i když 
často velice dramatickou. Pokud je dílo 
zpracováno poctivě, pak je to pro kaž-
dý obor dobrá reklama.

 Pro ortopedii však v minulosti ne-
bylo příliš dobrou reklamou, že lidé 
museli čekat dlouhé roky, než jim 
mohla být provedena alloplastika ky-
čelního nebo kolenního kloubu. Zlep-
šila se v tomto směru situace?
Podobně jako u jiných zdravotních 
problémů obyvatel severních Čech, 
a to v porovnání s jinými regiony, byl 
počet pacientů, kteří čekali na alloplas-

Čekání na ortopedické operace se zkracuje
Ústí nad Labem | Ortopedické 
oddělení Masarykovy nemocnice 
Ústí nad Labem patří mezi špič-
ková zařízení, která poskytují 
pacientům širokou škálu služeb. 
V jeho čele je zkušený ortoped, 
primář MUDr. Vladimír Beneš. 

tiku, velmi vysoký. Čtyřletá čekací lhůta 
nebyla ani v naší nemocnici žádnou 
vzácností. V posledním roce se nám 
podařilo tuto dobu zkrátit na polovi-
nu. Výrazně se o to zasloužil senátor 
Pavel Sušický, který inicioval jednání 
s ředitelem Všeobecné zdravotní po-
jišťovny a jejich výsledkem pak bylo 
významné zkrácení doby na operace 
kyčelních kloubů v Masarykově nemoc-
nici. Vstřícně se k problému postavili 
bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Ju-
línek a ředitel VZP MUDr. Horák. Pevně 
věřím, že v dalších letech dosáhneme 

ještě příznivější čekací doby. VZP nám 
proti roku 2007 navýšila o sto procent 
výkonové platby. Pro letošek máme 
schválen obdobný počet. Doufám, že 
se k VZP brzy připojí i další zdravotní 
pojišťovny, aby se i u jejich pojištěnců 
čekací lhůty zkrátily. Pro letošní rok 
vydala VZP vyhlášku, v níž je stanove-
no, že všechna ortopedická pracoviště 
mají stejné náklady, což dříve neplatilo, 
když některá oddělení získávala na vý-
kon peněz víc než jiná.

 Kolik alloplastik dokážete nyní re-
alizovat?

V Ústeckém kraji se loni provedlo 
pouze pro VZP téměř tisíc operací, 
k nim je třeba připočíst asi 500 vý-
konů pro jiné pojišťovny, což je už 
slušný počet. Přibližně polovina al-
loplastik se týká více rizikových ko-
leních kloubů. Mimo plánovaných 
operací řešíme problémy pacientů po 
úrazech a operujeme poranění páte-
ře v oblasti hrudní a bederní. Nejak-
tuálnější zákrok na našem oddělení 
před naším rozhovorem byla operace 
zlomených páteří dvou německých 
rogalistů, kteří měli nehodu na Rané.

 Jak dlouho trvá rekonvalescence 
pacienta po operaci kyčelního klou-
bu?
Pokud nedojde k nějakým poope-
račním komplikacím, pacient bývá 
schopen nastoupit do zaměstnání 
po dvou měsících. Naše oddělení má 
kapacitu 48 lůžek a šest lůžek JIP pro 
zachycení případných komplikací po 
velkých operacích. Po operaci u nás 
zůstávají mladší pacienti zhruba 10 
dní, pak jsou propuštěni do domácí-
ho léčení. Ti starší mohou absolvovat 
lůžkovou rehabilitaci, nebo se doléčí 
při lázeňské rehabilitaci. Pro nároč-
nější pacienty máme k dispozici tři 
nadstandardně vybavené jednolůž-
kové pokoje.

 Zabýváte se léčbou dětí s vroze-
nými ortopedickými vadami?
Ano. Na oddělení máme možnost ote-
vřít dva pokojíčky pro malé pacienty, 
které odebíráme přímo z porodnice. 
I tady platí, že čím dříve se vada za-
chytí, tím líp se vyléčí a pak se vět-
šinou nemusí ani provádět operační 
zákrok.

 Jak jste spokojen s personálním 
obsazením svého oddělení?
Patříme mezi plně obsazená oddě-
lení Masarykovy nemocnice. V tom-
to směru jsem naprosto spokojený, 
mám oporu v osmi lékařích, z nichž 
jsou čtyři dvouatestovaní, tři per-
spektivní mladí doktoři se na atestaci 
připravují. Po většinu roku máme na 
oddělení plný stav i středního zdra-
votnického personálu.

 Dosáhlo vaše oddělení na přístro-
jové vybavení z prostředků EU?
Naše oddělení je dobře vybaveno, 
dosluhoval nám operační stůl, který 
jsme z těchto prostředků objednali.

Text a foto: Pavel Aur

být škodlivý a může být rychle vylou-
čen. Tímto způsobem minimalizujete 
reakce na čištění a brzy dosáhnete lepší 
rovnováhy v poměru kyseliny/zásady. 
Ovoce má také vysoký obsah draslíku, 
který pomáhá tkáním v organismu 
zbavit se nadbytku vody, urychluje 
okysličovací proces v buňkách a umoc-
ňuje mikroelektrické potenciály. 

Pro 2. a 3. den si vyberte určitý druh 
ovoce jako jediné jídlo. Jablka, hrozno-
vé víno, ananas, papája, mango a vodní 
meloun jsou pro ovocnou dietu zvlášť 
vhodné. 

4. až 8. den (pondělí až pátek): 
Nasycení

Během těchto dnů čisticí proces pokra-
čuje, ale vaše buňky právě zbavené od-
padů a toxinů dostávají všechny živiny 
potřebné k jejich posílení a dotažení 
rovnováhy v celém organismu. 
Každý den začíná ovocnou snídaní (po-
vzbuzuje játra, která jsou nejaktivnější 
časně ráno). Oběd tvoří vydatný syrový 
salát posypaný semínky nebo spařený-
mi mandlemi. K večeři je dušená nebo 
rychle opečená zelenina s míchanou 
syrovou ozdobou.

Zaměňte oběd za večeři a naopak, po-
kud vám to lépe vyhovuje. 

9. a 10. den (sobota a neděle): 
Změna orientace

Poslední dva dny vám umožní 
opět se přizpůsobit vařeným 
jídlům, která jste v posled-
ních dnech nejedli, a pře-
jít na dietu s 25 procenty 
tepelně upravených jídel 
a 75 procenty syrových 
potravin. Každé jídlo kro-
mě jednoho sestává ze 
syrové potraviny, ale to 
jedno (oběd, nebo večeře) 
obsahuje vařený kus zvě-
řiny, drůbeže nebo ryby či 

zapečenou zeleninu. 
Mezi jídly a po jídlech pij-

te pouze bylinkový čaj nebo 
vodu.
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Projekty ROP

UPLATN NÍ DOTACÍ Z EVROPSKÝCH FOND
V MASARYKOV  NEMOCNICI

P es p l miliardy korun, práv  tolik získala Krajská zdravotní, a.s. na 
své projekty z Regionálního opera ního programu regionu soudrž-
nosti Severozápad. Jedním z projekt , které tímto zp sobem finan-
cuje, je „Dopln ní zdravotnického za ízení a p ístroj  – Masarykova 
nemocnice v Ústí n. L., o.z.“ v celkové výši p es 91 milion  korun. 
Výb rové ízení bylo vyhlášeno v srpnu 2008 a s realizací se zapo-
alo již v prosinci lo ského roku a jeho dokon ení je plánováno na 

srpen tohoto roku.
Dotace byly mimo jiné uplatn ny k nákupu t chto za ízení:

nemocnice Ústeckého kraje

Anesteziologický p ístroj 
Dechové p ístroje CPAP 
Dezinfektor podložních mís 
Echokardiografický p ístroj 
Elektrolé ebný p ístroj s vestav - 
nou vakuovou jednotkou
Fototerapie   Infuzní pumpy
Injek ní dávkova 
L žko vyh ívací   Mikrotom
Mikrovlnný histologický p ístroj 
Monitory EKG, NIBP, SpO2, TEMP 
Neurooftalmologická jednotka 
Opera ní st l ortopedický 
Plicní ventilátory   SLT laser
Stanice xVision 
Tlakový injektor pro CT 
Transportní ventilátor 
Ultrazvukový aspirátor 
Ultrazvukový skalpel v etn   
instrumentária
Urodynamika   Zá i
Vakuov  kompresní terapie 

Jateční 3434/45, Ústí nad Labem
(v areálu Severočeské Armaturky)
tel.: (+420) 475 200 876

Obchodní dům Prior
Náměstí Svobody 2937, Teplice
tel.: (+420) 732 171 835
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Koncertování s Gottem je pro Moniku dárek

Text: Metropol, foto: archiv Moniky Absolonové

 Jaký dárek chystáte pro poslucha-
če? Jaké máte přání pro oslavence 
Karla Gotta, který letos oslaví sedm-
desát let?
Nabídku na koncerty s Karlem Got-
tem beru jako dárek, ale pro sebe 
samotnou. Moc se na ně těším! Ur-
čitě ode mě posluchači uslyší písně 
z muzikálu Dracula, Kleopatra a pár 
dalších. Přání pro Karla? Aby stá-
le rozdával radost svým umem, 
byl zdravý a spokojený po všech 
stránkách.

 Jde o megakoncert s obrov-
skou scénou a mnoha efekty. 
Jak jste se k této nabídce do-
stala?
Někdy loni v listopadu se ozval 
doktor Janeček a dal mi tuhle 
krásnou nabídku. Navíc na 
koncertech ještě vystoupí Leo-
na Machálková a Felix Slováček, 
a to je velmi příjemná společnost. 
Takže nebylo co řešit.

 Účinkovala jste někdy již s Kar-
lem Gottem?
Bohužel ne. Je to poprvé a moc se 

Z pohledu zvenčí se zdá, že prožívá 
šťastné a tvůrčí životní období. Na-
víc, sama moderátorka pozitivního 
televizního bulvárního pořadu, se 
na stránkách stejně zaměřených 
časopisů objevuje zřídka. A má-
lokdy o ní novináři napíší něco 
hanlivého. Přesto mi při sjednává-
ní schůzky hereččina manažerka 
prozradila, že Mahulena Bočano-
vá rozhovory příliš neposkytuje. 
Otázka se tedy přímo nabízí:

 Máte s novináři špatné zkuše-
nosti?
Mám špatné zkušenosti v tom 
smyslu, že když mi novinář nedá 
text k autorizaci a upraví si ho 
podle sebe, často se změní význam 
toho, co jsem řekla. Nemyslím, že 
by o mně musel napsat přímo něco 
ošklivého, ale kolikrát stačí upra-
vit si slovosled a hned mám pocit, 
že se z toho rozhovoru vytratil 
humor, ztratila se z něj moje osob-
nost, a to mi hodně vadí. Takže já 
chci dávat rozhovory jenom přes 
mail, kde si sama na otázky odpo-
vím. Samozřejmě mluvím o bul-
várních novinářích a rozhovorech 
na tři stránky. To pak člověk trne, 
když čte věty, které vůbec neodpo-
vídají jeho stylu, charakteru ani 
intelektu. Co je pro mě zásadní, 
je pro někoho zanedbatelné a pak 
z toho povídání vyleze úplně jiný 
smysl. A to mě může vzít čert.

 Na televizi Prima uvádíte Top 
Star magazín. Přitom sama se 
v bulvárních plátcích objevujete 

Když jde o dceru, vystrčí Mahu tesáky
Ústecký kraj | Jedna z nejatraktivnějších českých hereček Mahulena Bočanová si na nedostatek práce 
nemůže stěžovat. Moderuje, se svým partnerem na parketu Jaroslavem Kunešem tančí, hraje v divadelním 
spolku HÁTA a především pečuje o svoji sedmiletou školačku, dcerku Marinu. 

jen sporadicky. Je to proto, že si 
své soukromí přísně střežíte?
To se vám zdá. Samozřejmě se ob-
jevuji, ale asi méně než například 
ty chudinky modelky, ty to teď od-
nášejí. Nebo třeba Lucka Bílá. Ta, 
když je na titulku, časopis stopro-
centně prodá. Ale řekla bych, že 
jednou za dva měsíce to schytám 
i já. Samozřejmě, že se mě to dotý-
ká, ale víceméně mi nevadí žádné 
věci kromě toho, když někdo začne 
rozebírat moji dceru. To mi pak 
jako každé správné matce vyjedou 
tesáky a ty báby, co si ty kraviny 
vymýšlejí, bych s chutí potrhala.

 To jste mi dobře nahrála, pro-
tože jsem chtěla vzpomenout Ma-
hulenu Bočanovou ve filmech pro 

děti a dospívající mládež. Byly 
skvělé a Česká republika byla je-
jich produkcí proslulá. Není vám 
s ohledem na vaši dceru líto, že 
v současnosti se už nic podobné-
ho netočí?  
Samozřejmě bych si pro ni takové 
filmy také přála, ale doba je jiná, 
my jsme jiní a naše děti jsou jiné. 
Baví je počítače, milují animované 
filmy, které téměř vypadají jako 
hrané. Jim se to prostě líbí. Já jsem 
odchovaná Třemi oříšky pro Popel-
ku a pro mě to je nepřekonatelná 
pohádka. Ale Marinka u ní prostě 
nevydrží. Přijde jí, že to je moc pro 
dospělé... Nevím (krčí rameny). 

 Vraťme se k práci. Po vaší 
úspěšné účasti ve StarDance vás 
diváci začali vnímat také jako 
charismatickou a temperamentní 
sportovní tanečnici. Jaký tanec 
máte nejraději?
Tango. Je sice divoké i výrazové, ale 
patří ke standardním tancům. A ty 
já mám ráda. Latina je pro mě těžší 
a náročnější na koordinaci pohybů. 
A navíc, Jarda je latinář a vždycky 
mě hrozně prožene (směje se). 

 Žena, která jde na ples dvakrát 
třikrát za sezonu, vnímá pořízení 
a „vynesení“ večerní toalety jako 
malý svátek. Jak to má dáma, kte-
rá je díky své profesi ve společ-
nosti téměř každý večer?
Já to mám jako pracovní oděv. Pro 
mě je to skutečně práce. Například 
plesových šatů mám hodně a je-
jich výběr přizpůsobuji konkrétní 

Text: Eva Stieberová, foto: Jan Dejmek, archiv Mahuleny Bočanové

Z herečky a moderátorky Mahuleny Bočanové byla modelka na fashion show léta 2008.

příležitosti, náladě, prostředí, ve 
kterém budu vystupovat. A boty, ty 
jsou velmi důležité, protože musí 

nejenom ladit s šaty, ale zároveň 
v nich musím vydržet stát až do 
půlnoci.

Ústí nad Labem | Jediným městem na severu, které si vybral pro své turné Karel Gott, je Ústí nad Labem. Na jeho mega-
koncertu 3. května na tamním zimním stadionu vystoupí jako „narozeninový“ host zpěvačka Monika Absolonová.

těším! Karla si nesmírně vážím nejen 
jako jedinečného umělce, ale i velmi 
milého a laskavého člověka.

 Koncert doprovází orchestr Feli-
xe Slováčka. Jak se vám zpívá s tak 
velkým tělesem?
S orchestrem Felixe Slováčka naopak 
vystupuji poměrně často a vždycky je 
to super! Jak už jsem řekla na začátku, 
tahle nabídka byla pro mě dárkem.

 Vypadáte skvěle, jak to děláte?
Jéé, děkuju moc. Jak to dělám? Ma-
luju se, dělám si legraci. Snažím se 
o sebe trochu starat, ale nic se nemá 
přehánět.

 Když už jsme začali fi gurou, čeho 
si všímáte na chlapech nejvíce?
Očí, hlasu, vůně? Všeho, nebo niče-
ho. Jak kdy, jak u koho…

 Jak by se měl chlap chovat?
Jako  muž gentleman. A navíc nor-

mální…
 Co vzkážete fanouškům?

Moc se na vás těším! Přijďte v hoj-
ném počtu, bude to opravdu skvělá 
událost! Užijte si jaro, mějte se moc 
hezky a nedejte se! 
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Hrady a zámky v Ústeckém a Libereckém kraji vstoupily do další sezony, kterou zpestřují zajímavými akcemi. Na 
místech, kde z pohledu času docházelo k důležitým historickým rozhodnutím, si pospojováním drobných střípků 
můžeme vytvořit obraz o tehdejší společnosti a životě. Nabízíme vám pár tipů na nejkrásnější místa obou krajů.

  dva zámecké objekty, Horní a Dolní zámek v Benešo-
vě nad Ploučnicí byly vystavěny mezi lety 1522 - 1578

  jsou zde umístěny expozice porcelánu, dobového ná-
bytku, uměleckých řemesel z 16. a 17. století, zbraní, 
obrazů a grafi k. Zámecké nádvoří zdobí kopie sochy 
Tritona od holandského mistra Adriana de Varies.

  otevírací doba: v dubnu 9.00 - 16.00 hodin, v květnu 
9.00 - 17.00 hodin, v letních měsících do 18.00 hodin

  tip - na zámku probíhají noční prohlídky za doprovo-
du strašidel a zámeckého panstva

Benešov nad Ploučnicí

  raně barokní zámek byl vybudován mezi lety 1655 - 1675 na 
místě původního středověkého hradu

  na zámku si prohlédneme mimo jiné sochařská díla Jana Brokof-
fa, který tu ve druhé polovině 17. století krátce působil. Zdejší 
rytířský sál se svojí bohatou výzdobou patří k perlám tohoto 
místa.

  otevírací doba: duben a říjen 10.00 - 16.00 hodin, květen a září 
10.00 - 17.00 hodin

  tip - zámek nabízí různé výstavy, ples upírů, koncerty - napří-
klad Psí vojáci, Xavier Baumaxa či různá divadelní představení 

Červený Hrádek (Jirkov)

  původně gotický hrádek ze 14. století byl v roce 1628 přestavěn 
na zámek

  mezi pěkná místa na Líčkově patří jistě schodiště s nástěnnými 
malbami s rokokovým dekorem. Tyto malby restauroval malíř 
Oskar Brázda. 

  otevírací doba: duben až říjen: soboty, neděle 10.00 - 17.00 hodin
  tip - galerie malíře Oskara Brázdy, Kaple sv. Anny se zařízením 
z 2. poloviny 18. století.

Líčkov (Lounsko)

  zámek nabízí k prohlídce na dvacet 
místností zařízených nábytkem, obrazy 
a dalšími doplňky z různých období

  mezi nejkrásnější prostory patří 
knihovna s portréty majitelů a novo-
gotická jídelna v podobě rytířského 
sálu, kuriozitami jsou obrazy „alegorie 
života muže“ a „alegorie života ženy“ 
ze 17. století

  otevírací doba: duben a říjen - soboty, 
neděle a svátky 9.00 - 16.00, květen až 
září - úterý až neděle 9.00 - 17.00

  tip - expozice strašidel v gotickém
 sklepení, krásný anglický park

Hrubý Rohozec

  středověký hrad a renesanční zámek, kdysi 
majetek slavného vojevůdce Albrechta 
z Valdštejna

  v interiérech hradu získáme představu, jak 
žila bohatá šlechta konce 19. století. Je zde 
k vidění například i sbírka dýmek, zajíma-
vostmi prohlídky jsou koupelna a kuchyně 
zachované v původním stavu.

  otevírací doba: duben a říjen - úterý až 
neděle 9.00 - 15.30, květen, červen a zá-
ří - úterý až neděle 9.00 -  16.00, červenec 
a srpen - úterý až neděle 9.00 - 16.30

Frýdlant

  brány původního hradu ze 13. století se 
veřejnosti poprvé otevřely v roce 1993

  prohlídka zahrnuje gotické sklepení 
a pokoje zařízené původním nábytkem, 
obrazy a dalšími doplňky, klenotem 
prohlídky je renesanční kaple sv. Barbory 
s bohatou malířskou výzdobou ze 16. 
století

  otevírací doba: duben až říjen - úterý až 
neděle 9.00 - 16.30

Grabštejn

  někdejší královský hrad byl vystavěn 
mezi lety 1264 - 1279, patří k nejvý-
znamnějším gotickým památkám České 
republiky.

  v 19. století hrad několikrát navštívil 
básník Karel Hynek Mácha, v nejvyšším 
podlaží velké věže se nám naskytne 
jedinečná vyhlídka na široké okolí 

  otevírací doba: duben - soboty, neděle 
a svátky 10.00 - 16.30, květen až září 
- úterý až neděle 9.00 - 16.30, říjen - 
soboty, neděle a svátky 9.00 - 15.30

Bezděz

  novogotický zámek známý z pohádky 
Zlatovláska 

  pokoje jsou zařízeny původním nábyt-
kem, obrazy a dalšími doplňky, většina 
místností vyniká bohatou řezbářskou 
výzdobou, zámek obklopuje rozsáhlý 
anglický park s vzácnými dřevinami 
a drobnými zahradními stavbami

  otevírací doba: duben, září a říjen - 
pondělí až neděle 9.00 - 15.30, květen až 
srpen - pondělí až neděle 9.00 - 16.30, 
listopad až březen - pondělí až neděle 
10.00 - 14.00

Sychrov
  zřícenina gotického hradu ze 14. století, 
hlavní symbol Českého ráje

  vybudování hradu na dvou strmých 
čedičových skálách učinilo z Trosek 
nedobytný hrad; dobýt se jej nepodařilo 
ani husitům

  otevírací doba: duben a říjen - soboty, 
neděle a svátky 8.30 - 16.00, květen až 
srpen - úterý až neděle 8.30 - 17.30, září 
- úterý až neděle 8.30 - 16.00

  tip - v letních měsících mají možnost 
návštěvníci zhlédnout ukázky chovu 
a výcviku dravých ptáků

Trosky

Text: Václav Školoud, Foto: archiv
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Zprávy nejen z regionu až do domu jedině s Metropolem, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na permanentku do Fitness GLADIATOR se může těšit  Mgr. Lada Holišová, Ústí nad LabemMgr. Lada Holišová, Ústí nad Labem..
Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky jsou připraveny dvě vstupenky od Dream Production na Vrak party (festival Mezi mosty 5. - 6. 6.). Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: SEVERO-
ČESKÝ METROPOL, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 6. května 2008. 

METROPOL   horoskop

Sestavila:  Ludmila Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Touha dát věcem vnitřní řád 

je pro vás hnacím motorem. Ovšem vaše 
bohémské založení je v opozici, proto to 
musíte nějak srovnat. Vyjeďte si s přáteli 
na jarní výlet do přírody,  nebo se víc vě-
nujte rodině.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Čekají vás nevšední zážitky. Váš 

entuziasmus a neustálá chuť něco vytvá-
řet a podnikat jsou tou správnou hybnou 
sílou příštích závratných událostí. Pozor, 
abyste se do nich nevrhali příliš bezhlavě.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Jste takoví, jací jste, a jen vy sa-

mi víte, čeho všeho jste schopni. A je toho 
opravdu dost a všichni vaši přátelé, milen-
ci i milenky, manželé a manželky, příbuzní, 
podřízení i šéfové se mají na co těšit.

Lev  23. 7. - 23. 8.
K vám neodmyslitelně patří ima-

ge kliďase a pohodáře. Jen vy sami dobře 
víte, že to není pravda. Jste zmítáni nejisto-
tou, pochybnostmi a závislostí na mínění 
druhých. Zbavte se toho a jednejte za sebe.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Čekejte období plné příjem-
ných změn. Jste ve výborné 

kondici a už na dálku z vás vyzařuje 
pozitivní energie. Využijte toho třeba 
na konkurzu do nového zaměstnání ne-
bo u talentových zkoušek. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Nenechejte se rozložit někým, 

kdo za to vůbec nestojí. Mějte víc rádi 
sami sebe a ignorujte všechny, kteří 
se vám snaží vnutit, že jsou krásnější, 
chytřejší a lepší než vy. Je to naopak 
a oni vám závidí.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Nepouštějte se do sporných de-
bat ani do řešení otázek o změ-

ně vašeho zevnějšku, natož o životním 
postoji. Nedopadlo by to dobře, proto jen 
raději shovívavě mlčte a usmívejte se. To 
vás zachrání.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Nestyďte si připustit, že se chcete 

stát stejnými ikonami jako Barack a Mi-
chelle Obamovi. Nutno přiznat, že když 
na tom budete cílevědomě pracovat, tak 
máte šanci být jako oni very  successful!

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Váš šarm a schopnost ovlivňovat 

lidi kolem vás je až neuvěřitelná. Neměli 
byste si ale zahrávat s těmi, kteří vám 
bezmezně důvěřují a kteří vám své city 
servírují na talíři. Soupeřte s těmi, kteří 
jsou silnější.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Vylepšíte si vaše už tak dost 

silné sebevědomí tím, že nezištně po-
můžete někomu, kdo to velmi potře-
buje. Nejste ale tak samaritánští, jak 
se zdá a od toho, komu jste pomohli, 
čekáte  vděčnost. 

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Jste těžce urážliví a občas dost 

rádi vyvoláváte zbytečné konfl ikty. V lás-
ce vám to škodí, ale v čem budete mít 
úspěch, je hra. Máte šanci, že vyhrajete 
jakoukoliv sázku, proto si nezapomeňte 
vsadit. 

Panna  24. 8. - 23. 9.
K vám neodmyslitelně patří 

image kliďase a pohodáře. Jen vy sami 
dobře víte, že to není pravda. Jste zmí-

táni nejistotou, pochyb-
nostmi a závislostí 

na mínění druhých. 
Zbavte se toho a jed-
nejte za sebe.

Mizeti 
pronásledo-

vatelům
Přívětivost

Starší
vztažné 
zájmeno

Krouživý 
pohyb

Francouz-
ské

město

Bojová 
chemická 

látka

Kožní
nemoc

Liché 
prvočíslo

Značka 
abtesly

Na jakési 
místo

Rostlina 
oman

Sladký 
alkoholický 

nápoj

Kód
evropské 

měny

Iniciály 
Svěráka 
staršího

Otokar
Velké
kočky

Připravit 
maso

na řízky

Uondat

Krásně

Mládě
vepře

Pták 
jeřáb

Slohy

Jeden ze 
smyslů

Rusky
„ze“

Jméno 
Redforda

Honosná 
stavba

Pohled 
(expresivně)

Německý 
motocykl

Město na 
Teplicku

Řecké 
písmeno

Vada

Hornina

Uježděná 
část cesty 
(nářečně)

Drobné
Obyvatel 
Belfastu

Ivoš

Remův
bratr

Strom
porostlý

trny

Či
(básnicky)

Zbytečná 
práce

Sbor
pěvců

Značka
nano-

sekundy

Množství

Tím
směrem 
(knižně)

Zase

Španěl
Patřící
mně

Nástrahy 
pytláka

Distance

Vzdělávat

Jeho
osoba

Švýcarské 
zimní 

středisko

Slůvko 
pochopení

Hle
(nářečně)

Biografy

Rozděleně
(na dvě
části)

Turko-
tatarští 

kočovníci

Babiččin 
manžel

Ovšem

NAPOVÍME:
Inula, zorav,
Koda, rabo,
ECU, tabun.

Španělsky 
„chvost“

Chyba
Český

filmový 
režisér

Anglicky 
„všechno“

Hlavní
síň

řeckého 
chrámu

NAPOVÍME: 
Inor, iz, uso,
MZ, tora, ut,
Opa, le, om. 

Krasová 
oblast u 
Srbska

Znát

Oděv 
mnichů

Západo-
africký stát

Úsilí
Jméno
atleta 

Šebrleho

Kazašský 
nápoj z 

kvašeného 
mléka

Značka 
abvoltu

Výraz
podivu

Výrobek

Ženské 
jméno

Božstvo 
buddistů

Lesní
bylina

St. solmizač-
ní slabika

Německy 
„děda“

Zkratka 
televize

Obchodní 
zvyklost

Vzorec 
sulfidu 

platnatého

Italské
město

s autodro-
mem F1

Novinové 
články

Tažná
zvířata

2

1

3

METROPOL  recept

METROPOL  kvíz

Suroviny (pro 4 osoby):
• 4 půlky kuřecích prsou
• česneková sůl
• mletý pepř
• 4 plátky šunky
• 8 plátků anglické slaniny
• 4 plátky sýra
• olej
• kuřecí vývar

Příprava:
Kuřecí prsíčka lehce naklepeme, 
osolíme, opepříme. Na každý kousek 
masa položíme plátek šunky a sýra, 
zarolujeme a každou rolku obalíme 
dvěma plátky anglické slaniny. 
Rozehřejeme troubu, pekáček vy-
mažeme olejem, poskládáme do něj 
rolky, které podlijeme kuřecím výva-
rem. Zapékáme 30 až 35 minut. 
 Dobrou chuť!

Kuřecí rolky se šunkou

Připravil: František SojkaŘešení: 1 c, 2 a i b, 3 b, 4 c, 5 b, 6 a, 7 b

Jedním z našich nejčastěji zaměst-
naných smyslů je čich. Někdo má 
lepší, jiný horší, ale vzato 
kolem a kolem, význam 
toho, jaké vůně nás 
obklopují, stále ješ-
tě nedokážeme plně 
docenit. Přitom mj. 
silně ovlivňují i naši 
psychiku. 

1. Zvyšovat pozornost 
lidí vykonávajících jed-
notvárnou práci pomáhá 
vůně
a) jitrocele
b) tulipánů
c) konvalinek

2. Funkci mozkových závitů napomáhá
a) jasmín
b) karafi át

c) leknín 

3. O polovinu méně překle-
pů měly sekretářky v kan-

celáři s vůní
a) datlí
b) citronu

c) orchidejí

4. V halách luxusních hotelů ob-
vykle cítíme
a) lilie
b) růže
c) mango

5. Mysl zákazníků v některých super-
marketech údajně zamlžuje a rozpty-
luje vůně
a) pomerančů
b) rozmarýny
c) třešní

6. Ideální k uklidnění nervů jsou ole-
jové výpary
a) z muškátových oříšků
b) z kořenů ženšenu
c) ze semen slunečnic

7. Počet umělých aromatických látek 
se v současnosti odhaduje na
a) 200 000
b) 500 000
c) 1 000 000

Kontakty na nás:

redakce@tydeniky.cz

inzerce@tydeniky.cz

webeditor@tydeniky.cz

krizovka@tydeniky.cz

SEVEROČESKÝ

METROPOLMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTROPOL
Sídlo redakce:
Beethovenova 215/24, Ústí nad Labem
tel.: 482 422 224
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inzerce

Třináct objektů z toho počtu je zapsá-
no na seznamu národních kulturních 
památek. Jsou to cisterciácký klášter 
v Oseku, pomník obětem katastrofy na 
dolu Nelson v Oseku, klášter františká-
nů v Kadani, kostel sv. Mikuláše v Lou-
nech, hora Říp s rotundou sv. Jiří, Malá 
pevnost se hřbitovem v Terezíně, pole 
s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadi-
cích, zámky v Benešov nad Ploučnicí, 
v Libochovicích, v Ploskovicích, dále 
zámky Krásný Dvůr a Duchcov a kos-
tel sv. Floriána v Krásném Březně. 
Velikou skupinu mezi památkově 
chráněnými objekty v kraji tvoří pa-
mátky církevní. Celkem jich je – včet-

V kraji je 6 578 památkově chráněných objektů
Ústecký kraj | Ústecký kraj má 6 578 objektů, které jsou památkově chráně-
ny. Kromě kostelů, hradů, zámků a dalších budov sem spadají také boží mu-
ka, kapličky, ohradní zdi, brány, věže, sochy a sousoší a další nemovitosti. 

„Důležitým pilířem hospodářství Ústec-
kého kraje je chemický průmysl. Proto je 
logické, že konference, na které se sešly vý-
znamné osobnosti chemického průmyslu 
z celé Evropy, se konala právě u nás,“ ko-
mentovala konferenci hejtmanka Jana 
Vaňhová. „Velmi si toho, že konferenci 
hostil náš kraj, vážíme. Jde o událost roz-
sahem i významem skutečně jedinečnou,“ 
doplnila hejtmanka. 
Akce, jejíž ofi ciální název zněl „Šíře-
ní výsledků HLG v regionech: Konfe-
rence navazující na skupinu na vyso-
ké úrovni pro konkurenceschopnost 
evropského chemického průmyslu“, 
se účastnilo na 150 odborníků z che-
mického odvětví. Byli zde zástupci 
Evropské sítě chemických regionů, 
která sdružuje na dvacítku regio-
nů z celé Evropy, a jejímž jediným 
členem z České republiky je právě 
Ústecký kraj. Dále byli přítomni zá-
stupci Evropské komise, Evropského 
parlamentu, Svazu chemického prů-
myslu České republiky, univerzit, sa-

Ústí hostilo chemickou konferenci 
Ústí nad Labem | Vrcholná konference o chemickém průmyslu, jedna z nejvý-
znamnějších akcí českého předsednictví v Radě EU, se konala 16. a 17. dubna v Se-
veročeském divadle opery a baletu a v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.

mospráv, fi rem a dalších organizací.
Během dvou dnů konference čekaly 
účastníky přednášky a diskuze o ino-
vacích v chemickém průmyslu, o pro-
blematice surovin a energie, podpoře 
klastrů, vztazích mezi chemickými 
závody v jednotlivých regionech, lo-
gistice a další. 
Konferenci předcházelo zasedání 
Výkonného výboru Evropské sítě 
chemických regionů (ECRN) na kraj-
ském úřadě. Prezident ECRN Reiner 
Hasseloff k tématům konference řekl: 
„Pro mě je důležitým tématem zejména 
posílení logistiky, která je důležitou pod-
mínkou konkurenceschopnosti evropské 
chemické sítě.“
První den konference uzavřela slav-
nostní večeře na zámku Červený Hrá-
dek u Jirkova. Hosté si pochutnali na 
české klasice: šunkové rolce, staročes-
ké baště a medovníku. 
Druhý den absolvovali účastníci 
konference opět maraton seminářů 
a workshopů, který uzavřela slavnost-

O chemickém průmyslu se diskutovalo v budově Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem.

Dopoledne strávila v zasedacím sálu 
zdejšího Městského úřadu, kde se setka-
la se 45 starosty měst a obcí lounského 
okresu. Setkání se zúčastnili členové Ra-
dy Ústeckého kraje Petr Jakubec, zodpo-
vědný za oblast školství a Jan Čermák, 
vedoucí odboru kultury Petr Novák 
a vedoucí oddělení strategie přípravy 
a realizace projektů Jaroslava Kuszniru-
ková. Všechny přítomné přivítal a s his-
torií a současností města Louny sezná-
mil starosta Jan Kerner.
Jana Vaňhová představila priority Ústec-
kého kraje pro letošní rok, což je řešení 
vysoké nezaměstnanosti, problematika 
zdravotnictví a efektivní čerpání dotací 
z Evropské unie. Připomněla mimo jiné 
zrušení poplatků ve zdravotnických za-
řízeních zřizovaných Ústeckým krajem 
a také odebrání akreditace ministerstva 
zdravotnictví onkologickému centru při 
nemocnici v Chomutově, které sloužilo 
celé polovině Ústeckého kraje a části 
obyvatel Karlovarského a Středočes-
kého kraje. Zastavila se u motivačních 
programů podpory učňovského vzdělá-
vání. Velkou pozornost věnovala řešení 
růstu nezaměstnanosti včetně odchodu 
japonské fi rmy Hitachi Home Electro-
nics z průmyslové zóny Triangle, ale 
také fi nancování ústavů sociální péče, 

ně drobné architektury - více než dva 
tisíce, z toho 343 památkově chráně-
ných kostelů, 15 klášterních areálů 
a 280 kaplí. 
Zdaleka nejpočetnější je skupina 
památkově chráněných obytných 
a zemědělských staveb. Celkem jich je 
2 767 a patří sem mimo jiné 1 612 do-
mů, 447 chalup a 164 zemědělských 
usedlostí. 
Méně početná je architektura hradní 
a zámecká. V Ústeckém kraji památ-
káři chrání 46 hradů, 108 zámků a 11 
tvrzí. Stejně jako v případě sakrálních 
památkových objektů i u profánních 
jsou kromě celých areálů zámků ne-

bo kostelů na seznamech památkářů 
zpravidla zapsány i jednotlivé ohradní 
zdi, brány, zvonice atp., takže celkový 
počet památkově chráněných objektů 
zahrnutých mezi hradní a zámeckou 
architekturu čítá více než tisíc položek. 
Veřejnosti téměř neznámou skupinu 
objektů chráněných památkáři tvoří 
archeologická naleziště a hradiště. 
V Ústeckém kraji je 21 hradišť, 15 tvr-
zišť a 4 archeologické lokality, mezi 
které patří také, v  kraji jediná, archeo-
logická rezervace v Bílině. 
Co se týče zasvěcení jednotlivých 
památkově chráněných kostelů, tak 
nejčastějším patronem – v jedenapa-
desáti případech – je Panna Marie. 
Zhruba o polovinu méně partocinií si 
v našem kraji mohou připsat sv. Petr 
a Pavel a sv. Václav. Sedmnáct kostelů 

je zasvěceno sv. Mikuláši a po šestnác-
ti je kostelů sv. Jakuba a sv. Martina. 
Naopak mezi památkově chráněný-
mi sochami, kterých je v kraji 565, je 
nejčastěji - 169 krát - zastoupen sv. 
Jan Nepomucký. Dále je 32 soch Panny 
Marie, 20 sv. Václava a 24 sv. Floriána. 
Pieta se mezi chráněnými sochami vy-
skytuje 14krát. 
O tom, že Ústecký kraj je po kultur-
ně-historické stránce velmi bohatý, 
svědčí i fakt, že je zde pět městských 
památkových rezervací, a to Kadaň, 
Litoměřice, Terezín, Úštěk a Žatec 
a vedle toho dalších 17 městských pa-
mátkových zón. Ústecký kraj se může 
pochlubit také třemi vesnickými pa-
mátkovými rezervacemi: Rumburk, 
Starý Týn, Zubrnice a 13 vesnickými 
památkovými zónami.  (met)

ní vernisáž výstavy Fabrica Bohemica 
v budově Krajského úřadu Ústeckého 
kraje. Výstava představuje fotografi e 
industriální krajiny, které jsou dílem 
mladého mosteckého fotografa Jana 

Hodače. Výstavu, která byla na kraj-
ském úřadě k vidění do 24. dubna, 
zahájil náměstek hejtmanky Ústecké-
ho kraje Arno Fišera, jenž také pokřtil 
katalog výstavy. 

Z Ústí nad Labem putovala výstava 
Fabrica Bohemica do Bruselu, kon-
krétně do budovy Výboru regionů, 
kterou bude zdobit od 11. do 15. 
května.  (em)

Zastupitelé
měli nabitý

program
Ústí nad Labem | Poslední zase-
dání zastupitelstva Ústeckého 
kraje 22. dubna mělo na progra-
mu celou řadu důležitých bodů, 
a to jak k hodnocení plnění úko-
lů ve své krátké působnosti od 
voleb, tak zejména z pohledu do 
nejbližších měsíců ovlivněných 
hospodářskou krizí. Před zasedá-
ním o některých bodech hovořila 
s novináři hejtmanka Ústeckého 
kraje Jana Vaňhová.

V úvodu stručně seznámila s pl-
něním slibů, s kterými ČSSD 
předstupovala před voliče před 
krajskými volbami. Podařilo se 
eliminovat regulační poplatky 
ve zdravotnických zařízeních 
spravovaných krajem a nyní se 
zastupitelstvo aktuálně zabývalo 
úpravami těchto opatření. 
Ústecký kraj vytvořil čtyři nové 
dotační tituly, jejichž naplně-
ním bude v regionu podporo-
váno středoškolské vzdělávání 
a sportovní aktivity. Týká se to 
stipendií, jež by motivovaly žá-
ky posledních ročníků ZŠ pro ře-
meslné obory, o které byl dosud 
ze strany uchazečů velmi malý 
zájem. Na žáky přijaté v roce 
2009 se počítá letos s uvolněním 
milionu korun. Třináct milionů 
korun uvolní letos kraj na druhý 
motivační program týkající se 
rovněž středního školství, a to 
příspěvku na dojíždění. 
„V oblasti sportu budou zastupitel-
stvu předloženy dva nové progra-
my. První je rozvojový program 
2009 s částkou 24 milionů korun, 
jenž je určen zejména pro malé TJ 
a sportovní kluby, a to na opravy 
a údržbu sportovišť neinvestičního 
charakteru a pro zajištění lepších 
sportovních podmínek sportovců. 
Druhý program, do kterého uvol-
níme 21 milionů korun, je zaměřen 
na podporu vrcholového sportu 
a sportovního zázemí Ústeckého 
kraje. Mimo tyto programy budou 
dalšími 7,5 miliony korun pokryty 
požadavky akcí soustředěných ra-
dou kraje do tradičního programu 
Sport a volný čas 2009,“ uvedla Ja-
na Vaňhová. (aur)

Hejtmanský den číslo 3: Lounsko

Text a foto: Pavel Aur

Louny | Na Lounsko zavítala 
hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová 15. dubna v rámci svého 
třetího hejtmanského dne.

kterým Ministerstvo práce a sociálních 
věcí výrazně zkrátilo dotace. Účastníci 
získali rovněž informace o řešení situace 
v dopravní obslužnosti a o rozpočtu Ús-
teckého kraje pro letošní rok.   
Zhruba třetina přítomných starostů se 
v diskuzi svěřila hejtmance se starostmi, 
které mají jejich města a obce. Největší 
díl rozpravy se týkal dopravy, oprav ko-
munikací a budování páteřních silnic 
a také přípravy investičních akcí, jako 
jsou vodovody, kanalizace a čistírny od-
padních vod, na které těžko sahají malé 
obce. Na hetmanském dnu byly diskuto-
vány nejen otázky městské a nadregio-
nální, ale týkající se i vzdálenějších míst, 
jako je Podbořansko, Lubenecko a okolí 
Doupova. 

Řadu starostů zajímaly možnosti 
čerpání dotací z krajského rozpočtu. 
Hejtmanka nic neslibovala, ale ihned 
navrhovala k řešení konkrétních pří-
padů svolat jednání s odpovědnými 
pracovníky krajského úřadu, kteří by 
měli starostům pomoci radou k odstra-
nění překážek, případně jim navrhnout 
schůdnější cesty k jejich překonání. 
„Jedno z prvních jednání, které vyvola-
la dnešní diskuze, budu mít s poslanci 
a senátory našeho kraje, abych se s nimi 
poradila o postupu v řešení problematiky 
DPH. Je špatné, aby se díky tomu, že tato 
daň není uznatelným nákladem v případě 
evropských dotací, obce tuto možnost ztra-
tily, protože na zaplacení nemají dostatek 
prostředků,“ uvedla hejtmanka. 

Dalším konkrétním krokem, který 
vyšel z jednání, bylo svolání speciální-
ho semináře pro starosty z lounského 
okresu, který by jim měl pomoci se ori-
entovat v současných složitých legisla-
tivních podmínkách. 
V poledne pak hejtmanka navštívi-
la zámek Nový Hrad v Jimlíně, který 
spravuje Oblastní muzeum v Lounech, 
jež je příspěvkovou organizací Ústec-
kého kraje, a seznámila se s průběhem 
rekonstrukce objektů. Až do 80. let mi-
nulého století zámek, v němž je možné 
obdivovat několik stavebních slohů, 
sloužil jako řada dalších památek k hos-
podářským účelům a pomalu chátral. 
V posledních desetiletích se však poda-
řilo nastartovat záchranné práce, které 
postoupily, až když se zámek dostal do 
majetku kraje. Ten do oprav vložil přes 
30 milionů korun, z toho 7,6 milionu po-
cházelo z norských fondů a 3,6 milionu 
od ministerstva kultury. Další opravy 
budou pokračovat díky 47 milionům 
korun z evropských fondů. 
Podle slov ředitele lounského Oblastní-
ho muzea, který hejtmanku doprovázel, 
by mohl být zámek opraven do dvou let, 
ale už nyní jsou některé jeho části využí-
vány k různým významným událostem. 
Například 16. a 17. května se tu uskuteč-
ní zámecké slavnosti a před Vánocemi 
by se tu pod záštitou hejtmanky mohl 
konat adventní koncert.
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nejaktuálnější televizní časopis•
přehledný program

           TV stanic•
křížovka•

recepty •
něco pro děti
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Současné módní trendy jara a léta pře-
jí u pánské a dámské módy méně bar-
vám. V trendu je fi alová, lila, šedá a čer-
ná. U pánských obleků je kladen důraz 
na detail a převládá fi t slim, tj. postup-
né „zeštíhlování“ modelů. Barevnost 
pánských obleků, podobně jako u dám-
ských klasických kostýmů, přeje spíše 
barvě šedé, černé a modré. Proužky se 
pořád drží v módním trendu, ale jsou 
méně výrazné. 
Revoluce v pánském šatníku probíhá 
u separátních sak, kdy se do módního 
kurzu dostala saka z bavlny a lnu. U ba-
vlny je patrná tzv. úprava antik, která 
navozuje patinu obnošeného saka. Toto 
sako je pak vhodné kombinovat s jean-
sy, popřípadě s bavlněnou kalhotou v ji-
né barevné tónině. Kravata se do těch-
to sak ve stylu casual nenosí. Muž, kte-

rý chce být takzvaně „in“, si může do 
šatníku pořídit světle šedý oblek s fi a-
lovou, případně černou košilí. Separát-
ním, free sakem, se také nedá nic poka-
zit. Muži by měli volit střízlivější barev-
né kombinace, jemnější barvy oko po-
těší. 
Dále by muži měli postupně přijímat 
trend zužování kravat. Kravaty se opro-
ti loňské sezoně nosí a budou nosit už-
ší. Také by muži měli věnovat pozornost 
šíři kalhot. Kalhoty se nosí upnutější, 
preferovány by měly být bezzáhybko-
vé kalhoty. Trendy nepřejí volným stři-
hům, efekt dobře padnoucího obleku ve 
„fi tu slim“ se bude mužům určitě líbit.
V dámské módě je sezona jaro/léto 
2009 méně „barevná“. Tóny barev jsou 
podstatně jemnější a objevuje se i ba-
revnost jako je světle šedá a lila. Trend 

In jsou fialová, lila, šedá a černá
Jaké jsou trendy letošního jara a léta? Zeptali jsme se módního po-
radce René Volka ze společnosti RV FASHION STYLE s. r. o.:

 Jaká byla vaše cesta k muzice?
Pocházím z hudební rodiny. Maminka 
má dětský sbor tady v Ústí a tatínek 
mě učil od tří let hrát na klavír. Děde-
ček byl učitelem hudby, hrál na housle 
a na klavír.

 Vy muziku i studujete.
Ano, můj obor je hudební výchova na 
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. Letos už fi nišuju. 
Doufám, že moji učiteké a spolužáci se 
na mě přijdou podívat zase do Národ-
ního domu v Ústí, až tam opět budu 
hrát.

 Jaký styl muziky posloucháte od 
dětství?
Začínal jsem na čistým popu - Boyzo-
ne - a z nich hlavně Ronan Keating - 
a i když to dneska může znít jako úlet, 
tak se za to rozhodně nestydím. Pak 
samozřejmě přišli i Backstreet Boys, 
ale v současnosti už jsem jinde a líbí se 
mi Simple Plan, Cartel, Good Charlotte, 
Sunrise Avenue nebo Snow Patrol. 
Mým vzorem býval také Patrick Nuo.

 Co vy a sever Čech?
Teplice se mi líbí, krásné lázeňské měs-
to, do Mostu taky rád jezdím, hlav-
ně na Hněvín, ten výhled je parádní. 
I Krušné hory jako příroda jsou bezva. 
Často jezdím v zimě lyžovat na Telnici. 
Nesmím zapomenout ani na Komáří 
Vížku a Tisské stěny. A Šluknovský vý-

běžek také můžu, v Kunraticích máme 
dokonce chalupu.

 A co jako rodilý Ústečan říkáte sa-
motnému krajskému městu?
Mám rád Střekov, procházím se rád 
i na Větruši a vypíchnul bych i to, že 
centrum města se v poslední době mě-
ní k lepšímu.

 Kdy vychází vaše deska?
V květnu. Rok a půl jsme na ní dřeli 
a mazlili se z ní. Velké díky patří sa-
mozřejmě Danu Hádlovi, který má na 
jejím vzniku velký podíl.

 Jak je žánrově zaměřena?
Každý si v ní najde něco svého. Jsou 
tam i tvrdší pecky, ale i totální pop. Na-
jdete tam písničky ve stylu Linkin Park 
nebo Enriqua Iglesiase. Určitě ta deska 
není nudná.

 Kde jste natáčel?
U Dana Hádla doma a musím i zmí-
nit Marcuse Trana, což je strašně ši-
kovný kluk, který hraje u Ewy Farné 
v kapele na kytaru. Navíc můj výbor-
ný kamarád.

 Deska ještě nemá název?
Nemá. Tak trochu to necháme asi na 
fanoušcích, nebo fanynkách. Vybírá se 
ze tří názvů, což jsou v podstatě názvy 
písniček, které se na albu objevují.

David Deyl, nová hvězda ze severu
Ústí nad Labem | Před pětadvaceti lety se narodil tady u nás na severu Čech. 
A je to na to náležitě pyšný. Ve všech rozhovorech uvádí, že vyrůstal ve městě 
pod hradem Střekovem. Je nejmladší ze tří sourozenců, má dvě starší sestry, 
které mu ohromně fandí. David je hudebník s velkým charisma, zpěvák a kla-
vírista, který studuje VŠ v Ústí nad Labem. A povedl se mu husarský kousek 
- byl předskokanem Jamese Blunta na jeho koncertě v Tesla Aréně v Praze.

Text: Lucie Sinková
Foto: archiv Davida Deyla

Pálení čarodějnic
Čarodějnický rej vypukne v ústeckém 
Letním kině 30. dubna v 15.00 hodin. 
Odpolední část je určena dětem a je-
jich rodičům, připraveny jou soutěže, 
čarodisco s Vláďou Barákem, kouzel-
níkem a klaunem Ferdou. Vyvrcholí 
zapálením čarodějnice a opékáním 
buřtů. Podvečer a večer se o zábavu 
postarají moderátoři z Fajn North 
music, host večera M´ABBA´, DJ 3K 
a nebude chybět ani vyhlášená OXY-
GEN stage. 
Prvomájová veselice se uskuteční 
1. května na Větruši. Její součástí bude 
přehlídka automobilových veteránů, 
program je určený pro celou rodinu – 
od kouzelníka, klauna, divadlo, ukázky 
městské policie a hasičů až po soutěže 
a ukázky dobových řemesel. Zahraje 
teplická kapela Fate Magazin. K dispo-
zici je kyvadlová doprava od Divadla, 
zoo a Spolchemie na Větruši.  (met)

METROPOL   tip

v dámských siluetách se opět projevu-
je jako tzv. „slim“ - vše se zeštíhluje. Pa-
sy kalhot se zvyšují, 
což některé zákaznice 
moc neocení, proto-
že bederní móda byla 
velmi příjemná. 
Trendy hodně pře-
jí módě, která se dá 
kombinovat s do-
plňky a vzájemně 
mezi základními 
výrobky. Poměr-
ně rychlá doba, 
ve které se dnes 
ženy pohybují, 
nahrává v oblas-

ti módy příjemným letním materiálům 
jako je bavlna a len. Právě kostýmky, ale 
i separátní sáčka a kalhoty z těchto ma-
teriálů, se postupně zabydlují v šatní-
cích žen, které ocení pohodlí a příjemný 
omak těchto materiálů. Navíc tyto ma-
teriály se pro ženy stávají naprosto kon-

venčním oblečením pro různé pří-
ležitosti. Dalším důležitým fak-
torem je dobrá údržba.
Módním výstřelkem sezo-
ny jsou velké opasky s vý-
raznými ozdobami. Opa-
sek musí být „hodně vi-
děn“. Trička a halenky se 
začínají nosit opět dovnitř 
kalhot či sukní.
Dalším významným doplň-
kem jsou sluneční brýle, že-
na by měla mít více kusů to-
hoto doplňku. Brýle se hod-
ně ladí do barvy k základ-
ním výrobkům.  (met)

Mezi fi rmy, které vycházejí zájemcům vstříc v na-
bídce nízkoenergetických potažmo pasivních do-
mů, patří zdejší společnost MONED s. r. o., jež vy-
užívá v tomto směru bohaté zkušenosti, získané 
v západní Evropě.
Nabízí široký výběr rodinných domů nové gene-
race s využitím ekologicky nezávadných certi-
fi kovaných materiálů, a to v provedení klasické 
dřevostavby. Stavební systémy se vyznačují nad-
standardními tepelně-izolačními vlastnostmi. 
Prefabrikované prvky vyrobené na míru u tuzem-
ského dodavatele umožňují rychlou výstavbu 
nezávislou na ročním období. Prověřená kvalita 
materiálu a energeticky úsporná konstrukce s vel-
kým počtem alternativ a stylů výstavby zaručuje 
výhodný poměr mezi vynaloženými fi nančními 

prostředky a získanými hodnotami. Firma bude le-
tos i přes hospodářskou krizi realizovat především 
v Ústeckém a Libereckém kraji a v Praze zhruba 
15 nízkoenergetických rodinných domků, je mezi 
nimi v premiéře první stavba pasivního domu.      
„Pro zájemce, kteří umějí kalkulovat s cenami staveb 
v různém provedení a také s cenami energií a uvažují 
o pořízení domu např. z naší nabídky, mohu uvést 
jeden příklad. Dům 3 či 4+1, v nízkoenergetickém 
provedení, zastavěná plocha 135 metrů čtverečních, 
užitná plocha 116 metrů čtverečních, jsme schopni 
postavit za 2,6 až 2,8 milionu korun. Přičemž zá-
kazník se do něho může nastěhovat za 90 dnů,“ říká 
spolumajitel fi rmy MONED s. r. o. Pavel Nešpor.
Firma vedle montovaných rodinných domků, 
roubenek a staveb pro rekreaci dodává a montuje 

Nízkoenergetické domy nejsou módním výstřelkem

Jeden z referenčních nízkoenergetických domů montovaných fi rmou MONED s. r. o. je k vidění v Krupce.

Ústí nad Labem | Člověk, který chce v současné době stavět nový dům, má spoustu příležitostí 
k výběru. Existují tisíce typizovaných projektů, ale zájemce má možnost uplatnit i svůj konkrétní 
návrh, podle kterého dodavatel stavbu upraví. Už řadu let se hodně hovoří o energeticky úsporných 
domech, ale teprve od letošního roku, kdy byl v ČR přijat program Zelená úsporám, dohady nabyly 
konkrétní podobu v korunách, čemu ekonomicky smýšlející člověk dobře rozumí.

plastová okna z profi lu Ideál s pěti a šestikomoro-
vým systémem o vynikající kvalitě a s dokonalou 
tepelnou izolací, provádí suchou montáž, fasád-
ní systémy, dodává a montuje kuchyňské linky, 
vnitřní dveře, realizuje spodní stavby a poskytuje 
lešenářské služby.  

Bližší informace o nabídce společnosti MONED
s. r. o. lze získat přímo v její kanceláři a vzorkovně 
na adrese: Masarykova 143, Ústí n. L., a to od pon-
dělí do čtvrtka v době od 8.30 do 18 hodin a v pá-
tek od 8.30 do 13 hodin, tel. a fax 475 205 858, 
e-mail: info@moned.cz, www.moned.cz.  (aur)



Teď je zase zpátky na trávníku. Někdej-
ší věhlasný kanonýr Horst Siegl oblé-
ká dres divizního FK Blšany a chce mu 
společně s dalšími někdejšími vynika-
jícími fotbalisty pomoci se záchranou 
v soutěži. Výsledky týmu v jarní části 
naznačují, že to všichni se záchranou 
divize myslí velice vážně.

 Jak došlo k tomu, že jste se najed-
nou objevil v Blšanech?
Byla to určitá shoda náhod. Asi svou 
roli sehrála skutečnost, že jsme chtěli 
s některýma klukama hrát pohroma-
dě a že jsme se rozhodli divizi pro Bl-
šany zachránit. 

 Jarní výsledky napovídají, že muž-
stvo je složené dobře …
Bylo to na poslední chvíli, mužstvo je 
možná zkušené, ale jsou v něm i hrá-
či, kteří mají perspektivu. Věkový prů-

měr je sice o něco vyšší, v týmu jsou 
i čtyřicátníci, například Michal Horňák 
nebo já. Jsme parta, která hodlá něco 
pro fotbal v Blšanech udělat, chceme 
si samozřejmě zahrát. 

 Příchodem zkušených fotbalistů, 
kteří chtějí hrát, se mužstvo určitě 
stabilizuje a bude hrát v jarní části 
důstojnou roli. Je to tak? 
Určitě. Po pár zápasech je jasné, že 
soupeři s námi musí počítat. Když 
jsem například viděl reakci mla-
dých kluků z teplického béčka, tak 
dali jasně najevo, že jsou moc rádi, 
že s námi alespoň gólem z penalty 
vyhráli.

 Takže cíl máte pro jarní část divi-
ze ve skupině B jasný …
Samozřejmě. Hrát dobrý fotbal, vyhrá-
vat, získávat body a zachránit Blšany. 

Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností v celém Ústeckém kraji 11
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Horst Siegl nazul kopačky a válí za Blšany
Blšany | V roce 2006 se loučil s aktivním fotbalem, protože dostal nabídku 
pracovat jako asistent trenéra Lavičky ve Spartě. Ze dne na den pověsil 
kopačky na hřebík a z Mostu se vrátil zpět na svou milovanou Letnou, kde 
působil 13 sezon jako hráč, aby dělal asistenta trenéra.

Text a foto: Edvard Beneš

Kdo je Horst Siegl, přezdívaný Sigi?
 Narodil se 15. února 1969 v Ostrově nad Ohří. 
  Patří k nejúspěšnějším střelcům historie, je čtyřnásobným králem střelců 
české ligy, a to v sezonach 1993/94, 1996/97, 1997/98, a 1998/99. 
 Ve své kariéře nastřílel 276 ligových gólů a 29 reprezentačních.
 Na svém kontě má 73 reprezentačních startů. 
  Poslední ligový zápas odehrál 28. srpna 2006 v dresu Mostu proti Teplicíc, 
v něm vstřelil svůj poslední, 276. ligový gól. Čtyři dny poté byl ofi ciálně před-
staven ve funkci asistenta trenéra na Letné, čímž skončila jeho hráčská kari-
éra. V této funkci byl ve Spartě do konce roku 2008. 
  Od jara 2009 opět nazul kopačky a hraje společně s dalšími bývalými ligisty 
divizi za FK Blšany.  
  Hráčská kariéra: 1978–1987 Slavia Karlovy Vary, 1987–1989 AC Sparta Praha, 
1989–1991 RH Cheb, 1991–1995 AC Sparta Praha, 1995–1996 1. FC Kaiser-
slautern, 1996–2001 AC Sparta Praha, 2001–2003 FK Marila Příbram, 2004 
FC Viktoria Plzeň, 2004–2006 FK SIAD Most.

STÍNÍTKO

komplet

CenovýHIT!

1198,-

komplet

CenovýHIT!
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1198,-

TABURETY
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V etn  taškyV etn  tašky

Lehce složitelné Lehce složitelné 
dohromadydohromady

MATRACE

POLŠTÁŘE

STÍNITKO

HOUPAČKA
- provedení: kov. konstrukce/látka
- rozměry: 120x92x65 cm
- včetně stříšky; 50130001-.., -00

ZAHRADNÍ SET 1+2
- provedení: PVC/látka
- rozměry sestavy: 100x72x50 cm
- včetně polštářků
50110001

PÁRTY STAN   50030008-.., -00
- provedení: kov. konstrukce/polyester
- rozměry: 300x300 cm
- skládací; včetně tašky; různé barvy

RELAXAČNÍ ZÁHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA  50030001
- provedení: imit. ratanu (PVC), hlin. nohy, odolné proti vodě, 
- taburet, sed. souprava, 5 polštářů, matrace; - šířka: 170 cm, průměr: 100 cm

SLUNEČNÍK
- provedení: kov. konstrukce/polyester
- rozměry: 270x210x58 cm
- skládací; různé barvy
50090003-.., -00, -01

kompletkomplet

kompletkomplet

kompletkomplet

13 999,-
Zahradní set

1 499,-
Párty stan

5 999,-
Zahradní set 1 599,-

Houpačka

1 399,-
Slunečník

12 999,-
Sedací souprava

zahradní nábytek vašich sn

www.asko-nabytek.cz
HYPERNOVA
Tábor

OLYMPIA
Mladá Boleslav

ZAHRADNÍ SET 1+4  50110014
- provedení: PVC/látka/sklo
- stůl se skl. deskou a 4 skládací židle
- včetně polštářů a skleněné desky
- rozměry stolu: 115x115x70 cm

P
-
-
-

kempinkové lehátko
- provedení: kov. konstrukce
-  potahová látka: zelená, 

žlutá, červená, oranžová
- 50050001-..

Cenový HIT

469,-
kempinkové lehátko

metropol_unor 2009xxx.indd   1 22.4.2009   10:21:18
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Francii, má muzeum i kosmopolitní 
koutek. Tomu vévodí holčička z Bali je-
doucí na koni, vedle je chlapec z tibet-
ských hor, dále pak panenky z Mexika, 
Japonska, Tunisu, Ruska, Kuby, velmi 
vzácný kousek je z Mauricia nebo z Pe-
ru.
Ve spodním patře muzea jsou  k vidění 
kuriozity jako např. panenky šité pro 
projekt Unicef, klučičí panenka malého 
pilota nebo Jája a Pája, na nichž zneu-
žívané děti demonstrují, jakým způ-
sobem s nimi bylo zacházeno. Souhlas 
k získání a vystavení těchto modelů 
získalo troskovické muzeum od Prezi-
dia Policie České republiky jako jediné 

v republice.
Útočiště v su-
terénu muzea 
našla i horo-
rová panenka 
Chucky, kterou 
majitelka pro 
jistotu umístila 
do zamřížova-
né samotky. 
K raritám  patří 
také panenka 
se třemi obli-
čeji, stylizo-
vané sousoší 
matky s otcem 
a dítětem, uni-

kátní trojice sester - od batolete až po 
půvabnou malou slečnu - nebo třeba  
panenka Ina od výtvarnice Carin Loss-
nitzer, jíž si, jako jediného exempláře 
na světě, cení majitelka, Naďa Šimková, 
nejvíce. 

Veřejnosti se muzeum pro letoš-
ní sezonu otevře 1. května a kro-
mě všech zmíněných lákadel na 
ně čeká novinka, kterou muzeum 
odkoupilo jako autorský originál 
německé výtvarnice u příležitosti 
návštěvy amerického prezídenta 
v Čechách. Panenka Sasha Obama 
v životní velikosti okouzlí určitě 
každého.
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Profesní životopisy včetně fotografi e
zasílejte do konce ledna na adresu:

personalistika@tydeniky.cz

přijme do svých řad

MANAŽERY
PRO OBCHODNÍ

ČINNOST
Z ÚSTECKÉHO KRAJE

(možné na HPP nebo ŽL)

Nabízíme: 
 vysoké výdělky za odvedenou práci
   zázemí dynamicky se rozvíjející

společnosti

Profesní životopisy včetně
fotografi e zasílejte

do konce května na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

Mějte se a smějte se,
přál nám luštitel křížovky minulého Se-
veročeského Metropolu a předpoklá-
dám i čtenář novin, které za vámi při-
cházejí ve čtrnáctidenních intervalech. 
Dobrý den všem a vám, pane Vladimíre 
z Chomutova, díky! Ve chvíli, kdy jsem 
si v záplavě došlých tajenek přečetla va-
še přání, vážně „jsem se měla“ a tvář se 
mi rozjasnila.
S dobrým úmyslem a myšlenkou na na-
še čtenáře jsem si vaše přání pro dnešek 
„vypůjčila”. Nevadí? Na ně totiž nelze ne-
reagovat jinak než pousmáním a já jsem 
přesvědčená, že vyvolá úsměv, i kdyby jen 
letmý, na tvářích příznivců Metropolu. 

Kdesi jsem se dočetla, že když nevsta-
nete pravou nohou, máte se prý na se-
be usmát do zrcadla. Jednou, když mi 
nebylo po ránu do zpěvu, jsem si na to 
vzpomněla a vyzkoušela to. V tu chvíli 
neplatilo – co je psané, to je dané. A tak 
už před zrcadlem neexperimentuji, bez-
tak bezprostřední úsměv vykouzlí neče-
kané. 
Máme tu máj, měsíc Karla Hynka Má-
chy, lásky, rozkvetlých stromů, omamné 
vůně šeříků... Letos rozkvetly vážně moc 
brzy. Také se vám stává, že se na něco tě-
šíte a najednou zjistíte, že už je po... a vy 
jste to nestačili včas zachytit, natož pak 
zažít? Jak ten čas letí... Vychutnávejme 

si a užívejme každou příležitost, kterou 
nám servíruje sám život.
A jaké menu vám dnes předkládá Seve-
ročeský Metropol? 
Bezkonkurenční jedničku, co se týká 
pop music, Karla Gotta, na titulní strán-
ce a příště také reportáž z ústeckého 
zimního stadionu, kde chystá „Slavík“ 
3. května megakoncert. 
Důvod k radosti má ústecká univerzi-
ta, v Teplicích si dali sraz barmani – za-
čínající i ostřílení ukázali, že umějí. Na 
svých místech jsou lékaři Krajské zdra-
votní, a. s., včetně ortopedie Masaryko-
vy nemocnice. Ústí nad Labem je město 
chemie, kde jinde by se tedy měla konat 

konference o této vědě? Z Ústí je vychá-
zející hvězda David Deyl, na severočes-
kých divadelních prknech hrála Ma-
hulena Bočanová, sportovní osobnos-
tí dnešního vydání je Horst Siegl, který 
opět nazul kopačky, a na výlet se vypra-
víme do troskovického muzea. Co je in 
v letošní sezoně jaro – léto, zaujme ženy 
i muže. Ode všeho trochu a pro každé-
ho něco. Chcete-li okusit z jiného soud-
ku, napište nám. 
A do doby, než se zase sejdeme, „mějte 
se a smějte se“!
Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz

MEGAKONCERT

ÚSTÍ n. LABEM

Karel Gott
& hosté 2009

3. 5. 2009 od 19.00 hod. ZIMNÍ STADION

MonikaMonika
ABSOLONOVÁ

LeonaLeona
MACHÁLKOVÁ

FelixFelix
SLOVÁČEKBIG BAND FELIXE SLOVÁČKABIG BAND FELIXE SLOVÁČKA

„Setkala jsem se s podezřením, zda si tyto 
panenky jako náhradu nepořizují truchlí-
cí matky, které přišly o děti. Majitelkami 
jsou ale naopak šťastné a bezstarostné 
ženy, které mají dost prostředků na to, 
aby si mohly doplnit svoji sbírku o tyto, 
ne zcela levné, záležitosti. Tyto panenky 
lze porovnat s realistických obrazem, nad 
kterým se taky nikdo nepozastaví“, říká 
majitelka muzea, kde nejdražší expo-
náty jdou do stovek tisíc korun, Naďa 
Šimková.
Muzeum založila před třemi lety. Za 
dvacet let sbírání měla doma nejrůzně-
ších panenek tolik, že ji známí a rodina 
přesvědčili o tom, že je škoda ukrývat 
je před světem.
Smyslem expozice muzea je nejen uká-

zat historii panenek, ale také upozornit 
na to, že panenka není jen hračka a že 
plní a plnila řadu dalších funkcí. Před-
váděla se na nich například dětská mó-
da, ztvárňovaly se věhlasné osobnosti 
nebo se používaly k výuce péče o dítě. 
Nejstarší panenka, která sloužila jako 
učební pomůcka, je koupací porceláno-
vé miminko z roku 1840, na němž se 
učily mladé šlechtičny. 
Je to vůbec nejstarší 
exemplář ve sbírce. 
Muzeum se pyšní 
také zbrusu novou 
„učební“ panenkou, 
která je elektronická 
a naprogramova-

telná  na týden 
dopředu. Jde o ev-
ropský unikát. 
Stovky panenek 
v y s t a v e n ý c h 
v hlavním sále 
jsou seřazeny 
podle materi-

Panenky v Troskovicích nejsou jen hračky
Troskovice | Našpulené pusy, žilky na bílých tvářích, nehtíky i nudle u no-
su. Uložené ve skutečných dětských postýlkách. Až na jednu. Tu, která až 
neskutečně věrně připomíná reálnou postavičku předčasně narozeného, 
půlkilového dítěte. Miminko s nešťastným výrazem, krabatou tvářičkou 
a lesklýma očima má své místo v inkubátoru. Návštěvníkovi Muzea pane-
nek a medvídků v Troskovicích, nedaleko hradu Trosky, při prohlídce „no-
vorozeneckého“ oddělení tuhne krev žilách úžasem nebo nelibostí...

Text: Jana Lupoměská
Foto: archiv muzea

álu, ze kterého 
byly vyrobeny. Symbolizují tím i obdo-
bí svého vzniku. Kompozitové, jejichž 
hlavním materiálem je sádra, panenky 
vyrobené z „papírmaše“ – směsi dr-
ceného papíru, vody, lepidla a někdy 
i mouky. Dále pak panenky vyrobené 
z celuloidu, ze kterého se kdysi vyrábě-

ly fi lmy. A v neposlední 
řadě panenky, které 
rozzáří oči nejednoho 
sběratele, porcelánové. 
Jako protipól nazdobe-
ným porcelánovým pan-
nám jsou hračky, které 
vyráběly ruce šikovných, 
avšak ne tak movitých 
rodičů. Jako materiál 
k výrobě sloužilo cokoliv, 
co mělo alespoň nějakou 
životnost. Hračky jsou 
např. z vosku, perníku, 
těsta nebo vařečky. 
Nepřehlédnutelnou částí muzea je pó-
dium s panenkami různého stáří, ale 
především různých velikostí. Panenky 
v životní velikosti, které u příležitosti 
milénia vyrobila německá fi rma Schild-
kroet, nejsou samozřejmě na hraní, 
jsou to sběratelské kousky, čemuž od-
povídá i jejich cena.
Kromě panenek vyrobených v „panen-
kovských“ velmocích Německu nebo 

rší
ce.
ní
u 

u, 
á 
-

ná  na týden 
ř d Jd

álu, ze kterého 
b l b S b li jí tí i bd

y
řa
ro
sb
Ja
n
n
vy
av
ro
k 
co
ži
n
tě
N
d
p

y fi lmy. A v neposlední ly

Fr
ko
do
sk
Jap
vz
ru
Ve
ku
pr
pi
žív
so
k 
zís
di

Veřejnosti se muzeum pro letoš

dop
rop
Sto
v y
v 
jso
po

teln
d

v rep
Útoč
terén
našl
rová
Chu
maj
jisto
do 
né 
K ra
tak
se 
čej
van
ma
a d




