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čtěte na str. 6

JUDr. Pavel Telička 
Pavel Telička se narodil ve Washingtonu D.C. 24. srpna 1965 v rodině českého diplomata. Studium práv na Karlo-

vě univerzitě v Praze ukončil v roce 1986. Svou profesní kariéru zahájil v roce 1986 v odboru mezinárodního prá-
va veřejného na Ministerstvu zahraničních věcí. V roce 1988 se přesunul do odboru mezinárodního práva soukro-
mého a o další dva roky později se stal poradcem týmu vyjednávajícího tzv. Evropskou dohodu. Od té doby se Pavel 
Telička věnoval převážně problematice evropské integrace. Byl členem dozorčí rady Nadace Tomáše Bati,  čestným 
členem Centra dobré vůle, aktivně se účastní jeho charitativní akce „Podepsáno srdcem“ na podporu osob postiže-
ných Alzheimerovou chorobou. V roce 2003 jej prezident Václav Havel vyznamenal pamětní medailí za přínos in-
tegraci České republiky do Evropské unie a ve stejném roce pak obdržel pamětní medailí krále Jiřího z Poděbrad za 
mír, bezpečnost a rozvoj vzájemného porozumění mezi evropskými národy. Pavel Telička je ženatý, má syna a dce-
ru, žije v přírodě za Prahou. Nejlépe se odreaguje při sportu. Hrál závodně rugby, věnuje se posilování, běhu na ly-
žích, jízdě na kole a kolečkových bruslích. Je kynologem, má rád hudbu, cestování a řízení automobilu.

 S evropskými záležitostmi jste 
spojil téměř celý svůj dosavadní 
profesní život. Může vás v EU ještě 
něco překvapit?
Myslím si, že každého z nás skoro den-
ně něco překvapí. Tak je to i se mnou 
a s Evropskou unií. Ale máte pravdu, 
za ta léta jsem se snad naučil i předví-
dat „myšlení“ EU, což mi při mojí prá-
ci hodně pomáhá. Co mi naopak hlava 
moc nebere, proč naše politické elity 
dopustily doslova promrhání mno-
hých z možností, které členství 
v EU přináší. Česko mohlo být dál, 
mohlo být konkurenceschopnější, 
mohli jsme vytvořit více pracov-
ních míst, ve výčtu nenaplněných 
očekávání bych mohl pokračovat.

 Členy Evropské unie jsme 
přesně deset let. Co dobrého 
z vašeho pohledu učinil Ev-
ropský parlament pro obča-
ny České republiky?
Evropský parlament je jedním 
ze tří hlavních orgánů EU, je 
jediným voleným orgánem, je 
orgánem zákonodárným. Ji-
nými slovy, i on přispívá k to-
mu, že Česko je pevně ukot-
veno v prostoru stability, vy-
soké bezpečnosti, a i přes 
nedávnou krizi, prostoru 

prosperity. Členství v EU při-
neslo o cca 1,1 až 1,5 % vyš-
ší HDP, kvalitnější legislati-

vu (kterou však naši poslan-
ci v parlamentu deformují), 
investice, pracovní místa, mož-
nost pracovat a studovat v za-
hraničí. Na tom všem se EP vy-

tvářením právního rámce a podmínek 
spolupodílí. Občas se podařilo změnit 
legislativu pro ČR příznivým směrem, 
například při fi nancování dopravy.

 A naopak. S čím nemůžete sou-
hlasit?
Těch věcí je více, ale zdůrazním, že ně-
které právní normy schválené evrop-
skými orgány nejsou nezbytné, nebo 
přinášejí zbytečnou administrativní 
zátěž. Byť situace v nabalování admi-
nistrativní zátěže je v Česku horší, než 
v EP, nemohu souhlasit s tím, aby byly 
přijímány právní normy, jejichž dopa-
dy nejsou řádně a nezávisle vyhodno-
ceny. To je jedna z věcí, které bychom 
chtěli změnit. Od unijních orgánů, te-
dy i od EP, bych očekával větší schop-
nost řešit problémy, které občany sku-
tečně tíží. V tomto směru musí být EP 
větší pojistkou před Komisí a členský-
mi státy.

 Na jakou pozici byste zařadil ČR me-
zi osmadvaceti členskými státy EU?
To se asi nedá říct, ale pro mne vše, co je 
pod medailovými pozicemi, je špatně. 
V tuto chvíli jsme maximálně průměr-
ným členem pelotonu, ne-li dokonce 
podprůměrným. Nerad bych, aby došlo 
k trháku, který bychom nezachytili.

 Jak byli v EP v uplynulých letech 
slyšet čeští europoslanci?
Bohužel o mnohých se napsalo, až 
když je zachytil objektiv při spaní na 
plénu EP. Před pár týdny vyšla celkem 
objektivní studie, ze které naši poslan-
ci vyšli špatně i v porovnání s poslan-
ci z jiných nových členských států. Až 
na pár výjimek to není hezká podíva-
ná. Mnozí z nich bohužel opět kandi-

dují. Snad se v tom volič přebere. Ne-
zbývá mi než se zeptat, proč se práci 
našich europoslanců nevěnuje tisk prů-
běžně, ale až před volbami. Mnohé by 
mohlo vypadat jinak.

 Které priority vidíte pro nové pěti-
leté období?
Z mého pohledu půjde o odstraňová-
ní administrativních a dalších překá-
žek na vnitřním trhu, snižování zby-
tečné administrativní zátěže, ochranu 
trhu před vadnými, zdraví škodlivými 
a za nízkých norem vyráběnými výrob-
ky, zjednodušování legislativy. Veškerá 
činnost by měla vést k vytvoření před-
pokladů vyššího růstu a vytváření pra-
covních míst.

 Jaké znalosti a vlastnosti by měl mít 
poslanec Evropského parlamentu? 
Především by měl mít vysokou znalost 
problematiky, slušnou znalost cizích ja-
zyků, měl by být komunikativní, mít 
zkušenosti z mezinárodních politic-
kých a diplomatických jednání. Vyjed-
návací schopnosti a politické myšlení 
jsou výhodou. 

 Proč je důležité jít v pátek 23. nebo 
v sobotu 24. května k volbám do EP?
Evropská unie a čeští zástupci v ní 
prostřednictvím norem a rozhodnu-
tí ovlivňují velkou část našeho každo-
denního života. Sám z vlastní zkuše-
nosti vím, že věci v EU se dají ovlivňo-
vat, měnit a posouvat. Evropský parla-
ment má dnes klíčovou roli a myslím 
si, že by nás v EP neměli zastupovat 
političtí trafi kanti, ale profesionálové, 
kteří už něco dokázali, a to hlavně mi-
mo politiku. 

 Text: Metropol, foto: Jiří Turek

S tahem 
na branku
Lídrem kandidátky politického hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu je právník Pavel Telička. Účast-
nil se přístupových jednání ČR do Evropské unie, byl komisařem EK, velvyslancem a vedoucím Stálé mise České 
republiky při Evropských společenstvích.
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Vyšší odborná škola a Střední škola,

Varnsdorf, příspěvková organizace

středisko - Vyšší odborná škola, Střelecká 1800, Varnsdorf

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

tříleté - denní i dálkové

školné od 2 500 - 4 000 Kč/rok

68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti

65-43-N/01 Cestovní ruch

26-47-N/04 Informační technologie

26-41-N/04 Výroba, přenos a užití elektrické energie

26-47-N/08 Počítačová grafika v technických oborech

NOVÉ AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY - školní rok 2014/2015

tříleté - pouze denní

školné od 2 500 – 3000 Kč/rok

23-41-N/08 Strojírenství s využitím CAD/CAM

technologií

68-42-N/08 Bezpečnostně právní činnosti

DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA - DiS.

VOŠ Varnsdorf má již desetiletou tradici. Zahájila svoji

činnost v roce 2004.

Absolventi vyšší odborné školy jsou žádáni na trhu práce

vzhledem k praktickému zaměření výuky. Kromě vysvědčení

o  absolutoriu a diplomu, získávají na naší škole dodatek

k  diplomu - EUROPASS, jenž srozumitelně informuje

v  zahraničí o dosaženém vzdělání a odpovídá EVROPSKÉMU

RÁMCI KVALIFIKACÍ (EQF6) - srovnatelný s titulem bakalář.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. kolo - do 31. 5. 2014                    2. kolo - do 31. 7. 2014

PŘIHLÁŠKY JSOU ZDARMA.

Kontaktujte nás. Bližší informace na studijním

oddělení. Možnost prohlídky školy po dohodě

kdykoliv. Tel.: 412315011

Zajišťujeme ubytování i stravování ve vlastním domově mládeže.

KONTAKTY

ředitel školy:

Ing. Bc. Petr Jakubec

E: info@vosassvdf.cz

zástupkyně ředitele pro VOŠ:

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová

E: z.vajsova@vosassvdf.cz

studijní oddělení VOŠ:

paní Jitka Nagyová

E: j.nagyova@vosassvdf.cz

T: 412315011, 412315022

www.vosassvdf.cz nebo www.vosvdf.cz

EQF - nástroj, který Vám pomůže při hledání práce.

 Začněme trochu netypicky. Jaký-
mi čtyřmi slovy byste vy osobně 
stručně charakterizoval Pražskou 
plynárenskou? 
Řekl bych: Tradiční, domácí, spolehli-
vá a stabilní. Mimochodem v podsta-
tě stejně vnímá naši společnost, dle 
nedávno realizovaných průzkumů, 
i široká veřejnost.

 Nakolik je na velmi konkurenčním 
trhu s energiemi výhodou nebo nao-
pak nevýhodou, že je Pražská plyná-
renská vnímána právě takto? 
Být vnímán jako tradiční dodavatel, kte-
rý má určité silné kořeny a dlouhou his-
torii, byl v průběhu času opakovaně 
prověřen různými obtížnými situacemi, 
ve kterých obstál a díky nimž získal ne-
ocenitelné praktické zkušenosti, to urči-
tě není nevýhoda. Dle mého soudu prá-
vě naopak. Ostatně, jen velmi málo do-
davatelů energie působících na součas-
ném trhu se něčím podobným může 
také pochlubit. 
Stejně tak považuji za výhodu, že jsme 
nyní zcela česká fi rma, například i pro-
to, že zisky, které v rámci své činnosti 
vyprodukujeme, nejdou za hranice, ale 
mohou být různým způsobem reinves-
továny tady u nás doma.
A co se týká zmíněné spolehlivosti a sta-
bility? Na dnešním trhu s energiemi je 
z hlediska odběratelů energie mnoh-
dy složité se orientovat. Lidé jsou do-
slova zavaleni obrovským množstvím 
nabídek a příslibů. Na druhou stranu 
není však vždy pravidlem, že tyto na-
bídky jsou míněny zcela upřímně, jsou 
skutečně tak výhodné jak jsou prezen-
továny a odběratel tak nakonec dosáh-
ne slibovaných úspor. V neposlední řa-
dě je mnohdy otázkou i to, zda budoucí 
perspektivy dodavatele nabízejícího své 
služby jsou skutečně tak dobré, jak sám 

prezentuje. V této souvislosti lze připo-
menout starší i zcela nedávné případy, 
kdy někteří dodavatelé nebyli schop-
ni dostát závazkům vůči svým zákazní-
kům. Myslím, že v tomto prostředí nabý-
vají atributy jako spolehlivost a stabilita, 
ač byly v minulosti mnohdy opomíjeny, 
velmi zřetelně na významu. 

 Vraťme se ještě k tomu, že jste ryze 
česká fi rma, kterou od nedávna zcela 
vlastní hlavní město Praha. Jak vnímá-
te toto spojení? 
Dle mého názoru je to spojení logické a ne-
ní nijak neobvyklé. Podíváme-li se za hra-
nice, tak zjistíme, že ve spoustě význam-
ných evropských velkoměst existují „měst-
ské fi rmy“, zajišťující dodávky energie 
a další služby pro jejich obyvatele. 
Je třeba si uvědomit, že Pražská plynáren-
ská je v Praze takříkajíc „doma“, vždyť zde 
máme kořeny sahající až do roku 1867. 
Nejenže spolehlivě dodáváme zemní plyn 
drtivé většině pražských domácností a fi -
rem, ale vždy jsme se různým způsobem 
podíleli i na dalších aktivitách a projek-
tech týkajících se rozvoje občanské spo-
lečnosti a Prahy samotné. Mimo jiné tak 
i díky naší podpoře např. v ulicích můžete 
vidět ekologické vozy s pohonem na zem-
ní plyn svážející komunální odpad, fa-
noušci fotbalu jistě v chladných dnech 
oceňují naší vyhřívanou tribunu na sta-
dionu Sparty a milovníci umění zase vý-
znamnou sbírku českých koláží, kterou 
uchováváme a rozšiřujeme pro příští ge-
nerace a je k vidění v naší galerii. Podob-
ných projektů a aktivit podporovaných 
naší společností je celá řada a s trochou 
nadsázky lze říci, že Pražská plynáren-
ská je již nedílnou součástí života měs-
ta. Z hlediska jejího postavení na trhu vní-
mám spojení s hlavním městem Prahou 
jednoznačně jako pozitivním faktor, kte-
rý i nyní velmi dobré postavení Pražské 

plynárenské ještě zlepší. Velmi důležité je, 
že samo hlavní město Praha dlouhodobě 
stálo o to vlastnit Pražskou plynárenskou 
a velmi intenzivně, zejména prostřednic-
tvím prvního náměstka primátora pana 
Jiřího Vávry (TOP 09), o naplnění tohoto 
strategického cíle usilovalo.

 Zmínil jste současné dobré postave-
ní Pražské plynárenské v rámci ener-
getického trhu, které nyní ve spojení 
s hlavním městem Prahou chcete ještě 
zlepšit. Co děláte pro udržení stávají-
cích zákazníků a získání nových? Čím 
myslíte, že se vaše společnost odlišuje 
od desítek svých konkurentů? 
Svým zákazníkům nabízíme řadu různých 
cenových produktů, takže si každý může 
vybrat ten konkrétní, který mu nejvíce 
vyhovuje. Zároveň je pro zákazníky k dis-
pozici i určitá přidaná hodnota v podobě 
různých doplňkových služeb a produktů. 
Když to hodně zjednoduším, tak se prostě 
zákazníkům snažíme nabídnout víc, než 
„jen“ dodávku energie. Uvedu praktický 
příklad. Dříve či později se každý odběra-
tel plynu dostane do situace, kdy se mu 
porouchá jeho plynový spotřebič. Zajiště-
ní opravy prakticky znamená kromě pro-
blému se zajištěním kvalitního servisního 
technika i řádově několikatisícové neoče-
kávané výdaje. My zákazníkům v této si-
tuaci pomůžeme, protože mohou využít 

naší asistenční službu POMOC 24, jejímž 
prostřednictvím jim při splnění určitých 
podmínek zprostředkujeme nejen opra-
vu, ale na této se můžeme i fi nančně po-
dílet. Podobných příkladů lze uvést celou 
řadu, od zajištění slev na nákup nových 
plynových spotřebičů až po naši zákaz-
nickou kartu, kterou mají zákazníci zdar-
ma a jejímž prostřednictvím mohou čer-
pat řadu slev a výhod u více než devade-
sáti partnerů, jako jsou cestovní kancelá-
ře, sportovní zařízení, divadla apod. 
Podstatný je dle mého názoru také roz-
sah a kvalita poskytovaného zákaznické-
ho servisu. Je např. velký rozdíl mezi tím, 
když má zákazník pro vyřízení svého po-
žadavku k dispozici obchodní kancelář 
svého dodavatele, kde se mu bude někdo 
individuálně věnovat, vše s ním vyřeší 
a vše mu vysvětlí, a mezi tím, kdy doda-
vatel podobné služby zákazníkům nepo-
skytuje a ti vše musí řešit jen zdlouhavou 
a neosobní korespondenční formou. 

 Sázíte tedy na kombinaci široké na-
bídky různých cenových produktů, řa-
dy doplňkových služeb a kvalitního zá-
kaznického servisu. To není cesta, kte-
rou se vydali všichni dodavatelé ener-
gie působící na trhu. Budete v tomto 
náročném trendu pokračovat i do bu-
doucna? 
Ano, protože dle našeho názoru je právě 
tohle cesta k dosažení cílů, které jsme si 
před sebe postavili a kterými jsou udr-
žet současnou pozici na trhu a do bu-
doucna ji postupně stále zlepšovat. 
V této souvislosti mohu říci, že aktu-
álně připravujeme pro naše zákazníky 
další zajímavé produkty, které jim bude-
me v průběhu roku postupně předsta-
vovat a nabízet.

 Některé služby, které svým zákazní-
kům poskytujete, jsou zcela ojedinělé. 
Jedná se například o úročení přeplat-
ků z vyúčtování spotřeby plynu. Proč 
jste se k uvedenému rozhodli a jaký to 
má vlastně smysl? 

V tomto případě je našim cílem moti-
vovat zákazníky, aby hradili v dostateč-
né výši, pravidelně a včas své zálohové 
platby. To je důležité zejména z toho po-
hledu, že tím podstatně zmenšují riziko 
vzniku následného vysokého nedoplat-
ku v rámci vyúčtování spotřeby zemní-
ho plynu, díky kterému by se mohli do-
stat do problémů z hlediska úhrady, což 
samozřejmě není žádoucí ani z naše-
ho pohledu. Zároveň považujeme za fé-
rové nějak odměnit ty naše zákazníky, 
kteří k platbě záloh přistupují odpověd-
ně a řádně. 

 Snažíte se tím tedy aktivně předchá-
zet vzniku neuhrazených pohledávek. 
Jak velký je to z vašeho hlediska v sou-
časné době problém? 
Je to téma, kterému se musíme, a zcela 
určitě nejen my, intenzivně a velmi od-
povědně věnovat. Chápeme, že se ně-
kteří naši zákazníci mohou z různých 
důvodů dostat do složité situace, kte-
rá jim zabrání přechodně plnit závaz-
ky. Jsme proto připraveni domluvit se 
s každým na individuálním řešení a být 
mu při řešení celé věci nápomocni. Bo-
hužel vyskytují se i lidé, kteří s námi ne-
komunikují, situaci odmítají řešit a do-
hodnout se nechtějí. V těchto případech 
pak nezbývá nic jiného, než postupovat 
razantně.

 Otázka na závěr. Jaký vývoj na 
energetickém trhu očekáváte do 
budoucna? 
Očekávám, že po období jeho bouřlivé-
ho a překotného vývoje následně dojde 
k určité stabilizaci a kultivaci. Zákazníci 
získají přímo i zprostředkovaně ohled-
ně dodavatelů energií dobré nebo nao-
pak špatné zkušenosti a v této souvislos-
ti někteří dodavatelé patrně přestanou 
existovat. Ti, co zůstanou, si, jak doufám, 
uvědomí, že je třeba dělat energetický 
byznys seriózně, zodpovědně a s dlou-
hodobou perspektivou. Naše společnost 
si to ostatně uvědomila již dávno.

Svým zákazníkům nabízíme víc, než jen dodávku energie
Jsme tradiční domácí fi rma a považujeme to za výhodu, říká předseda 
představenstva Pražské plynárenské Ing. Pavel Janeček.  

Ing. Pavel Janeček, předseda představen-
stva Pražské plynárenské

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, 
Wolkerova 316, příspěvková organizace 

realizuje v oblasti vyššího odborného vzdělávání
projekt reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0047

s názvem
„Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním 

individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, 
zavedením anglického jazyka do výuky 

odborných předmětů a praxí a rozšířením nabídky 
vzdělávání o kombinovanou formu“

zkráceně „Praxe v praxi!“

Projekt je realizován v období srpen 2012 – červenec 2014.

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu vzdělávání 
Vyšší odborné školy sklářské inovací výuky, a to:

1)  zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů 
a praktického vyučování,

2)  realizací individuálních odborných praxí studentů 
v provozech zaměstnavatelů,

3) přípravou vzdělávacího programu pro výuku v kombinované formě,
4) rozvojem pedagogů v konverzaci v odborné angličtině a
5)  realizací zahraničních a tuzemských odborných exkurzí 

a stáží pro studenty a pedagogy.

Partnery projektu jsou: EGERMANN, s.r.o., AJETO spol. s r.o. 
Czech Glass Craft, MOSER, a.s., TGK – technika, sklo a umění 
s.r.o., ASTERA s.r.o., AveClara s.r.o.

Závěrečná konference s prezentací výstupů projektu a zhodnocením 
dosažených cílů projektu se všemi jeho dílčími aktivitami se uskuteční 

dne 25. června 2014 od 12.30 hodin v Hospůdce Štěstí v Novém Boru. 

Srdečně zveme odbornou veřejnost k účasti na závěrečné konferenci 
a k následné společné diskusi na téma rozvoje vzdělávání ve sklářství. 

Zájemci přihlaste se emailem na adrese info@glassschool.cz .
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

 A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

V letošním červenci končí dvouletý pro-
jekt, určený studentům a pedagogům to-
hoto oboru s názvem: „Prohlubování kva-
lity výuky VOŠ sklářské zajištěním indivi-

duálních odborných praxí studentů u za-
městnavatelů, zavedením anglického 
jazyka do výuky odborných předmětů 
a praxí a rozšířením nabídky vzdělávání 

Vyšší odborná škola sklářská má
v České republice ojedinělé postavení

Navazuje na věhlasnou tradici výroby ve světě uznávaného českého skla a vychovává pokračovatele 
v tomto oboru. Jedna věc je teorie, druhá potom praxe. Jaké možnosti mají v tomto ohledu současní stu-
denti, na to se Metropol zeptal ředitelky školy PaedDr. Ilony Jindrové.

o kombinovanou formu“, zkráceně „Praxe 
v praxi!“.  V průběhu těch dvou let si uži-
li opravdu všichni, studenti, pedagogové 
i vedení školy, a to cestování , studia i od-
borných stáží.
Uskutečnilo se několik studijních cest do 
zahraničí i u nás, které byly tematicky 
zaměřené na historické památky a ději-
ny umění. Nejdelším zájezdem byla ces-
ta po památkách Itálie, významná by-
la i návštěva sklářského muzea v Passau. 
Pedagogové navštívili v rámci rozšiřová-
ní svých technologických znalostí Švéd-
sko, kde se mj. seznámili s výrobou sklář-
ského kmene. Dva technologové ze školy 
absolvovali stáž ve fi rmě Moser, studenti 
VOŠ se pak v několika cyklech střídali na 
pravidelných stážích ve fi rmách TGK, Mo-
ser, Astera, Ave Clara, AJETO a Egermann. 
Pedagogové přivítali možnost vzdělávat 
se v rámci projektu v odborné angličtině 
zaměřené na oblast sklářství a celkem ab-
solvovali 240 výukových hodin. Na jejich 
základě pak byli schopni zpracovat dvoj-
jazyčné (české a anglické) výukové karty 
jednotlivých výrobních a zušlechťovatel-
ských technik, které byly také v průběhu 
výuky ověřovány přímo na dílnách odbor-
ného výcviku. Protože stále víc vystupuje 
do popředí nutnost celoživotního vzdělá-
vání, stoupá i potřeba realizovat vzděláva-
cí program tohoto oboru v kombinované 
formě studia. Na to byla zaměřena jedna 
z klíčových aktivit projektu – totiž připra-
vit a pilotně ověřit kombinovanou formu 
studia oboru Tvorba uměleckého skla., 
která by mohla být velmi žádanou pro 
osoby, které již ve sklářství pracují a chtějí 
se v oboru dále zdokonalovat.
Není toho málo, co bylo v rámci projektu 
pro zvyšování úrovně vzdělávání v tomto 
krásném oboru vykonáno, nejdůležitější 
však je to, že studijní materiály vytvoře-
né v rámci projektu budou sloužit dalším 
generacím mladých sklářů vzdělávajících 
se v naší škole.
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Metropol spolupracuje se zdravotníky krajské nemocnice | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Stránku připravil Metropol

„Účelem záletu je prověření správnosti in-
stalace a přesnosti nastavení světelné se-
stupové soustavy pro vizuální přiblížení 
APAPI ze směru přiblížení 16 a 33,“ po-
psal ředitel divize společnosti Techni-
serv Ing. Michal Šulc, který zodpoví-
dá za autorský dozor stavby. Jak dodal, 
světelná sestupová soustava APAPI je 
na heliportu zřízena za účelem správ-
ného navádění vrtulníku do fi nální po-
lohy při konečném přiblížení. „Vrtul-
ník je za pomocí APAPI naváděn na heli-
port pod sestupovým úhlem 9°,“ doplnil 
Ing. Milan Šulc. Ověření provedli pra-
covníci oddělení letového ověřování Ří-
zení letového provozu České republiky, 
které je pro tyto účely používá dva spe-
ciálně vybavené letouny.

Liberecký heliport je ojedinělou sa-
mostatně stojící 20 metrů vysokou 
stavbou, na kterou mohou dosed-
nout i těžší záchranářské vrtulníky 
o celkové hmotnosti max. 6 400 ki-
logramů. „Heliport je koncipován tak, 
že vrtulník dosedne na automaticky 
vyhřívanou železobetonovou kruho-
vou desku o průměru 30 metrů, kte-
rá je ocelovou lávkou spojena s pátým 
patrem pavilponu chirurgických obo-
rů. Heliport je osazen 30 světelnými 
návěstidly plochy TLOF/FATO, 10 svě-
telnými návěstidly přibližovacího sys-
tému APAPI a 4 světelnými návěstidly 
sestupového systému APAPI,“ popsal 
vedoucí oddělení investic Krajské 
nemocnice Liberec Tomáš Martenek 

s tím, že provoz heliportu je kon-
cipován jako celoroční pro denní 
i noční provoz.
Stavba atypického heliportu za-
čala v areálu liberecké nemocni-
ce v červnu 2013 a předkolaudač-
ní řízení je naplánováno na 21. 5. 
„Předpokládáme, že první vrtulník 
s pacientem zde přistane začátkem 
prázdnin, až získá heliport veške-
rá potřebná povolení včetně povole-
ní od Úřadu pro civilní letectví, o kte-

ré se žádá po kolaudaci,“ doplnil To-
máš Martenek. 
Stavba na třech nohách nabídne ve-
řejnosti i volně přístupnou plošinu, 
která je ve výšce cca. pěti metrů od 
země. „Druhá plošina ve výšce 17,5 
metru je určena pouze pro technické 
účely, nachází se na ní rozvody veš-
kerých instalací a bude veřejnosti ne-
přístupná,“ doplnil vedoucí odděle-
ní investic. Ocelový skelet heliportu 
váží 230 tun a spojovací lávka dal-

ších 31,5 tuny. Heliport za 40 mili-
ónů korun je pro libereckou nemoc-
nici naprosto zásadní stavbou, kte-
rá zrychlí a usnadní transport těž-
ce zraněných pacientů, kteří jsou 
přiváženi ze široké spádové oblasti 
i mimo Liberecký kraj do specializo-
vaného traumacentra, kardiocentra 
anebo neurocentra.

Zahájení provozu heliportu krajské nemocnice v Liberci se blíží

Obezita znamená nejen problém 
estetický, ale také vyšší zdravot-
ní rizika, která bychom rozhod-
ně podceňovat neměli. Takto 
ohrožených lidí přibývá, statist-
ky Světové zdravotnické organi-
zace WHO dokonce hovoří o epi-
demii obezity. Platí to i v Čes-
ké republice. Obezita je nemoc. 
O tom, jak se dá léčit, jsme si po-
vídali s MUDr. Martinem Hru-
bým, lékařským náměstkem 
KNL a zástupcem primáře chi-
rurgického oddělení Panochovy 
nemocnice v Turnově, který se 
tomuto oboru věnuje 11 let.

 Co je to bariatrická chirurgie?
Je to chirurgická léčba obezity, kdy 
provedeme chirurgický zákrok na 
určitém orgánu pacienta, v tomto 
případě žaludku a střeva. Nejčas-
tější je takzvaná tubulizace žalud-
ku, při které odstraníme jeho velké 
zakřivení a zbylý žaludek pak má 
podobu trubice. Tyto operace nutí 
nemocného k redukci objemu přijí-
mané potravy a tím i k úbytku nad-
váhy bez většího pocitu hladu. 

 Má po operaci pacient vyhrá-
no?
Ne, pokud nezmění stravovací ná-

vyky a celkově svůj životní styl, 
které měl před operačním zákro-
kem. Měl by jíst častěji, tak šest-
krát denně, v malých porcích a mít 

dostatek pohybu. S tímto vědomím 
už by měl k operaci přijít a dodržet 
všechna doporučení. Pokud to po-
chopí, je vyhráno, v opačném pří-

padě se zpravidla po dvou letech 
vrací se stejným problémem. Ně-
kdy postačí domluva, jindy musíme 
sáhnout k razantnějším výkonům.

 Proč přistupujete k obezitě ja-
ko k nemoci?
Obezita s sebou nese zvýšená rizi-
ka dalších onemocnění, především 
cukrovky a vyššího krevního tlaku, 
proto patří do kategorie nemocí. 

 Kdo stanoví diagnózu?
Je to obezitolog, který podle inde-
xu BMI (Body Mass Index) určí míru 
obezity. Hraniční je  BMI 40 spojený 
s doprovodnými chorobami, napří-
klad diabetem. Obezitolog nejdřív 
zkouší léčit pacienta konzervativně 
pomocí diet, když to nemá dlouho-
dobější efekt, doporučí operaci.   

 Kde jste čerpal zkušenosti z ba-
riatrie a kolika pacientům jste po-
mohl? 
Absolvoval jsem delší i kratší pobyty 
pracovní pobyty v Belgii, Německu 
a v Rakousku. Za 11 let praxe jsem 
operoval v Čechách řádově tisícovku 
našich i zahraničních pacientů pře-
devším z Německa a Velké Británie, 
z nichž většina po zákroku začala 
skutečně nový život. Čas od času se 
dodnes setkáváme, o čem svědčí sa-
motnými pacienty v Čechách při té-
to příležitosti vydaná publikace a fo-
tografi cké album, které jsem dostal 
z Anglie. Z takových výsledků mám 
pochopitelně radost.

Fúze se připravovala zhruba dva 
roky.  Vlastník Panochovy nemoc-
nice – město Turnov, si  bylo vědo-
mo, jak se staví Ministerstvo zdra-
votnictví a zdravotní pojišťovny 
k menším nemocnicím, totiž s jis-
tou averzí. Komplikovanější bylo 
dále například i vzdělávání lékařů 
a zdravotnických pracovníků vů-
bec. K rozhodnutí spojit se silněj-
ším partnerem tak vedl celý kom-
plex důvodů. Krajská nemocnice 
Liberec nebyla jediná, která měla 
o spojení s turnovskou zájem, ve 
hře byli i další partneři - Agel, As-

kepion apod.. Zvítězila KNL, která 
tím získala větší spádovost a také 
stabilitu. Základní struktura zdra-
votní péče se v Turnově nijak ne-
změnila, troufám si říct, že pacien-
ti fúzi nijak nepocítili. Naopak ra-
zantní optimalizací prošly pomoc-
né provozy, například stravovací. 
Po medicínské stránce spolupráce 
bez problémů funguje a v nejbližší 
době k žádným dramatickým změ-
nám nedojde, což je po pacienty to 
nejdůležitější. Panochova nemoc-
nice se jako součást KNL také těší 
dobrému ekonomickému zdraví.   

MUDr. Martin Hrubý: Obezita je nemoc a musí se léčit

Naši pacienti fúzi nijak nepocítili
K 1. lednu letošního roku se spojila Krajská nemocnice Liberec s Panochovou nemocnicí Turnov. MUDr. Martin Hrubý je zároveň lékařským náměstkem 
Krajské nemocnice Liberec, proto jsme se ho zeptali, jak fúzi po čtyřech měsících hodnotí.

Poslední zaměření libereckého heliportu před spuštěním zkušební-
ho provozu se uskutečnilo ve středu 14. května dopoledne prostřed-
nictvím letounu L - 410 OK-WYI, který nad samostatně stojící trojnož-
kou před budovou chirurgie opakovaně přeletěl. Letové ověření bylo 
jedním ze základních procesů, které musela stavba splnit pro vydání 
oprávnění o způsobilosti heliportu. 

Babybox 
zachraňoval

Liberec | Zdravého chlapce na-
lezl personál dětského oddělení 
v květnu v babyboxu Krajské ne-
mocnice Liberec. Dítě bylo krátce 
po porodu. 
„Miminko je zdravé a váží 3,5 ki-
logramu. Chlapeček měl podváza-
ný pupečník a byl zabalený do ple-
ny,“ popsala vrchní sestra dětské-
ho oddělení liberecké nemocni-
ce Mgr. Petra Plašková s tím, že 
u dítěte nebyly žádné další do-
kumenty ani dopis. Chlapec, kte-
rého personál pojmenoval Sta-
nislav, je třetím dítětem odlože-
ným do libereckého babyboxu od 
jeho otevření v roce 2008. 
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Celkem čtyři moderní železniční 
vozidla, elektrické jednotky Re-
gioPanter, nasazují do provozu 
České dráhy v Jihočeském kraji. 
První nízkopodlažní elektrická 
jednotka řady 650 začala cestují-
cím vozit na podzim 2012. Všech-
na čtyři objednaná vozidla má 
dopravce k dispozici od února 
2014 a České dráhy je postupně 
nasazovaly do provozu.

 
„Moderní jednotky nahrazují běžné va-
gony, cestující si změnu pochvalují. No-
vá vozidla jim nabízejí komfort srovna-
telný s dálkovými vlaky, zejména vítají 
bezbariérovost vlaku, pohodlné sedač-
ky, dostatečný prostor po kočárky, kola, 
audiovizuální informační systém, v let-
ních měsících ocenili i klimatizaci. Jako 
příjemný bonus vnímají Wi-Fi připoje-
ní,“ uvedl Jiří Kafka, ředitel Krajského 
centra osobní dopravy Českých drah 
v Českých Budějovicích. RegioPante-
ry zajišťují téměř 100 % spojů na pá-
teřní lince Strakonice - České Budě-
jovice - České Velenice. Dále jezdí na 
spojích Veselí nad Lužnicí - Popelín 
a o nedělích na trati České Budějovi-
ce - Horní Dvořiště.
„Jihočeský kraj dostal moderní vozi-
dla zkonstruovaná a vyrobená v Čes-
ké republice, která svými parametry pl-
ně uspokojí požadavky cestujících v re-
gionální železniční dopravě. Proto jsme 
také jejich využití ve smlouvě s Českými 
drahami rozšířili nad rámec původního 
projektu a společně s Krajským centrem 
osobní dopravy připravujeme pro rok 
2015 jejich nasazení i na rameni České 
Budějovice - Tábor. Protože podmínky do-
tační podpory z ROP Jihozápad neumož-
ňovaly nasazení vozidel do Kraje Vysoči-

na a my máme zájem na jejich provozu 
do stanice Počátky-Žirovnice, projednal 
Jihočeský kraj možnost úpravy dotační 
smlouvy tak, aby doprava přes hranice 
kraje byla umožněna rovněž od příštího 
jízdního řádu. Věříme, že ČD zmoderni-
zují v příštích létech i vozový park mo-
torové trakce, protože současná vozidla 
neumožňují plné využití parametrů ji-
hočeských tratí,“ uvedl člen Rady Jiho-
českého kraje Antonín Krák.
České dráhy nová regionální vozidla 
pro Jihočeský kraj pořizují v rám-
ci Regionálního operačního progra-
mu Jihozápad, a to v projektu Mo-
derní železniční vozidla pro Jihočes-

ký kraj. Cena elektrické jednotky či-
ní 113 milionů Kč, podíl dotace na 
jednotku dosahuje výše až 35 %.
 

Nový komfort 
na regionálních tratích

Nové soupravy nabízejí v regionál-
ní dopravě zcela nový komfort, kte-
rý je srovnatelný i s vlaky dálkové 
dopravy a soupravami soukromých 
dopravců. Nové vlaky nabídnou ces-
tujícím:
• moderní interiér s oddíly 1. a 2. třídy;
• bezbariérové nástupní prostory 

umožňující snadný nástup senio-
rům, cestujícím s malými dětmi, 

maminkám s kočárky, vozíčkářům 
nebo cyklistům;

• snadný nástup zajistí také dvoukří-
dlé tlačítky ovládané dveře, jejich 
zavírání je centrální a během jízdy 
jsou bezpečnostně blokované;

• pro nástup v zastávkách bez vyso-
kých nástupišť jsou nástupní pro-
story vybaveny výsuvným pomoc-
ným schůdkem pro snazší nástup 
cestujících;

• interiér je vybaven moderními er-
gonomickými sedačkami společ-
nosti Borcad, která vybavuje se-
dačkami také další vlaky v ČR 
a v zahraničí;

• v interiéru jsou místa vyhrazená 
pro kočárky, invalidní vozíky, ob-
jemná zavazadla nebo jízdní kola;

• cestující jsou o průběhu cesty a ná-
sledujících zastávkách informová-
ni moderním audiovizuálním in-
formačním systémem vybaveným 
LCD displeji;

• WC je vybaveno uzavřeným systé-
mem, lze ho tedy využívat i ve sta-
nicích, jedna toaleta je navíc bez-
bariérová vybavená sklopným pul-
tem pro přebalování kojenců;

• souprava je vybavena zařízením 
Wi-Fi pro připojení k internetu, ta-
to služba bude aktivována v prů-
běhu nadcházejících měsíců;

• vlak je vybaven klimatizací, což 
přivítají cestující zejména v tep-
lých letních dnech;

• všechna místa v 1. třídě a vybra-
ná místa ve 2. třídě jsou vybavena 
elektrickými zásuvkami 230 V pro 
napájení drobných elektronických 
zařízení cestujících, např. note-
booků nebo mobilních telefonů.

„Dlouhodobě voláme po koncepč-
ním dlouhodobém přístupu. S Pl-
zeňským krajem jsme dokonce stvr-
dili společný postup deklarací, kte-
rou jihočeské krajské zastupitelstvo 
jednomyslně schválilo paradox-
ně včera. Před měsícem jsem měl 
po schůzce s panem ministrem do-
jem, že můžeme najít kompromis-
ní vztah a řešení. Dnešními zkres-
lenými argumenty tento můj pocit 
zcela vyvrátil. Zákon o Šumavě nut-
ně potřebujeme nikoliv kvůli kůrov-
ci, ale evidentně jako ochranu před 
úředníky a unáhlenými svévolnými 
kroky, opakujícími se s příchodem 
téměř každého nového ministra,“ 
zdůraznil Zimola.

Hejtmanovy názory sdílí i staros-
ta Horní Plané Jiří Hůlka: „Lze ří-
ci, že pan ministr dnes do národního 
parku vpustil dřevařskou lobby a be-
re na sebe i osobní odpovědnost soci-
ální situaci obyvatel Šumavy.“
„Mám pocit velmi smutného deja vu. 
Šumavu netrápí bezzásahovost, Šu-
mava trpí bezzásadovostí. Stala se 
experimentálním územím pro po-
stupy, které naprosto ignorují nejen 
názory, ale i životy těch, kteří tu ži-
jí. Z nárazových orkánů, jako byl Ky-
rill, se oblast vzpamatuje. Otázkou 
je, jak se dokáže vypořádat s uragá-
ny, které ministerstvo životního pro-
středí vysílá na Šumavu pravidelně,“ 
uzavřel Zimola.

Konferenci „Bezpečný virtuální svět“ 
pořádal Krajský úřad Jihočeského 
kraje s E. ON Česká republika, s. r. o. 
Záštitu nad ní převzali Ivana Stráská, 
první náměstkyně hejtmana, která 
má na starosti oblast sociálních věcí 
a zdravotnictví a Tomeš Vytiska, kraj-
ský radní pro školství, mládež a tělo-
výchovu.
Hlavním tématem, které bylo řeše-
no v rámci Konference, bylo riziko-
vé chování na internetu, problema-
tika sociálních sítí, počítačových her 
a mobilních technologií obecně.
Odborný program Konference zajis-
tili odborní a uznávaní lektoři, kte-
ří se postarali o kvalitní a praktické 
příspěvky.
Primární prevencí rozumíme veš-
keré konkrétní aktivity realizované 

s cílem předejít problémům a ná-
sledkům rizikových forem chování. 
Případně minimalizovat jejich nega-
tivní dopad. Proto je pořádání od-
borných konferencí, setkávání s od-
borníky a přenášení poznatků do 
praxe velmi důležité.
Na Konferenci se sešlo 103 pracovní-
ků základních, středních i vysokých 
škol - ředitelé a jejich zástupci, škol-
ní metodici prevence, školní psycho-
logové, pracovníci pedagogicko-psy-
chologických poraden, poskytova-
telé programů primární prevence 
a další, kteří mají o tuto problema-
tiku zájem.
Výstupem Konference je Sborník, 
který je zveřejněn, spolu s dalšími 
podrobnostmi a prezentacemi na 
webových stránkách Jihočeského 

kraje: www.kraj-jihocesky.cz v sek-
ci Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví - Prevence rizikového chová-
ní. Další informace byly zveřejněny 
i na webových stránkách Jihočeské-
ho kraje v rubrice Aktuality.
Ze zpětnovazebních dotazníků vy-
plývá, že je neustálá potřeba těch-
to společných setkávání, kde dochá-
zí k výměně odborných znalostí, na-
vázání nových kontaktů, předávání 
zkušeností a příkladů dobré praxe.
Velké poděkování patří přednáše-
jícím, kteří se postarali o odborné 
příspěvky, odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, oddělení prevence 
a humanitních činností za dlouho-
dobou podporu a v neposlední řadě 
partnerovi konference E. ON Česká 
republika, s. r. o.

Moderní železniční vozidlo RegioPanter

České dráhy převzaly všechny RegioPantery v Jihočeském kraji

Technické parametry 
souprav RegioPanter

•délka vlaku: 52,9 metru
•počet vozů: 2
•počet hnaných podvozků: 2
• počet běžných podvozků 

(bez pohonu): 2
•počet míst 1. třídy: 9
•počet míst 2. třídy: 138
•výkon: 1360 kW
•maximální rychlost: 160 km/h
• 65 % podlahy je v tzv. nízko-

podlažním provedení (v úrov-
ni moderních nástupišť výšky 
550 mm).

III. Krajská konference primární
prevence rizikového chování

Krajská konference primární prevence rizikového chování, tentokrát nazvaná „Bezpečný virtuální svět“ (dále 
Konference), se uskutečnila ve středu 16. dubna v Kruhovém sálu zastupitelstva v budově Krajského úřadu Jiho-
českého kraje v Českých Budějovicích.

III. Krajská konference primární prevence rizikového chování, tentokrát nazvaná „Bezpečný virtuální svět".

Hejtman Jiří Zimola svolal kvůli odvolání ředitele šumavského parku mimo-
řádnou tiskovou konferenci.

Hejtman Zimola: Šumava není 
bezzásahová, je bezzásadová

Odvolání ředitele Národního parku Šumava Jiřího Mánka dne 25. dubna 
2014 ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a současné ná-
hlé vyhlášení schválení Plánu péče o Národní park Šumava považuje ji-
hočeský hejtman Jiří Zimola za smutnou a alarmující zprávu zároveň.

Další zprávy 
z Jihočeského kraje na: 

www.kraj-jihocesky.cz



Jih
oč

es
ký

 k
ra

j

05
inzerce

Kontakt pro podnikatele a fi rmy: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

w
w

w
.k

ra
j-

jih
oc

es
ky

.c
z

Nová cyklostezka, dva rekordy, 
odstavený blok, sto tisíc na cha-
ritu, rockový koncert a čtyři ti-
síce návštěvníků. To byly hlavní 
momenty ze sobotního otevření 
cykloturistické sezóny, které vy-
vrcholilo u Jaderné elektrárny 
Temelín. Jednu z nejmasovějších 
sportovních akcí na jihu Čechy 
nezkazilo v sobotu 19. dubna ani 
chladné dopoledne ani vydatná 
dešťová přeháňka.

 
Profesionální cyklisté, rodiny s ma-
lými dětmi i výkonní amatéři vyra-
zili nejen na kolech, ale taky speciál-
ním vlakem a historickými autobusy 
na trasu mezi Českými Budějovice-
mi a Jadernou elektrárnou Temelín. 
Kolem jedné hodiny byly u Temelína 
více než dvě tisícovky lidí, které při-
vítal ředitel jihočeské elektrárny Mi-
loš Štěpanovský. „V minulosti zazní-
valy hlasy, že budeme překážkou pro 
rozvoj turistického ruchu. Když se teď 
podívám kolem sebe, tak je vidět, že 
realita je úplně jiná. Zájmu lidí o naši 
elektrárnu si velmi vážím,“ uvedl při 
zahájení oslav.
Vše odstartovalo v sobotu dopoled-
ne v Českých Budějovicích slavnost-
ní otevření pravobřežní cyklostezky 
mezi Českými Budějovicemi a Hlubo-
kou nad Vltavou. Skupinu cyklistů ve-
dl i hejtman Jihočeského kraje Jiří Zi-

mola. „Zahájení cykloturistické sezóny 
kromě jiného ukazuje na všechno, co 
náš úžasný kraj obyvatelům i návštěv-
níkům nabízí. Od těch nejlepších stezek, 
cyklostezek až po nejlépe splavné řeky,“ 
konstatoval Jiří Zimola.
Po nově otevřené cyklostezce vyrá-
želi lidé ve skupinách z krajského 

města směrem k jaderné elektrárně. 
Těm nejlepším trvala cesta jen nece-
lou hodinu. Podle očekávání rekord-
ního času pod jednu hodinu dosáhli 
profesionální cyklokrosaři ČEZ Cyk-
lo Teamu Tábor, kteří pojali zaháje-
ní cykloturistické sezóny jako ma-
lou část svého pravidelného přibliž-

ně dvousetkilometrového tréninku. 
„Cyklostezka podél Vltavy je skvělá. Za 
Hlubokou se navíc začne vlnit a cyklis-
ta si užije různý terén, na jednom mís-
tě je dokonce na chvilku nutné docela 
zabrat,“ hodnotil připravenou trasu 
sedmadvacetiletý vítěz posledního 
Toi toi Cupu Ondřej Bambula.

Pod chladicími věžemi zahájily sezónu čtyři tisíce lidí

Hejtman Jiří Zimola (vlevo) na kole během zahájení cykloturistické sezóny na jihu Čech.

ABILYMPIÁDA 
2014

Společnost pro podporu lidí s men-
tálním postižením dne 29. dubna 
organizovalo již desátou jubilejní 
Abilympiádu.
Abilympiáda je soutěž pracov-
ních schopností a dovedností ur-
čená pro osoby se zdravotním 
postižením, kteří si mohou na-
vzájem porovnávat své doved-
nosti, na základě výsledků své 
práce získávají sebevědomí a ví-
ru ve své dovednosti, což jim mů-
že napomoci ke svému prosazení 
a uplatnění na trhu práce.
Celoročně se připravují v nejrůz-
nějších oborech, jako je např. 
aranžování květin, studená ku-
chyně, zdobení dortů, taneč-
ní a hudební dovednosti, práce 
s papírem, textilem, ruční práce, 
práce se dřevem.
Letošní soutěže se účastnilo 42 sou-
těžících, kteří předvedli takové vý-
kony, které až berou dech.
Na místě bylo rozhodnuto, že vy-
robené exponáty budou okamži-
tě vystaveny v prostorách hlavní 
budovy Krajského úřadu Jihočes-
kého kraje, kde se široká veřej-
nost s nimi může seznámit. Vý-
stava výrobků se bude konat do 
konce května 2014.

První náměstkyně hejtmana 
Ivana Stráská ocenila titulem 
Obchod přátelský k seniorům 
a zdravotně postiženým v rám-
ci města České Budějovice super-
market Globus. Diplom si od ní 
převzal zástupce ředitele Globu-
su Pavel Stárek. Vyhlášení soutě-
že, jejíž se stala Stráská spolupa-
tronkou, se uskutečnilo ve středu 
23. dubna na krajském úřadě.

 
Diplom za druhé místo v této soutěži 
od Stráské převzal ředitel českobudě-
jovického Terna Miroslav Konfršt a za 
třetí místo pak ředitel českobudějovic-
kého Tesco Stores Miroslav Karlík.
Soutěž vyhlásila SOS JčK - asocia-
ce, Seniorská občanská společnost, 
o.s. ČB a Svaz diabetiků, o.s. ČB. Je-
jím cílem bylo sledovat, jakou po-
moc nabízejí supermarkety senio-
rům a zdravotně postiženým ob-
čanům. Testováno bylo v krajském 
městě celkem 11 obchodů, převážně 
šlo o součásti velkých řetězců.

Náměstkyně Stráská ocenila Obchod přátelský 
k seniorům a zdravotně postiženým

První náměstkyně hejtmana Ivana Stráská předává diplom za první místo zá-
stupci ředitele českobudějovického Globusu Pavlu Stárkovi.

Program 
obnovy

venkova 
Zastupitelstvo Jihočeského kra-
je schválilo na svém zasedání 
dne 24. 4. rozdělení dotací v rám-
ci Programu obnovy venkova Ji-
hočeského kraje v roce 2014, na 
který je v letošním roce vyčleně-
no v rozpočtu Jihočeského kraje 
rekordních 94 mil. Kč. 
Konkrétní výši schválených dota-
cí jednotlivým žadatelům a bližší 
informace k čerpání a vyúčtová-
ní dotací jsou dostupné na strán-
kách Jihočeského kraje v sek-
ci: Granty, Fondy EU - schválené 
granty a příspěvky, na stránkách 
Programu obnovy venkova Jiho-
českého kraje a dále budou sdě-
leny v Informačních listech Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje, 
které měly být rozeslány všem 
obcím dne 30. 4. 2014.

Sídlem mateřské školy, zřízené coby 
příspěvková organizace kraje, se sta-
ne budova v českobudějovické Pres-
lově ulici, jejímž vlastníkem je ne-
mocnice. „Reagujeme tím na situa-
ci, kdy je v Českých Budějovicích stálý 
nedostatek míst pro všechny předško-
láky, jejichž rodiče by je chtěli do ma-
teřských škol umístit. Rozhodli jsme se 
proto tuto situaci alespoň částečně od-
lehčit,“ uvedl hejtman Jiří Zimola.
Investici do částečné rekonstrukce 
budovy, jejího vybavení i vybavení 
zahrady ve výši devět milionů korun 
podle Zimoly uhradí českobudějovic-
ká nemocnice. Její provoz pak zapla-
tí kraj. V současné době se dokonču-
je projektové dokumentace a po uvol-
nění budovy předchozím nájemcem - 

ředitelství Jihočeského muzea, bude 
zahájena rekonstrukce. Předpokláda-
ný konec prací je datován k 30. září. 
Kraj v minulých letech význam-
ně přispíval dotacemi na navyšo-
vání kapacity mateřských škol, dí-
ky čemuž se v kraji zvedla kapa-
cita o více než tisíc míst. Momen-
tálně se snaží rozšířit okruh těchto 
příjemců například o některé fi rmy. 
„Zřízením fi remní školky pro děti za-
městnanců krajského úřadu a nemoc-
nice tak není naším posledním kro-
kem. Jednáme už i s některými velký-
mi budějovickými fi rmami, které ma-
jí zájem obdobná zařízení pro děti 
svých zaměstnanců otevřít a ptají se 
po možnostech, jak by jim v tom mohl 
kraj pomoci,“ uzavřel Zimola.

Společnou fi remní mateřskou školu pro 70 dětí začnou v říjnu letošního 
roku provozovat Jihočeský kraj s českobudějovickou nemocnicí. Využívat 
ji budou moci přednostně děti zaměstnanců těchto institucí. V mimořád-
ných případech tam mohou být umístěny ale i jiné děti. Na svém zasedání 
ve čtvrtek 24. dubna to odsouhlasili krajští zastupitelé. 

Společná fi remní mateřská 
školka kraje a nemocnice

Vzájemná spolupráce mezi obcemi a městy na 
jihu Čech a jejich partnery v Kantonu Bern. To 
bylo jedním z hlavních témat setkání hejtma-
na Jiřího Zimoly a velvyslance Švýcarské konfe-
derace v České republice Markuse - Alexandera 
Antoniettiho, které se uskutečnilo na krajském 
úřadě ve středu 7. května.

„Města a obce na jihu Čech i v bernském kantonu řeší 
podobné problémy týkající se mimo jiného dopravy 
či školství. I proto je naší povinností tuto nastartova-
nou spolupráci podporovat,“ zdůraznil Zimola. „Je 
přínosné, že se řešením těchto témat zaobírají menší 
obce, města i kraj,“ dodal.
Hejtman zároveň připomněl, že nezanedbatelná 
je i spolupráce na poli kultury, ať už na obecní 
úrovni, či v rámci různých spolků.
Antonietti zase vyzdvihl, že vztahy mezi Čechy a 
Švýcary jsou více než dobré a zároveň ocenil vý-
hody vzájemných setkávání. „Když spolu mohou 
lidé komunikovat osobně, tak je spolupráce vždy 
snazší,“ vysvětlil.
Se Zimolou se pak shodli i na tom, že při dialo-
gu jde nejen o to dobře mluvit, ale i dobře na-
slouchat. Partnerství mezi Jihočeským krajem a 

Kantonem Bern se datuje od roku 2002. „V Čes-
ké republice je skoro 130 obcí a měst, které s obcemi 
a městy v zemi helvétského kříže úzce spolupracují. 

Potěšující na tom je, že nejvíce těchto partnerských 
subjektů – zhruba 35, se nachází právě v našem kra-
ji,“ uzavřel Zimola.

Zimola diskutoval se švýcarským velvyslancem 
o spolupráci měst a obcí na jihu Čech a v Kantonu Bern

Hejtman Jiří Zimola přivítal velvyslance Švýcarské konfederace v ČR Markuse - Alexandera Antoniettiho 
ve své pracovně ve středu 7. května.
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Pokud se důsledně zaměříte 

na to, co je uskutečnitelné, budete 
překvapeni pozitivním výsledkem. 
Překvapí vás i nečekaná fi nanční od-
měna. Nenechejte se však svést k di-
vokým spekulacím a hazardu.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Nabízí se vám lákavá příleži-

tost zažít dobrodružství. Zbavte se své 
bázlivosti a nesmělosti a zkuste třeba 
i riskovat. Neotálejte dlouho a projev-
te svůj temperament a ochotu vysta-
vit se zkoušce odvahy.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Aniž si to uvědomíte, učiníte v nej-

bližších dnech důležitý, možná i rozhodující 
krok k realizaci vaší osobnosti. Nesmíte se 
nechat ničím zmást, musíte jít za svým cí-
lem přímou cestou a bez zaváhání.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Toužíte po větší samostat-

nosti a odpovědnosti. Jste podnikaví, 
nadšení a plní ideálů, ale zvažte dobře, 
zda už jste připravení převzít důležitěj-
ší úkoly. Čeká vás bouřlivé období plné 
nových kontaktů.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Období plné střetů a konfl ikt-

ních situací vystřídají dny nabité 
tvůrčím elánem a radostí ze života. 
V partnerských vztazích dosáhnete 
vzájemného porozumění, budete roz-
mazlováni a hýčkáni.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Připravte se na situaci, která 

může zásadně ovlivnit celý váš další 
život. Změny v zaměstnání i rodinné 
neshody ale neberte dramaticky. Za-
měřte se na oblasti, ve kterých se vám 
dosud nedařilo.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Konečně se obnoví vaše ener-

gie a vy se můžete naplno věnovat 
všem svým zájmům a zálibám. Ne-
nechte se rozčílit pomluvami a klidně 
si zafl irtujte se svými kolegy v práci.
Šéfy vynechejte.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Podaří se vám znovu získat dů-

věru vašich miláčků, kterou jste pozbyli 
díky lehkomyslnému hazardování s jejich 
city. Víckrát už jejich trpělivost nezkoušej-
te, nemuseli by být příště tak velkorysí.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Často si hrajete s ohněm, pro-

to musíte dávat velký pozor, abyste 
nezašli příliš daleko. Nevěřte tomu, 
že jsou vám všechna rizika už dávno 
známá. Ďábel se často objeví tam, kde 
ho člověk nejmíň čeká.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Úspěšnost závisí jen na vaší 

pilnosti. Vneste do své koncepce řád, 
postupujte disciplinovaně a meto-
dicky. Nebojte se odvážných snů, ale 
zůstaňte věcní a důsledně pracujte na 
jejich uskutečnění.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Mějte oči otevřené a nepře-

hlédněte šanci, která se vám nabízí. 
Buďte přístupní a ochotní tuto šanci 
využít a nebraňte se ani pomoci ostat-
ních lidí. Důvěřujte své schopnosti vy-
cítit dobrou příležitost.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
 Musíte si otevřeně přiznat, že 
jste si na svá bedra naložili víc, než 
jste schopni unést. Jestli ale přesto 
chcete všechno zvládnout, naučte se 
rozumně hospodařit se svými silami.
Podělte se o zátěž s jinými. 

METROPOL
horoskop

Na vyluštěnou tajenku dnešní křížovky se těšíme na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz 
(napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 30. května 2014. Úspěšný vylosovaný luštitel obdrží knihu. 
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Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.

 inzerce@tydeniky.cz 
 tel. 472 700 122

V Top Hotelu Praha se 6. květ-
na konala tisková konference ke 
IV.ročníku benefi čního koncertu 
a dětského dne „Kdo má rád“.  
Po japonské zahradě se opět kro-
mě pořadatele Martina France 
proháněla čarodějnice a vodník 
z Martinského Mlýna. Metropol 
je od samého počátku mediál-
ním partnerem akce.

Na tiskovou konferenci dorazili v hoj-
ném počtu i umělci, kteří budou čtr-
náctého června na benefi čním kon-
certu na Martinském mlýně vystu-
povat. Nechyběla Kamila Nývltová, 
Roman Vojtek, Zbyněk Drda, Pavel 
Houfek, Gábina Goldová, Dáša Zá-
zvurková, Markéta Zehrerová a mo-
derátorky Markéta Mayerová a Mi-
chaela Marková. Slovenský zpěvák 
Martin Harich dokonce dorazil v do-
provodu své přítelkyně Celeste Buc-
kingham přímo od moře z Mallor-

ky. Dětský den na Martinském Mlý-
ně, jehož výtěžek půjde už počtvrté 
na Dětské a novorozenecké odděle-
ní nemocnice v Prachaticích, začne 
od 11hodin, kdy na děti budou ko-
lem rybníka či v lese čekat pohádko-

vé bytosti se zajímavými úkoly. Po-
kud stateční soutěžící nadpřiroze
né bytosti přesvědčí svými znalost-
mi a dovednostmi, obdrží diplom 
a dárky. Vyřádit se budou moci ta-
ké na trampolíně či skákacím hradu. 

A jak je na tom se strašidly Roman 
Vojtek, který zazpívá na večerním 
benefi čním koncertu: „Věřím na nad-
přirozené bytosti, strašidla a třeba 
i na ufouny a počítám, že na „mlejně“ 
jich pár potkám.“ Do Hrádku U Pečí-
na dorazí na benefi ční koncert ta-
ké Jana Paulová, Jana Kociánová, Va-
šo Patejdl, Hanka Křížková a Andrea 
Kalivodová. 

Vstupenky na www.tickestream.cz  
Více na www.martinproduction.eu

Text: Šárka Jansová, foto: Petr Bureš

Kdo má rád počtvrté na Martinském Mlýně 

 

 

Po hudebním představení Kabaret! Ka-
baret!, které se za velkého zájmu pub-
lika hrálo déle než rok a dosáhlo 53 re-
príz, nabízí Kabaret U Fleků svým ná-
vštěvníkům novou show. Rozverné 
staropražské písničky, veselé scénky, 
soutěže a interakce vtáhnou diváky do 
dění. Zárukou kvality je soubor výbor-
ných umělců, mladých, talentovaných 
českých zpěváků a hudebníků. V ro-
li Kabaretiéra Pepy, který ovládá svým 
neotřelým způsobem více jak 30 jazy-
ků, několik hudebních nástrojů a pře-
devším je skvělým komikem, excelu-

je Jan Hnyk. Neodolatelné je i duo Hot 
Sisters v podání sester Doris a Sophie 
Lámošových. Ve Flek Bandu hrají mis-
tři svého oboru Kieren Alexander, Jan 
Fečo, Radek Břicháč, Jan Kolář nebo Jan 
Šimůnek. Hosté mohu navíc ochutnat 
výtečné pivo z jednoho z nejstarších pi-
vovarů ve střední Evropě, kde se tento 
oblíbený nápoj vaří nepřetržitě více jak 
pět stovek let. Kabaret U Fleků se na-
chází na staré dobré adrese v Křemen-
cově ulici l1 na Praze 1. 

Text: Šárka Jansová
Foto: 2media.cz, s.r.o. 

Atmosféra minulého století U Fleků
Domácí i zahraniční návštěvníci Prahy mohou díky Kabaretu U Fle-
ků opět zažít atmosféru počátku minulého století. Nový Kabaret 
U Fleků přichází od května 2014 s novou premiérovou show.   
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Kontakt na redakci: redakce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

 Jaké bylo setkání po letech? 
Když jsme se všichni setkali i s re-
žisérem Vítem Olmerem, Janem Po-
tměšilem, Pepou Nedorostem nebo 
Romanem Skamene, bylo to až do-
jemné. V téhle sestavě jsme se nevi-
děli sedmadvacet let, sem tam jsem 
se potkávala pracovně jen s Honzou 
Potměšilem. Přišlo mi to jako abitu-
rientské setkání, všichni jsme si na-
vzájem polichotili, že vůbec nestár-
neme a vypadáme stále stejně. To 
tak zkrátka vrstevníkům připadá. 
Čas nám všem měří stejně a my se 
také pořád stejně vnímáme. 

 I vaše postava Evička Tričko zů-
stala stejná? 
Léty dozrála, stejně jako my všichni 
a mohu prozradit, že naštěstí k lep-
šímu. Už není taková materialistka, 
jako dříve, byť je velmi dobře fi nanč-
ně situovaná, má i tu potřebnou du-
ši. Zato Bíny, kterého hraje Roman 
Skamene, už zase „šlape chodník“, 
ovšem ne jako vekslák, ale tento-
krát nahání cizince před restaurací 
v centru Prahy. A velkou roli tam do-
stal obrýlený Martin v podání Jakuba 
Prachaře. Chudý kluk z Boleslavi, kte-
rý nemá holku, rodiče ani kamarády, 
ale zato plno dluhů. Vydá se proto do 
Prahy za lepšími zítřky a potká krás-
nou dívku, kterou hraje loňská miss-
ka Gabriela Kratochvílová. Více už 
neprozradím, přijďte do kina! 

 Jak probíhalo natáčení? 
Vít Olmer je pořád stejně fajn reži-
sér jako dřív, jen ta technika uděla-
la pokrok. Zatímco dříve se točilo na 

jednu kameru, nyní se točí na dvě 
a také máme porty. Ta práce na fi lmu 
už byla prostě jiná než před těmi se-
dmadvaceti lety. 

 Co nového se za tu dobu změnilo 
u vás? Stále žijete v Praze? 
Já jsem Pražanda! Léta jsem bydle-
la v Havelské ulici v centru historic-
ké Prahy. Žila jsem tam jedenáct let 
a také jsem si tam přinesla v zavi-
novačkách naše dvě děti. Velmi se 
nám tam líbilo, majitelé domu byli 
skvělí lidé. Jenže v ulicích byly da-
vy cizinců a mně se tam špatně cho-
dilo s kočárky na procházku. Takže 
jsme před mystickým centrem da-
li raději přednost Praze 5, kde nyní 
všichni bydlíme v bytě a máme blí-
že k přírodě. 

 Vaše děti také přece jen povy-
rostly...
To ano, dneska z nich jsou dospělí li-
dé a oba studují. Osmnáctiletá Ka-
mila akorát maturuje a chtěla by jít 
dál na vysokou školu v oboru eko-
nomie a marketing. Dvaadvacetiletý 
Lukáš dělá práva. Herecké geny tedy 
po mě ani po manželovi, kterým mi 
je už téměř tři desítky let herec Čest-
mír Gebouský, nezdědili. 

 Je pravda, že se zajímáte o poli-
tiku? 
Předně musím žít, že za obrovský 
zázrak považuji to, že vůbec přišla 
revoluce a vykročili jsme směrem 
ke svobodě. Já si vážně kdysi mys-
lela, že tady za tou „čárou“ zůstane-
me uvěznění navěky. Od listopadu 
1989 sleduji dění v naší společnosti. 

I když se mi ledacos příčí, nenadá-
vám na politiky všeobecně a věřím, 
že nejsou všichni stejní. Jen si pře-

ju, aby to ti lumpové konečně vzdali 
a vrátili jsme se konečně zase k úpl-
ně obyčejným morálním hodnotám. 

 Jak relaxujete?
Já jsem byla odjakživa sportovec, má-
me to v rodině, můj téměř 80 letý ta-
tínek stále ještě jezdí lyžovat do Alp. 
Já jsem se věnovala sportovní gym-
nastice a atletice, hrála volejbal a te-
nis a dodnes ráda lyžuju. Chodím pra-
videlně cvičit aerobic, protože, když 
se chci dožít nějakého věku „v celku“, 
musím se udržovat v kondici. V létě 
hlavně ráda chodím a také jezdím na 
kole. Před dvěma roky jsem si splni-
la sen a podívali jsme se s mužem do 
Norska. Velmi jsem se těšila na fjor-
dy a nádhernou, severskou přírodu. 
Musím přiznat, že i když bylo puto-
vání autobusem docela náročné, vrá-
tila jsem se domů úplně nadšená. 

 Kam se chystáte letos? 
Letos se chystáme s mužem do Níz-
kých Tater, kde jsme spolu byli kdy-
si za mlada. Vylezeme na hřeben, 
a protože tam neexistují cesty naho-
ru a dolů a musíme projít celý ma-
sív právě po hřebeni, budeme spát 
v salaších. Část trasy jsme ušli už 
loni a byla to paráda. Užila jsem si 
tam docela i legraci, protože v jedné 
salaši se s námi na noc sešli i nějací 
skauti. Já sama ženská spala v jed-
né místnosti, kde byly jen samé pa-
landy, s dvanácti chlápkama. Do Níz-
kých Tater se opravdu moc těším, 
bude to zase dobrodružství a taky 
báječný relax. Jen hory a lesy, nád-
herný výhled, cesta před námi a ob-
čas jen nějaký nadšený turista. Když 
budeme mít štěstí tak i modrá oblo-
ha nad námi. Takhle nějak by mělo 
vypadat naše léto. 

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Veroniky Jeníkové 

Evička Tričko léty dozrála a těší se na dovolenou  
Veronika Jeníková si opět zahrála Evičku Tričko v novém fi lmu Bony 
a klid 2, která měla premiéru 20. května v Tipsport Aréně v Praze.  

Veronika Jeníková 
Narodila se 4. června 1964 v Praze. Vystudovala hereckou konzervatoř. Byla 
v angažmá v divadle ABC, v současnosti hraje v Divadle na Jezerce, v Divadel-
ní společnosti Háta a v Divadelní společnosti Jany Šulcové. Hrála ve fi lmech 
Pozor vizita, Antonyho šance, Zdivočelá země, Rozpuštěný a vypuštěný, Oběti 
a vrazi, Bony a klid a v seriálu Ordinace v růžové zahradě, Bonny a klid 2.  

  Prodej a pronájem dlouhodobě trhem odzkoušených nápojových 
automatů s dostupností  náhradních dílů.

 Prodej směsí se zaručenou kvalitou .

  Na trhu působíme od roku 1999, za tuto dobu máme řadu velmi 
spokojených zákazníků. 

 Kompletní servis do 24 hodin.

  Naše společnost si vydobyla významné postavení mezi konkurencí.

DRINKS MACHINES s.r.o. 
Na Luhách 14/1559, Ústí  nad Labem

tel: (+420) 608 400 061 • email: info@drinksmachines.cz

www.drinksmachines.cz
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  Doporučte nové provozního místo a získejte odměnu!

Už 22. května vystoupila se svým 
dvorním klavíristou Petrem Ma-
láskem v rámci Recitálu v tábor-
ském hotelu Palcát. O den později 
v Klatovech, 25. května uvidí a usly-
ší Lucii Bílou její příznivci v Zámec-
ké jízdárně v Českém Krumlově 
a 29. května v Kulturním domě Lo-
rec v Kutné Hoře. „Není nikdo, s kým 
se cítím na jevišti tak opravdově jako 
právě s Petrem Maláskem. Od první-

ho do posledního tónu jsme jedna by-
tost, jedna umělecká duše a jen s ním 
můžu lidem říci, co cítím, co mě trá-
pí, co mě dělá šťastnou. Už proto na-
še společné koncerty zbožňuji,“ říká 
Lucie Bílá.
Pro Lucii to ale není konečná v rám-
ci letošních koncertních turné. Už 
na podzim opět vyrazí se svou mega 
show ČERNOBÍLÉ TURNÉ 2014 do tří 
českých a dvou slovenských měst.

„Už teď se moc těším na to, až si zo-
pakujeme ten loňský nářez. Letos ale 
mají všichni šanci jen v Praze (15.10.), 
Pardubicích (17. 10.), Ostravě, (19. 10.) 
Košicích (21. 10.) a Bratislavě (23. 10.) 
Vracíme se letos proto, že jsme si to 
s mým týmem vloni skvěle užili a ta-
ky je to šance pro ty, kteří u toho chtě-
jí být znovu, i pro ty, kteří to ještě nevi-
děli a nezažili,“ zve všechny fanouš-
ky zlatá slavice.  (rk)

Lucie Bílá zpívá Recitál, na podzim chystá Černobílé turné
Zlatá slavice Lucie Bílá představí během května svůj projekt RECITÁL ve čtyřech městech. Zazní na něm 
písně ze stejnojmenného CD, které před časem vydala. Na podzim se opět vrátí na velké scény v rámci ve-
leúspěšného ČERNOBÍLÉHO TURNÉ 2014.
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Chráněná krajinná oblast České středo-
hoří se rozprostírá po severu Čech, po 
obou březích dolního toku Labe. Území 
s dominantními městskými centry, ja-
kými jsou Štětí, Roudnice nad Labem, 
Terezín, Litoměřice, Úštěk, Lovosice, 
Ústí nad Labem a i Děčín spadá pod 
Agenturu pro cestovní ruch v destinaci 
České středohoří a Podřipsko. Hlavním 
posláním je realizace projektu Labská 
stezka v Ústeckém kraji – rozšíření in-
formační infrastruktury se zaměřením 
na rodiny s dětmi, dokončení v rámci 
projektu Podpora geoturismu v Čes-
kém středohoří novou naučnou stezku 
Hlinná – Kamýk s obnovením geopar-
ku v sídle CHKO v Litoměřicích, fi nan-
covaný z prostředků Revolvingované-
ho fondu MŽP, a také s tím související 
soutěž, která startuje 2. června 2014. 
Dále destinační agentura rozšiřuje in-
formační tabule ve spolupráci s Hra-
dy Českého středohoří, spolek a rovněž 
s obcí Velemín a její spádovou oblastí. 

Labskou stezkou na cyklo výlet
Labská stezka nabízí cykloturistům 
i turistům v oblasti Podřipska, Českého 
středohoří a Českosaského Švýcarska 
zážitky a aktivní vyžití vhodné k trá-
vení volného času pro rodiny s dět-
mi. Výlet dlouhý více než 90 km může-
me absolvovat na Labské stezce nebo-

li cyklotrase č. 2 začínající ve Štětí, přes 
Roudnici nad Labem, Terezín, Litomě-
řice, Velké Žernoseky, Ústí nad Labem, 
Děčín a končící v Dolním Žlebu, odkud 
pokračuje dále do Německa. 
Výchozím bodem pro náš cyklo vý-
let, je malebné město se silnou his-
torickou tradicí s dominantou hora 
Říp, Roudnice nad Labem. V posled-
ní době se na Podřipsku otevřela řa-
da památek, které stojí za zhlédnu-
tí, např. Věž Hláska s výhledem na 
celé Podřipsko a část Českého stře-
dohoří, Lobkowiczký zámek i ro-
mánský hrad. Z Roudnice nad La-
bem doporučujeme využít trasy po 
levém břehu, kde můžete navštívit 
Galerii kraslic nebo kostel sv. Kateři-
ny v Libotenicích. V Nučničkách lze 
přívozem přejet na pravý břeh, ku-
dy se dostanete přes Třeboutice do 
Litoměřic, avšak my jedeme dále po 
levém břehu až do Terezína. Tam je 
k vidění především pozoruhodně 
zachované vojenské opevnění - Ma-
lá a Velká pevnost a Muzeum ghet-
ta. Z Terezína už je to jen pomysl-
ný krůček do Litoměřic. Za návštěvu 
zde zajisté stojí gotický hrad nabí-
zející expozici vinařství. Své histo-
rické kouzlo nabídne také centrální 
Mírové náměstí s barokním koste-
lem Všech svatých, historickými do-

my Kalich, Černý orel, U Pěti panen 
či radnicí ve stylu saské renesance, 
kde dnes sídlí Vlastivědné muzeum. 
Litoměřice se mohou pochlubit nej-
rozsáhlejším podzemím v Čechách, 
za návštěvu stojí stálá expozice Důl 
Richard v proměnách času.  

Nejkrásnější úsek trasy začíná v údo-
lí Porta Bohemica, ve Velkých Žerno-
sekách známých vinařstvím stejně ja-
ko na levém břehu Malé Žernoseky. Ob-
ce spojuje přívoz umožňující navštívit 
Opárenské údolí. Na Labskou stezku 
se lze díky přívozu napojit cyklostez-
kou z Lovosic. Od Velkých Žernosek ve-
de stezka Portou Bohemicou – pod vr-
chem Kalvárie až do Libochovan a poté 
do Ústí nad Labem s hradem Střekov. 
Z centra Ústí vede lanovka k zámečku 
Větruše, v Krásném Březně doporuču-
jeme návštěvu ZOO. Cyklostezka po-
kračuje stále po pravém břehu přes Vel-
ké Březno, kde lze zajít do pivovaru či 

zámku a využít přívoz. V Malém Břez-
ně odbočuje muzeální zubrnická želez-
nice vedoucí ke skanzenu v Zubrnicích 
– pod dohledem Bukové hory. V Těch-
lovicích lze odbočit k hradu Vrabinec. 
V Děčíně – Podmoklech se nachází ZOO 
na Pastýřské stěně. 

Po Labské stezce za kulturou
Agentura pro cestovní ruch doporuču-
je navštívit 1. ročník Roudnického koš-
tu, který navazuje na úspěšný nultý 
ročník ochutnávky vín českých vinařů 
nejen z destinace. Akce se koná 14. 6. 
2014 na lobkowiczkém zámku. Zahá-
jení Roudnického koštu začíná v 10:00 
a program je připraven až do 18:00, 
na své si přijdou i děti, pro které jsou 
zajištěny atrakce.  Na degustaci i zpět 
se lze bezpečně dopravit Podřipským 
motoráčkem, který brázdí trasu Hně-
vice (Štětí) – Roudnice nad Labem – Li-
bochovice – Litoměřice h. n. V sezó-
ně 2014 vyráží každou sobotu v obdo-
bí 7. 6. – 6. 9. (kromě 21. 6.) a v neděli 
3. 8. a 10. 8. 2014. Součástí motoráč-
ku je přípojný vůz Bixeum – pojízdné 
muzeum a občerstvení. Přípoj ze Stře-
dohorského motoráčku či ze Švestko-
vé dráhy lze uskutečnit na nádraží 

v Lovosicích nebo v Litoměřicích a po-
té pokračovat Podřipským motoráč-
kem. Pro přepravu můžeme využít od 
1. 6. 2014 každou sobotu i neděli tra-
diční Cyklobus do Českého středoho-
ří a Podřipska. Vyjíždí z Roudnice nad 
Labem, Litoměřic a Štětí se zastávka-
mi Mukařov, Kletečná, Doksy – Staré 
Splavy a další. 
Dne 17. května 2014 ve spolupráci 
s Bránou do Čech proběhlo zaháje-
ní sezóny na Labské stezce. Záro-
veň odstartovala soutěž na Labské 
stezce, o které se více dozvíte na
www.ceskestredohori.info/LS. 

Destinační agentura 
České středohoří, o.p.s.
Agentura pro cestovní ruch v desti-
naci České středohoří a Podřipsko
Tyršovo náměstí 68/5, Litoměřice
e-mail: info@ceskestredohori.info
telefon: 412 871 140, 412 871 141

Destinace České středohoří
Destinace České středohoří je lokalitou s neopakovatelnou atmosférou krás-
né přírody, vysokých čedičových kup a rovněž oblastí hradních zřícenin, které 
tyto dominantní vrcholy korunují. Mnohotvárnou geologickou stavbu vulka-
nického pohoří a zachované lesní porosty doplňuje pestrá paleta pastvin, luk 
a polí, což vytváří v rámci České republiky jedinečnou rozmanitost. 

Litoměřice - hrad s expozicí vinařstvíLitoměřice - hrad s expozicí vinařství

Porta Bohemica - Brána ČechPorta Bohemica - Brána Čech

Muzeum ghetta TerezínMuzeum ghetta Terezín

 Co jste divadlu přichystali jako 
dárek?
Budova samotná prošla ně-
kterými stavebními úpra-
vami. Už si to zaslouži-
la. Hosté uvítají no-
vou terasu kavárny 
v Krušnohorském 
maskaronu, mož-
ná si nevšimnou, 
že jsou opravené omít-
ky a střecha. Dárků pro ná-
vštěvníky divadla bylo a ještě 
bude několik. V dubnu jsme před-
stavili kulturní stánek v celé šíři je-
ho možností, byla činohra, opere-

ta, Melody Makers Ondřeje Havel-
ky, koncert Severočeské filharmo-

nie, módní přehlídka a také 
den otevřených dveří 

s výstavou dobových 
fotografií a historic-
kých plakátů, o kte-

rou byl veliký zá-
jem. Archivní ma-
teriály divadla 

jsou tak zajímavé, že je 
v krabičce na fl eši odkáže-

me našim nástupcům, kteří tu 
budou za 10 let připravovat oslavy 
100. narozenin Krušnohorského di-
vadla.

 Teplice se vyznačují bohatou 
škálou různých kulturních akcí 
po celý rok …
To ano. Zatímco jiná divadla v re-
publice mají letní prázdniny, my je-

deme i přes léto naplno. Současně 
s lázeňskou sezónou začíná napří-
klad hudební festival L. v. Beetho-
vena, kolonádní koncerty v Muš-
li, chrámové koncerty v kostele 
sv. Jana Křtitele a komorní koncer-
ty v Zahradním domě. Kromě sou-
borů z našeho regionu, tu v létě 
vystoupí i přední umělci z České 
republiky a v rámci svého turné po 
Evropě zavítá britský pěvecký sbor 
z Liverpoolu.

 Do lázeňského města přijedou 
i další zahraniční umělci. Při jaké 
příležitosti? 
Bude to v červenci v rámci Ev-
ropské hudební akademie. Sólis-
té a sbor operního ansámblu Uni-
verzity Britské Kolumbie ve Van-
couveru během tří týdnů nastudu-
jí a společně s Brixiho komorním 
souborem, Hereckým studiem, Ta-
nečním divadlem Teplice a Diva-
dlem v Pytli Petra Stolaře za dopro-

vodu Severočeské fi lharmonie pro-
vedou Smetanovu Prodanou nevěs-
tu. Dirigentské taktovky se ujme 
Norbert Baxa, režii bude mít Nan-
cy Hermiston a scénu „Příchod ko-
mediantů“ režijně připraví Svato-
pluk Vašut. Právně v této scéně do-
stanou velký prostor Tepličané. Bez 
zajímavosti není, že v roli principá-
la vystoupí primátor Jaroslav Ku-
bera v alternaci s Tomášem Töpfe-
rem. Premiéra pod názvem „Tepli-
ce sobě“ je naplánována na 17. čer-
venec v Krušnohorském divadle. 
Kromě dvou teplických repríz po-
jedeme s Prodanou nevěstou i na 
dva zájezdy. 20. 7. se představíme 
na zámku v Děčíně a 23. července 
v Městském divadle v Jablonci nad 
Nisou. Jedná se o unikátní spojení 
tvorby profesionálních a amatér-
ských umělců a já osobně se na to 
už moc těším. Zváni jsou i čtenáři 
Metropolu. (met)

Teplice zvou na zahájení 860. lázeňské sezóny a kulturní léto
A je to tady. Největším open air festivalem začíná v Teplicích v sobotu 
31. května už 860. lázeňská sezóna. Bohatý program na oba víkendové 
dny tradičně připravil Dům kultury Teplice (celý program najdete na 
www.lazenska-teplice.cz). Kulaté narozeniny letos nemá jen lázeňská 
sezóna, ale také Krušnohorské divadlo, kterému je 90 let. Na co všech-
no se v létě mohou hosté krásného města těšit, o tom jsme si povídali 
s ředitelem DK Teplice Přemyslem Šobou.  

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
moje dnešní krátké zamyšlení se týká Ev-
ropské unie, potažmo voleb poslanců EP 
na další pětileté období. Letos v květnu 
uplynulo právě 10 let, kdy jsme se stali je-
jími řádnými členy. Většina z nás šla k vol-
bám s velkým očekáváním a radostí, že 
jsme konečně tam, kam odedávna patří-
me, že se budeme mít líp, že budeme mo-
ci cestovat, pracovat v zahraničí, k návště-
vě členských zemí nám postačí občanský 
průkaz atd., atd. 

Nevím, jak se komu z nás tahle očekávání 
naplnila, ale zpátky už dost dobře nemů-
žeme.  A tak se pojďme raději dívat do bu-
doucnosti, co z tohoto členství můžeme mít 
dobrého. Pokud se tomu budete věnovat 
pozorněji, zjistíte, že toho vůbec není málo. 
Ano, byly různé excesy, například jak moc 
má být zahnutá okurka, ale to jsou naštěstí 
jen výjimky a i poslanci EP jsou jenom lidé. 
Těžko říct, zda to bylo míněno vážně, ne-
bo z recese. Existuje také bezpočet případů, 
kdy jsme si pomohli. Členství v EU přines-
lo České republice vyšší HDP, investice, nová 

pracovní místa a pro mladší generaci mož-
nost stáží a studia v zahraničí. Ne vždycky 
se nám podařilo vytěžit z nabízených mož-
ností maximum, ale pokaždé v tom sehrál 
negativní roli lidský faktor. Vzpomeňme 
například kauzy kolem proplácení projek-
tů z regionálních operačních programů na-
příč republikou, kde v některých případech 
převládly sobecké zájmy jednotlivců, nebo 
zbytečné nabalování administrativní zátě-
že v souvislosti s přijímanými zákony.
Život jde ale dál, a jestliže si uvědomíme, 
že v dnešní době už přes 80 % legislativ-

ních norem má základ právě v EP, je na 
místě s tím počítat a od nově zvolených 
poslanců vyžadovat poctivou, zodpověd-
nou práci ve prospěch celku a skládání 
účtů voličům. K tomu by měly pravidelně 
přispívat i sdělovací prostředky. Za vydava-
telskou skupinu Metropol se k tomu hlá-
sím a polepším se. Slibuji.
Důkladné rozmyšlení a šťastnou ruku ve 
volební místnosti vám za celý tým tvůrců 
tohoto vydání přeje 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka, richterova@tydeniky.cz




