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Sámer Issa
Narodil se 7. srpna 1985 v Sýrii. V roce 1991 se s rodiči a bratrem Marwanem přestěhoval 
do ČR. V roce 2004 se přihlásil  do první řady „Česko hledá Superstar 2004“ a skončil na 
3. místě. Vydal album Busted ve stylu R‘n‘B. Druhé album vyšlo v roce 2005 pod názvem 
Break The Silence a zpívá tam s ním Martina Balogová či zpěvačka Victorie, o produkci 
se postaral Ondřej Brzobohatý a DJ Neo. V roce 2007 převzal Zlatou desku. 
Je skvělý tanečník a nedávno natočil videoklip k nové skladbě If I let you go. 

Na náhody 
moc nevěřím

 Sámere, vy jste nejen tuhle pís-
ničku skvěle zazpíval a zrovna tak 
skvěle jste i s přítelkyní zatancovali. 
Jak se vám na Housce líbilo?  
Myslím, že už jsem tam byl pětkrát, ale 
na tomhle místě každopádně vystupu-
ji vždycky moc rád. Na charitativní kon-
certy nezapomínám, každý má pomá-
hat, jak umí. Navíc „Noc s hvězdami“ má 
vždycky krásnou atmosféru a ani tento-
krát to nebylo výjimkou. Navíc jsem se 
tam potkal s hvězdami 80. let jako je Ví-
tězslav Vávra, Jitka Zelenková, Pavel Ro-
th nebo Miluška Voborníková.  

 Potkala vás tam ale prý i pořádná 
bouře, je to tak? 
Je pravda, že se téměř shodně se začát-
kem koncertu zatáhlo, začal slejvák a sil-
ný vichr a opravdu to začínalo strašidel-
ně. Byť bylo nádvoří, kde koncert probíhal, 
zabezpečeno kvalitní, značkovou celtou 
i s koryty pro odtok vody, vítr si s ní pohrá-
val. Zmokli nejen diváci, ale hlavně drahá 
aparatura. Nakonec se počasí umoudři-
lo a pořadatelům a zvukařům se podařilo 
koncert rozjet. Pak už to byla paráda.  

 Myslíte, že na Housce dala o sobě 
vědět brána do pekel, která se údaj-
ně nachází pod hradní kaplí? Znáte 
nějaká další tajemná místa?  
Možné to je, kdo ví. Každopádně se bou-
ře přihnala přesně na začátek koncertu, 
a jak rychle přišla, tak odešla. Já osob-
ně jsem byl na místě, kde žila hraběn-
ka Báthory, a přiznávám, že to byl hodně 

zvláštní, možná až strašidelný zážitek. 
On ten její příběh je jedna velká záhada.

 Máte nějaké jiné zkušenosti 
s bouřkou? 
Když jsme jeli na vystoupení, jedna po-
řádná nás zastihla v autě a mohu říct, 
že jsem to v tom uzavřeném prostoru 
prožíval docela strašidelně a fakt jsem 
se i bál. Určitě to bylo napínavější, než 
se zavřít třeba v chatě a sledovat bouři 
z uctivé vzdálenosti za oknem. 

 Zažil jste někdy vy sám nějaký 
úkaz, který vás přesvědčil o tom, že 
existuje něco "nad námi", něco co 
nás převyšuje? 
Spíše zažívám momenty, kdy si řek-
nu: „Tohle snad ani nemůže být náho-
da.“ A to je právě na životě velmi ta-
jemné a krásné.

 Život má spoustu krás. Třeba ženy. 
Jaké dívky se vám líbí nejvíce?
Každá holka či žena má určitou energii. 
Když je hezká, tak se člověk prostě oto-
čí. Také ale záleží na tom, jak se projevu-
je a mluví. Takže pěkná a chytrá holka je 
skvělá kombinace. 

 Kde letos strávíte prázdniny?
Určitě u moře, letím do Řecka a pak na 
Ibizu, kde fungovat budu i pracovně. Na 
podzim bych moc chtěl odletět na Kubu.

 Takže odpočinek a velký doutník? 
Působíte ale hodně akčně. Baví vás vů-
bec polehávat na pláži?  
Polehávat mě teda moc nebaví. Jsem velký 
dobrodruh a strašně rád objevuji nová mís-
ta. Na výletech jsem pořád, i u toho moře. 

 Váš otec pochází ze Sýrie, kde jste 
se narodil. Které místo je vaším do-
movem?
Česká republika, Sýrie a pak zase Čes-
ká republika. 

 Vzpomenete si na vaši nejoblíbe-
nější hračku? 
Bylo to zvířátko, které jsem dostal k na-
rozeninám, Jezevčík Sára, moje láska.

 Stěhoval jste se často? Kde jste 
bydlel poprvé sám za sebe? 
Stěhování jsem si něco užil! Prv-
ní pronájem jsem měl na Smíchově 
a byl asi ze všech nejhorší. 

 Máte nějaký vysněný dům do bu-
doucnosti?  
Představuji si dům u moře a u nás 
v ČR bych si pořídil chatu.   

 V poslední době bouře opět vypla-
vily některé domy i celé vesnice. Za-
žil jste někdy záplavy?  
Mám s nimi zkušenosti, při záplavách 
jsme pomáhali stěhovat útulky. V tu do-
bu jsem přivezl i vyplavené mládě lišky, 
kterou jsem vypiplal a pak jsem ji pus-
til do rezervace. Liška se jmenovala Elsa. 
Kdo říká, že jsou lišky divoké a zlé, nemá 
vůbec pravdu, jsou to nádherná a krásná, 
plachá zvířata. Něco mezi psem a vlkem. 

 Je vidět, že máte srdce na správ-
ném místě. Co je pro vás v životě 
nejdůležitější?
Zdraví a moje rodina.   

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Sámera Issy

Sámer Issa vystoupil spolu se svojí přítelkyní počátkem měsíce na benefi čním koncertě Noc hvězd na hradě Houska. 
Zpěvák, který 7. srpna oslavil 29. narozeniny, si s partnerkou střihli slavnou písničku z fi lmu Hříšný tanec. 

www.olympiateplice.cz www.facebook.com/olympiateplice

www.misspress.cz

MISS CZECH PRESSMISS CZECH PRESS 2014
C E L O S T Á T N Í  P R O J E K T  S O U T Ě Ž E  K R Á S Y

FINÁLOVÝ VEČER 20.ZÁŘÍ 2014



U
v

ítá
m

e
 v

e
 sv

é
m

 tý
m

u
 n

o
v

é
 o

b
ch

o
d

n
ík

y.           te
l.: 4

7
2

 7
0

0
 1

2
2

           e
-m

a
il: in

ze
rce

@
ty

d
e

n
ik

y.cz

02 Noviny Metropol sledují události v regionu | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
in

ze
rc

e

z 
kr

aj
e

Podstatná většina směrnic, nařízení 
i doporučení Evropské unie se k obča-
nům dostává prostřednictvím „Progra-
mů“ a „Směrnic“, které nám k použití 
předkládají pracovníci ministerstev ří-
zených vládou České republiky. Jde te-
dy o domácí produkty práce odborných 
pracovníků, které se mnohdy pouze 
rámcově konzultují s pracovníky jed-
notlivých generálních ředitelství Ev-
ropské komise. Nikdo nám „z Bruselu“ 
nenařizuje, jak tyto materiály mají vy-
padat, nikdo nám neříká kolik a jakých 
programů pro čerpání fondů EU má-
me mít, jak mají být spravovány a kdo 
kontroluje „papíry“. Dokonce i detailní 
podmínky čerpání fondů jsou „tuzem-
ským produktem“. Samozřejmě, rám-
cové podmínky jsou dány v návrzích 

Evropské komise a procházejí Evrop-
ským parlamentem, který je mnohdy 
výrazně mění. Pracovníci Evropské ko-
mise potom s úředníky českých minis-
terstev odsouhlasují, že návrhy z Pra-
hy odpovídají tomu, co přijal Evropský 
parlament. Jde ale o diskusi nad návrhy 
z Prahy a pracovníci našich národních 
úřadů potom stanovují detaily potřeb-
né administrativy a kontrolují, zda je 
vše v pořádku. Úředníci z Bruselu děla-
jí teprve následnou, mnohdy pouze na-
mátkovou kontrolu. 
Hlavním místem v České republice, 
kde se vše k čerpání peněz (tzv. fondů 
EU) připravuje, je Ministerstvo místní-
ho rozvoje. Návrhy na konkrétní pou-
žití legislativy EU v domácím právním 
řádu zpracovávají jednotlivá minister-

stva. Kontrolu plnění našimi úředníky 
stanovených a s pracovníky EU odsou-
hlasených podmínek provádí u čerpá-
ní prostředků Ministerstvo fi nancí. Po-
stupy, které při tom používá, navrhu-
jí úředníci z ministerstva a ti také tyto 
postupy konzultují „v Bruselu“.
Závěrem je tedy nutno konstatovat, že 
největší problémy si děláme se záleži-
tostmi EU sami. Protože legislativa EU 
tvoří cca 80 % našich zákonných předpi-
sů, je velmi důležité, jak se nám podaří 
výše zmíněnými mechanismy všechny 
ty předpisy pro Českou republiku co nej-
lepším způsobem aplikovat. Máme to 
z větší části ve vlastních rukou a pokři-
ky typu „to je blbost, kterou po nás chce 

Brusel“ zpravidla svědčí o tom, že u nás 
doma někdo něco zkazil a teď se snaží 
vinu svést na „vyšší moc“, tedy „Brusel“. 
Je pravda, že nic není stoprocentní, ale 
dobrá příprava a kvalifi kovaná obhajo-
ba národních zájmů je něco zcela jiné-
ho než populistické výkřiky o zlotřilých 
a nesmyslných požadavcích Bruselu.
Evropská unie je dnes společenstvím 
28 států, které mají kolem 80% společ-
né legislativy a řídí se jako spolek Lisa-
bonskou smlouvou. V praktickém živo-
tě se setkáváme se směrnicemi, naříze-
ními a doporučeními EU a s tzv. „Poli-
tikami“ a „Fondy“ EU. Veškerá činnost 
je fi nancována zejména z rozpočtu Ev-
ropské unie, který je pro toto rozpoč-
tové období schválen limitem 1% hru-
bého domácího produktu jednotlivých 
členských států (Česká republika při-
spívá cca 40 mld. Kč ročně). Jedinou vý-
jimku má Velká Británie. Jde o miliardy 
liber, o které platí do rozpočtu její vlá-
da méně, tzv. Britský rabat, čili sleva. 
Tu si vymohla při vstupu do společen-
ství v roce 1973 a je stále předmětem 
zuřivých diskusí při přípravě rozpočto-

vého výhledu (ten poslední je na léta 
2013 až 2020). Členské země EU se pra-
videlně scházejí jednak na tzv. summi-
tu, tedy schůzce vrcholných představi-
telů zemí (těmi jsou ve většině případů 
předsedové vlád), jednak na tzv. sekto-
rových radách (tam se scházejí minist-
ři odpovídající za danou problematiku, 
například za dopravu). Organizací těch-
to schůzek je každý půlrok pověřen ji-
ný stát. Od prvního července 2014 je 
touto tzv. předsednickou zemí Itálie.
Předsednická země zpravidla pro dobu 
svého předsednictví stanoví určité pri-
ority, které se snaží v průběhu předsed-
nictví prosazovat. Itálie si zvolila velmi 
ambiciózní tři priority a její ministerský 
předseda a státní podtajemník pro zá-
ležitosti EU vyslovili navíc řadu zajíma-
vých myšlenek. Navštívil jsem proto vel-
vyslance Itálie v České republice a polo-
žil mu řadu otázek, které mohou přiblížit 
praktické kroky, jež můžeme očekávat. 
Každopádně bude zajímavé, jak budou 
priority převáděny do praxe. Jde o hos-
podářský růst a zaměstnanost, vnější 
vztahy a spravedlnost a občanství.

Europoslanec Jaromír Kohlíček: Jak to chodí v Evropské unii

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o.
Dvořákova 83, 415 10  Teplice, tel.: 417 590 555, fax: 417 590 571, e-mail: volkswagen@ac-elan.cz

AUTOCENTRUM ELÁN, s.r.o.

Penzion pro dámy
V těchto vydal svoji 34. publikaci 
s názvem Penzion pro dámy zná-
mý severočeský spisovatel Ladi-
slav Muška. Přinesl nám ji do re-
dakce a prozradil, kde se k napsání 
půvabného příběhu inspiroval.
Děj se odehrává ve vymyšleném 
zámku Panská v malebném Čes-
kém středohoří, který získala 
zpět v restituci jedna dáma z vyš-
ších kruhů, která jej předělala 
na penzion. Zve do něj své vrs-
tevnice, které mají různé chout-
ky a zaměstnanci se snaží je spl-
nit. Knížka je vhodná k přečtení 
jak u vody, tak i u kamen. Nudit 
se rozhodně nebudete. Další no-
vinka Ladislava Mušky na sebe 
nenechá dlouho čekat. Bude se 
jmenovat „Romeo a Julie za ča-
su trhu“ a vyjít by měla ještě do 
konce letošního roku.

Text a foto: Metropol

Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a ve 
školách „řádí“ řemeslníci. Co se stihlo udě-
lat a co ještě zbývá dokončit v Litoměři-
cích, na to jsme se zeptali starosty králov-
ského města Ladislava Chlupáče.

Tradičně o prázdninách dochází na všech zá-
kladních a mateřských školách k běžné údržbě 
zázemí pro výuku jako je malování, výměna 
podlahových krytin, nákup nových školních la-
vic, vybavení tříd a rovněž k udržovacím pra-
cím na školních hřištích a v tělocvičnách. Be-
zesporu největší investiční akcí tohoto roku, 
kdy se nejintenzivněji pracuje v době letních 
prázdnin, je zateplení a výměna oken na Zá-

kladní škole Havlíčkova. Její realizace má dva 
pozitivní dopady, jednak jde o samotný stav 
budovy a komfort jejího užívání a dále pak 
o významné úspory v oblasti spotřeby ener-
gií. Tento krok navazuje na instalaci fotovol-
taické elektrárny na střeše této školy. Další 
významnou stavební akcí města je výměna 
oken na mateřské škole Eliášova – vila Fer-
dinanda Taussiga, která byla vystavěna v 30. 
letech minulého století. Proto při vlastní vý-
měně je třeba dbát zájmů památkové péče 
a postupovat citlivě, aby hodnota této soli-
térní stavby zůstala zachována. Na Masary-
kově základní škole probíhá kompletní opra-
va stropů v 1. a 2. patře. 

Z mnoha dalších aktuálně probíhajících 
oprav ještě mohu namátkově uvést napří-
klad střechu v MŠ Stránského, výtahu a re-
pase oken v Knihovně Karla Hynka Má-
chy, stavební úpravy na plaveckém bazénu 
(izolace, dlažba a odvodňovací žlábky), re-
konstrukci Jiráskových sadů, práce na dět-
ském dopravním hřišti, v parku Miřejovic-
ká stráň, na parkovišti v ulici Na Valech, 
opravu chodníků v ulici Kozinova, úpra-
vy chodníků na sídlištích, stavbu nového 
chodníku v ulici Švermova, dostavbu chy-
bějících chodníků v ulici 28. října, či do-
končení úprav multifunkční zóny na Stře-
leckém ostrově.  (od dop.)

Evropská unie je, soudě podle vyjádření, které často slyšíme a čteme, něco 
hrozného. Pokud chce vláda republiky, krajští radní nebo obecní zastupite-
lé něco nového připravit, narážejí na pojem EU na každém kroku. Často je 
to spojení Brusel od nás chce, musíme splnit takové či onaké podmínky dané 
předpisy EU. Je to skutečně tak hrozné nebo si někdo každou chvíli, zejména 
při prosazování něčeho nepopulárního, ulehčuje pozici a svoje výplody podpí-
rá tvrzením „já ne, to kdosi z Bruselu“?

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč: Ve školách řádí řemeslníci

METROPOL
doporučuje
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Na snímku zprava ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček, primářka Onkologického oddělení Krajské zdravot-
ní, a.s. MUDr. Martina Chodacká, generální ředitel KZ, a.s. Ing. Petr Fiala a místopředseda představenstva KZ, a.s. 
Radek Scherfer při návštěvě chomutovské nemocnice.  

MUDr. Martiny Chodacké, 
primářky Onkologického oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. 

 Co konkrétně pro pacienty zna-
mená opětovné přiznání statu-
tu onkologického centra pro Ne-
mocnici Chomutov a kdy se začne 
s biologickou léčbou?
Onkologické oddělení nemocni-
ce Chomutov se stalo díky roz-
hodnutí pana ministra zdravot-
nictví Svatopluka Němečka od 15. 
7. 2014 spolupracujícím pracoviš-
těm Komplexního onkologického 
centra Masarykovy nemocnice Ús-
tí nad Labem. Konkrétně to v pra-
xi znamená, že tímto krokem by-
lo  umožněno poskytovat onkolo-
gickým pacientům západní čás-
ti Ústeckého kraje i nejmodernější 
tzv. biologickou (cílenou) léčbu na 
Onkologickém oddělení v Nemoc-
nici Chomutov. Od poloviny roku 
2012 až dosud na tuto léčbu muse-
li pacienti dojíždět na Onkologic-
ké oddělení Masarykovy nemocni-
ce do Ústí nad Labem. Nejvíce se 

Chomutovská nemocnice má znovu statut komplexního onkologického centra 
Krajská zdravotní, a. s. rozšířila 
statut komplexního onkologické-
ho centra a opět má možnost po-
skytovat onkologickou péči nej-
vyššího stupně nejen v Ústí nad 
Labem, ale také na pracovišti 
chomutovské nemocnice. Tomu 
byla tato možnost dlouhodobě 
odepřena. Ve prospěch  Krajské 
zdravotní, a. s. rozhodl ministr 
zdravotnictví ČR Svatopluk Ně-
meček, který Onkologické oddě-
lení Nemocnice Chomutov 5. srp-
na navštívil. 

to dotklo pacientů z podhorských 
oblastí a okolních vesnic, kteří dí-
ky zrušení různých spojů hromad-
né dopravy museli komplikovaně 
dojíždět na léčbu každé dva týdny. 
V našem regionu se biologická léč-
ba používá zejména u nádorů tlus-

tého střeva a konečníku, nádorů 
prsu a nádorů ledvin a je poskyto-
vána všem pacientům, kteří splňu-
jí tzv. indikační kritéria pro biolo-
gickou léčbu.
Aktuálně se týká cca sedmdesáti 
pacientů z Chomutovska. Předpo-

PTÁME SE:

kládá se, že tito pacienti začnou 
být převáděni na chomutovskou 
onkologii postupně v průběhu 
měsíce září, přesné datum bude 
určeno až na základě jednání se 
zdravotními pojišťovnami, které 
již bylo zahájeno.

 Co všechno se již realizovalo 
a ještě je třeba udělat z technické-
ho a ekonomického hlediska po na-
vrácení statutu komplexní onkolo-
gické léčby v odštěpných závodech 
v Ústí nad Labem a v Chomutově?  
Biologická léčba, tedy typ léčby 
onkologických pacientů, který byl 
chomutovské onkologii odepírán, 
toto pracoviště v minulosti běž-
ně poskytovalo a je proto okamži-
tě připraveno léčbu poskytovat bez 
jakýchkoli investic nebo plnění dal-
ších podmínek. Pacienti budou do 
procesu léčby zařazováni postup-
ně. Především ale nebudou již mu-
set za léčbou dojíždět do vzdálené-
ho Ústí nad Labem.
Podmínkou pro udržení statutu 
komplexního centra je krom jiných 
Ministerstvem zdravotnictví a od-
bornou společností sledovaných kri-
térií také odpovídající přístrojové 
vybavení. Proto nyní na ústeckém 
pracovišti realizujeme dotační pro-
jekt instalace druhého lineárního 
urychlovače. Nový urychlovač by-
chom potřebovali v dohledné době 
také do Chomutova, jelikož jeden ze 
dvou přístrojů je na hranici své ži-
votnosti. Stejně jako přístroj do Ús-
tí, bychom chtěli i ten chomutovský 
pořídit z integrovaného operačního 
programu Ministerstva zdravotnic-
tví, tedy z dotačních zdrojů.
Krom přístrojů se nyní také inten-
zívně zabýváme zlepšením prostře-
dí ústecké onkologie. Rekonstruk-
cí projdou prostory 1. nadzemního 
podlaží včetně vstupu, všechna soci-
ální zařízení a vyměněna budou ta-
ké všechna okna. 

Ing. Petra Fialy, 
generálního ředitele KZ, a.s.
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Krátce z kraje

inzerce

Ústecký kraj

Další zprávy 
z kraje 

najdete na: 
www.kr-ustecky.cz
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Ústeckému kraji přiznal Vrchní soud v Praze svým rozsudkem z června letošního roku nárok na náhradu škody ve výši přes 
150 tisíc korun, která mu vznikla na jeho majetku - čtyřech obrazech z pozůstalosti malíře Emila Filly. V roce 2011 byly odci-
zeny ze  zámku v Peruci na Lounsku čtyři obrazy Emila Filly v hodnotě mnoha milionů korun. Díky rychlému zásahu Policie 
ČR ze tří krajů byli pachatelé usvědčeni a obrazy vráceny jeho majiteli – Ústeckému kraji. Díla jsou po náročných restaurátor-
ských zásazích dosud uložena na bezpečném místě.

Smlouvy o poskytnutí dotací 
na cyklostezky Labská stezka 
a Ploučnice podepsal hejtman Ol-
dřich Bubeníček a předseda Regi-
onální rady regionu soudržnosti 
Severozápad Petr Navrátil. Cyk-
lostezky kraj fi nancoval ze svých 
zdrojů, jelikož smlouva nebyla 
podepsána před přerušením čin-
nosti ROP SZ. Nyní tedy dochá-
zí k naplnění předchozích dohod 
a Ústecký kraj získá dotace ve vý-
ši 278,141 milionu korun. 

„Obě cyklostezky jsou již postave-
né a slouží občanům Ústeckého kraje 
k aktivnímu trávení volného času, stej-
ně jako turistům a návštěvníkům kra-
je k poznávaní našich krás ze sedla ko-
la. Cyklostezky jsou velmi zajímavým 
nástrojem pro cestovní ruch a dota-
ce z evropských fondů umožňují kra-
ji tento směr využívat a rozvíjet poten-
ciál, který cykloturistika nabízí,“ řekl 
hejtman Oldřich Bubeníček.

Obě cyklostezky patří mezi páteřní 
trasy Ústeckého kraje s nadregionál-
ním významem. V případě cyklostezky 
Ploučnice se jednalo o novou výstav-
bu v délce 10,75 km. Labská stezka je 

realizována v etapách, tato druhá za-
hrnuje úseky v celkové délce 16,5 km 
v okresech Děčín a Litoměřice.
Celkové rozpočtové výdaje těchto 
dvou projektů činily 361 246 360  Kč,

spolufi nancování Ústeckého kraje je 
ve výši 49 083 872 Kč a bylo již hra-
zeno v průběhu realizace projektů 
v letech 2012 až 2014 z Fondu roz-
voje ÚK.

O zásadních 
tématech s vládním 

zmocněncem
Na krajský úřad za hejtmanem Ol-
dřichem Bubeníčkem zavítal vládní 
zmocněnec pro Moravskoslezský, Ús-
tecký a Karlovarský kraj Jiří Cieńcała. 
Na pracovním jednání se společně 
věnovali tématům, která jsou pro Ús-
tecký kraj zásadní a jež spadají do 
gesce vládního zmocněnce. Jedním 
z témat byl bu-
doucí zákaz 
skládkování, 
který bude zá-
vazný od roku 
2024, a s tím 
spojená nut-
nost vytvoření 
odpadové kon-
cepce. V úva-
hu přichází i energetické využití od-
padů. Tento problém budou muset 
postupně řešit všechny kraje, proto 
se nabízí možnost na koncepční čin-
nosti spolupracovat. V neposlední řa-
dě přišla řeč na čerpání 15 ekomili-
ard, tedy prostředků daných vlád-
ním usnesením na obnovu území, 
kde bezprostředně probíhala těžba. 
Přestože obce mají projekty připra-
vené a řada z nich již schválené, ve 
státním rozpočtu nejsou prostředky 
reálně připraveny. O tom bude vlád-
ní zmocněnec v nejbližší době jed-
nat s ministrem fi nancí Andrejem Ba-
bišem. S obnovou území souvisí také 
potřeba nové výsadby v Krušných ho-
rách, přestože tam nejsou přímo urče-
né ekomiliardy. Pro Krušné hory je tře-
ba zpracovat projekt obnovy s návr-
hem vícezdrojového etapového fi nan-
cování i s využitím evropských fondů. 

Vláda kraji 
nevyhověla

Česká vláda na svém zasedání šes-
tého srpna rozhodla o tom, že po-
platek za výjimky ze zákazu jízd 
kamionů se zavádět nebude. Ka-
binet premiéra Sobotky tak za-
mítl návrh Ústeckého kraje, jenž 
označila jako nesystémový.  Ústec-
ký kraj kvůli neschválení poplatku 
bude po státu požadovat přísnější 
kontroly jízd kamionů v době zá-
kazu. „Budeme chtít slyšet od státu, 
jak nám bude chtít pomoct s regulací 
už tak přetížené infrastruktury v Ús-
teckém kraji a jak bude tyto výjimky 
kontrolovat,“ řekl krajský radní pro 
dopravu Jaroslav Komínek.  
O víkendech, kdy platí zákazy, mo-
hou na silnice výhradně  kamiony 
převážející například rychle zka-
zitelné potraviny či živá zvířata. 
Pokud chce někdo vézt například 
díly do nepřetržitých automobilo-
vých výroben, musí zažádat o vý-
jimku. Ročně jich úřady bezplatně 
udělí kolem pěti tisíc.

Zdvořilostní 
návštěvy

V uplynulých několika týdnech na-
vštívili hejtmana Ústeckého kra-
je Oldřicha Bubeníčka velvyslanci 
tří dalších zemí, shodou okolností 
každý z jiného kontinentu. Tento-
krát za ním přijeli do Ústí nad La-
bem velvyslankyně Čínské lidové 
republiky Ma Kequing, velvyslanec 
Bolívarovské republiky Venezuela 
Victor Julián Hernández León a ko-
nečně 1. srpna mimořádná a zplno-
mocněná velvyslankyně Marockého 
království v ČR Souriya Otmani.

Komplexní onkologické centrum 
v Nemocnici Chomutov, která je 
jako odštěpný závod součástí ak-
ciové společnosti Krajská zdra-
votní, navštívil 5. srpna ministr 
zdravotnictví ČR Svatopluk Ně-
meček. Před pavilonem E chomu-
tovského zařízení jej přivítal ta-
ké 1. náměstek hejtmana Ústec-
kého kraje Stanislav Rybák. 

V doprovodu Radka Scherfera, mís-
topředsedy představenstva a Petra 
Fialy, generálního ředitele Krajské 
zdravotní, navštívil onkologické od-
dělení a oddělení nukleární medicí-
ny, kde se setkal s dalšími zaměst-
nanci společnosti. Hosta doprováze-
li rovněž náměstkyně hejtmana Ja-
na Vaňhová a poslanec Parlamentu 
ČR Jaroslav Krákora.  
V souvislosti se zápisem do věstníku 
Ministerstva zdravotnictví ČR, kte-
rý Krajské zdravotní dává možnost 
poskytovat komplexní onkologickou 
péči nejen v Ústí nad Labem, ale ta-
ké v chomutovské nemocnici, navští-
vil ministr zdravotnictví onkologic-
ké oddělení a oddělení nukleární me-
dicíny. Při své návštěvě se seznámil 

s přístrojovým vybavením a s prosto-
ry oddělení a vyslechl odborné výkla-
dy primářů obou oddělení. 
„Jsem rád, že se nám podařilo splnit 
jednu z významných priorit a tímto 
panu ministrovi děkuji. Toto rozhod-
nutí nám umožní přejít na systém po-
skytování onkologické péče, běžný u ji-
ných, zejména fakultních nemocnic. 

Držitel takového oprávnění může po-
skytovat plnohodnotnou onkologickou 
léčbu na dvou spolupracujících praco-
vištích, v závislosti na potřebách paci-
entů v dané oblasti,“ poděkoval mi-
nistrovi zdravotnictví při prezentaci 
komplexního onkologického centra, 
místopředseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a.s. Radek Scherfer.

Znovu statut pro Komplexní 
onkologické centrum v Chomutově

Při prohlídce pavilonu E chomutovské nemocnice s komplexním onkologickým 
centrem jsou na snímku zleva 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, ministr 
zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček a místopředseda představenstva Krajské 
zdravotní, a.s. Radek Scherfer. 

Na cyklostezky 278 milionů korun

Náhrada škody na čtyřech obrazech Emila Filly
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Argumenty PRO i PROTI. Lze hazard zlikvidovat?
Tento celospolečenský fenomén se v poslední době stal předmětem zá-
jmu odborné i laické veřejnosti. Roli v tom sehrávají i blížící se říjno-
vé komunální volby.  Rozhodující slovo mají a budou mít ještě stávají-
cí nebo nově vzniklá obecní zastupitelstva. Podívali jsme se na to, jaké 
zkušenosti mají v jednotlivých městech Ústeckého kraje. 

Zaměstnanci v her-
ním průmyslu, kte-
rých je v České re-
publice na 60 tisíc, nad současnou situa-
cí zpočátku kroutili hlavou, ale teď už se 
začali o práci bát. Proto založili iniciati-
vu Loterie bez hazardu. „V loteriích pra-
cuji 18 let, z toho 10 let v kurzových sáz-
kách, posledních 8 let v hernách. Mám na 
starost sportbary s hernami a pod sebou 
zhruba 100 lidí, za které cítím zodpověd-
nost. Máme minimální fl uktuaci, mnozí 
z nich pracují od samého počátku, tedy 
déle než 11 let. Ve velké většině jsou to že-
ny, mnohdy samoživitelky. Mám teď za 
nimi přijít a říci jim děkujeme, že jste pro 
nás dobře pracovali, teď si hledejte uplat-

Podkrušnohorské město Dubí bylo 
v minulých letech nechvalně proslulé 
prostitucí a s tím spojenými jevy včet-
ně hazardu. Do roku 2006, za bývalé-
ho vedení města, se tady udělovaly vý-
jimky jako na běžícím pásu. Dnes už 
to není pravda.
Jak jsme se dozvěděli od starosty Pet-
ra Pípala, vedení města vyhlásilo her-
nám nulovou toleranci. Původní povo-
lení pro herny a výherní hrací přístro-
je se neobnovovala, a tak postupem 
času zmizely. Letos dobíhala posled-
ní dvě povolení od Ministerstva fi nan-

Na základě při-
pomínek a přání 
mých voličů, kte-
rým za ně i spolupráci i touto cestou 
děkuji, se podrobně věnuji problema-
tice hazardu v krajském městě. Pečlivě 
jsem se seznámil se stanovisky obča-
nů včetně krajních odpůrců jakýchko-
li loterií, s poznatky z kontrol strážní-
ků městské policie, osobně jsem někte-
ré herny navštívil a vyslechl postoje je-
jich zaměstnanců i členů Unie herního 
průmyslu. Převážná většina z nich má 
stanovené a ve vlastním zájmu dodržu-
je přísné podmínky včetně věku hráčů. 

Měl to být krok, kte-
rý zbaví město ale-
spoň části drobné 
kriminality a zamezí tomu, aby sociál-
ně slabí házeli peníze, které dostávají na 
dávkách od státu, do blikajících beden. 
Litvínov patřil k průkopníkům zákazu 
hazardu. Jako jedno z prvních měst za-
kázal výherní automaty, jako jednomu 
z prvních měst vyhovělo Ministerstvo fi -
nancí v regulaci doby provozu videoter-
minálů. A jako jedno z prvních měst za-
kázalo hazard úplně. Jenže experiment 
se úplně nevydařil, ve městě rostou čer-
né hazardní kluby.
Videoterminály mají z Litvínova zmizet 
do konce letošního roku. Praxe je tako-
vá, že jakmile herna obdrží od minister-
stva fi nancí rozhodnutí o ukončení čin-
nosti, hned druhý den nesmí otevřít. 
Radnice se vzdala průměrných 15 mi-
lionů ročně, které z provozu automatů 
dostávala, za vizi toho, že se ve městě 
nebude hrát. Důvodů k tomu bylo víc, 
především ale to, že do automatů há-
zejí peníze lidé v nouzi, často odkázaní 
na sociální dávky. Ostatně i velké kon-
troly strážníků a úředníků to opakova-

Znám postoje psy-
chiatrů a psycholo-
gů napříč Ústeckým 

krajem, kteří gamblerství považují za 
podobný patologický jev jako je uží-
vání drog či alkoholismus a je ho po-
třeba léčit. Mluvil jsem i s lidmi, kte-
ří této chorobné závislosti zcela pro-
padli, zničili život sobě i svým blízkým 
a dnes jsou na okraji společnosti. Zají-
mám se také o řešení situace v ostat-
ních krajích, městech a obcích v rám-
ci České republiky, kde v tomto odvět-
ví pracuje na 60 tisíc lidí. To není ma-
lý počet, najít pro ně ze dne na den 

Ústí na Labem

Děčín

Litvínov

jiné zaměstnání by rozhodně neby-
lo jednoduché.  Jako předseda Finanč-
ního výboru Zastupitelstva města Ús-
tí nad Labem rovněž vím, že do roz-
počtu města plyne každoročně z VHP 

a jiných technických herních zaříze-
ní, povolených Ministerstvem fi nan-
cí, a ze správních poplatků za vydaná 
povolení přes 51 milionů korun, kte-
ré zastupitelé rozdělují zpátky ve pro-

spěch Ústečanů, většinou do sportov-
ního a kulturního vyžití.   
Jak to tedy na základě dosud shromáž-
děných poznatků vidím já?  Jakýkoli 
hazard určitě nepokládám za něco, co 
může někomu prospět. Striktní zákazy 
- dokonce v rovině trestního zákoníku -  
viz například distribuce, prodej a užívá-
ní drog, ale nepřinesly vyřešení problé-
mu. Podle statistických údajů spotřeba 
narkotik naopak roste a na léčení nar-
komanů vynakládá společnost nemalé 
prostředky. Myslím si, že provozování 
loterií, které náš stát uznává jako regu-
lérní podnikatelskou činnost, má mít 
přesně stanovené podmínky. A proto-
že stát toto neřeší, na jejich specifi ka-
ci v rámci města Ústí nad Labem bych 
se, pokud obhájím svůj mandát zastu-
pitele i pro další volební období, rád ak-
tivně podílel. Znovu se budu, po vzoru 
jednoduché ankety, kterou připravilo 
krajské město Zlín, ptát voličů na jejich 
názory, do diskuse zapojím provozova-
tele VHP i odborníky a společně bude-
me hledat a věřím, že také najdeme ro-
zumné řešení.   

Vážení čtenáři, 
rád bych znal vaše názory, související s herním průmys-
lem. Napište mi, prosím, váš postoj - regulovat herny, ome-
zit jejich počet, případně je zakazovat. Dále mne zajímá 
váš názor, jak nahradit příjmy, plynoucí do rozpočtů měst 
a obcí. V neposlední řadě bych rád věděl, zda máte či ne-
máte dostatek informací z této oblasti.

Za vaše názory předem děkuje Jiří Morštadt, předseda 
Finančního výboru města Ústí nad Labem, jiri@morstadt.cz. 
Vaše připomínky můžete zaslat i na adresu: Metropol Cen-
trum, Beethovenova 24, 400 01 Ústí nad Labem

Jméno a příjmení    ................................................................................................    Adresa    .............................................................

..........................................................................................................................    Telefon    ........................................................

NAPIŠTE SVŮJ NÁZOR

Předseda Finančního výboru 
Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

Jiří Morštadt: Jak to vidím já

Jak vnímá hráčství 
a automaty senátor 
Jaroslav Doubrava

Shrnutí na závěr vystihují slova Petra Honzejka, redaktora vydavatel-
ství Economia: 
„ Většina společnosti se nejspíš shodne, že hazard je čisté zlo, zdroj lidského ne-
štěstí. Jenže tak jednoznačné to není. Je více druhů hazardu, vedou k němu růz-
né motivace, ne vždy je pouze destruktivní. A podle toho by se s ním mělo naklá-
dat: regulovat, ale s rozmyslem, tak aby nákladná regulace nenadělala stejně ško-
dy jako syrový, neregulovaný stav. Co tedy s hazardem dělat? Racionální se jeví 
skoncovat se stavem, kdy herny na každém rohu vyvolávaly dodatečnou poptáv-
ku, ale zároveň zajistit, aby poptávku základní bylo možné civilizovaně a legál-
ně uspokojit. Přiměřeně omezit sázky a výhry, aby si nikdo nemohl za půl hodiny 
zničit u automatu život, ale zároveň u každého opatření zvažovat míru, neoteví-
rat příliš dveře černému trhu. Zkrátka nepodléhat mentalitě protihazardní revo-
luce, přiznat si, že hazard zlikvidovat nelze“. 

Zastávám názor, že hazard a vý-
herní hrací automaty jsou špat-
ná věc, která už přivedla nejednu 
rodinu do neštěstí. Nicméně taže-
ní některých skupin občanů i za-
stupitelů měst a obcí za zrušení 
heren považuji za hloupý nápad. 
Proč?
Ti, kteří hazardu propadli, si ces-
tu vždycky najdou. Provozovatele 
heren donutíme případným záka-
zem jen k tomu, aby si zřídili ně-
kde ve sklepě nepovolené prosto-
ry, vymknou se tak kontrole a ne-
budou odvádět peníze do měst-
ských a obecních pokladen. Při 
posuzování a řešení tohoto pro-
blému, který mnohde před komu-
nálními volbami vyvstal jako líbi-
vé téma, bych doporučil používat 
zdravý selský rozum.  

Vznikla iniciativa Loterie bez hazardu 
nění jinde, když je 
nezaměs tnanost 
v Ústeckém kraji jed-

na z nejvyšších v zemi“, řekla pro Parla-
mentní listy Jarmila Novotná.  
Její obava je na místě. Rozmach kamen-
ných provozoven byl ukončen už dáv-
no, trh se naplnil a nové adresy téměř 
nevznikaly. Regulaci samu stát zave-
dl jednoduchou transparentní formou 
v podobě 20 %  loterní daně a paušál-
ního poplatku 55 korun za jeden den 
a hrací místo. Tento vývoj by pokračo-
val přirozenou cestou dál nebýt hys-
terického honu na čarodějnice vyvola-
ného fanatickými aktivisty za vydatné 
podpory některých médií.   

Zákaz hazardu vede hráče 
do černých klubů

Jak si poradili v podkrušnohorském Dubí

cí a i ta už skončila. Lidé jsou ale hra-
ví, a tak město povolilo v některých 
restauracích po jednom hracím auto-
matu. Na Cínovci funguje kasino, jeho 
německý majitel ale dodržuje všech-
na dohodnutá pravidla a k jeho provo-
zu nejsou žádné připomínky. Staros-
ta Petr Pípal si myslí, že kontrolu nad 
hernami by měl řešit stát celoplošně, 
když už loterie povolil jako podnika-
telskou činnost. V roce 2012 přiteklo 
z odvodů majitelů a provozovatelů he-
ren  do obecní pokladny 650 tisíc ko-
run, vloni to bylo 1,6 milionu, které šly 
na podporu kultury a sportu. S výpad-
kem těchto příjmů si město podle slov 
svého starosty určitě poradí.   

Dubí

ně prokázaly. Jen-
že konec hazardu 
ve městě nenastal 

a zřejmě nenastane. Už loni se v Lit-
vínově objevily první nelegální herny. 
Navenek fungují jako soukromé kluby, 
sídlí striktně v soukromých objektech. 
Hraje se v nich dál. Rozdíl je v tom, že 
tyto herny už strážníci a úředníci kon-
trolovat nemohou. O peníze v hazar-
du v nich přichází město i stát. A hra-
je se i na místech, kvůli kterým Litvínov 
hazard zakázal úplně. Na sídlišti Janov, 
jedné z největších sociálně vyloučených 
lokalit. „V Janově začalo působit Občan-
ské sdružení Život je hrou, které provozu-
je 7 strojů v herně, kde žádné už být nemě-
ly. Upozorňoval jsem vedení města, že to 
v Litvínově takhle dopadne, už v loňském 
roce. Samozřejmě, že když zakážou ploš-
ně veškerý hazard, hráči si způsob najdou. 
Jen se bude hrát bez kontroly města a ne-
bude mít město z hazardu žádný výtěžek. 
Tak tu dnes máme černé herny, kde se hra-
je bez kontroly. Bylo naivní si myslet, že to 
dopadne jinak,“ říká k zákazu heren lit-
vínovský zastupitel a radní Ústeckého 
kraje Martin Klika.

Předseda Finančního výboru Zastupitelstva Ústí nad Labem Jiří Morštadt spolu se 
svojí asistentkou na jedné z pravidelných kontrol v hernách. 
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Prázdniny a dovolené jsou v pl-
ném proudu, a kdo může, vyra-
zí na výlet i o víkendech. Jak oz-
vláštnit cestu z města do příro-
dy po obnovených železničních 
tratích nejen dětem, ale i dospě-
lým, o tom jsme hovořili s rad-
ním pro dopravu a silniční hos-
podářství Ústeckého kraje Jaro-
slavem Komínkem (na snímku 
třetí zprava).

Počátkem července vyjely po 69 le-
tech znovu vlaky mezi Dolní Pous-
tevnou a saským Sebnitz. Kdo se 
o to zasloužil?   
Objednavatelem služeb na této tra-
ti je Ústecký kraj a podle prvních in-
formací od přepravce jsou soupra-
vy o víkendech plné, což naplnilo, 
ba předčilo naše očekávání. Znovu 
zprovoznění dráhy tedy přišlo v pra-
vý čas. Je to také výjimečný počin 
v tom, že síly spojily dva přeshranič-
ní regiony – Ústecký kraj a svobod-
ný stát Sasko. Cesta k realizaci toho-
to projektu byla dlouhá, trvala skoro 
tři volební období a zásluhu na tom 
má především tým odborníků z od-
dělení dopravní obslužnosti Odboru 
dopravy Ústeckého kraje.  
Kam všude se turisté v Ústeckém 
kraji mohou po kolejích dostat?
Ano, teď mluvíme o turistických tra-
tích, které vozí lidi na výlety do pří-
rody a za poznáváním pamětihod-
ností, a vhodně doplňují linky do-
pravní obslužnosti v kraji. Právě ty 
jsou pro nás prioritou, protože 1. 1. 
2015 začnou platit nové smlouvy, 
které se nám podařilo s dopravci vy-
soutěžit. Část ušetřených prostřed-
ků tak můžeme věnovat i k objed-
nání historických železničních tra-

tí, kterých jsou u nás desítky a pro-
pojují prakticky celý kraj. Namátkou 
jmenujme Švestkovou, Kozí, Moldav-
skou, Podřipskou nebo Zubrnickou 
dráhu a ve výčtu by se dalo úspěš-
ně pokračovat. Obrovskou výhodou 
bude i to, že jízdní řády bude vytvá-
řet Ústecký kraj, a to podle požadav-
ků cestujících tak, aby měli k těmto 
spojům návaznost ostatních vlako-
vých či autobusových linek. 
Které turistické tratě si ještě, podle 
vašeho názoru, zaslouží pozornost, 
a co se dá pro to podniknout?
Už podnikáme. Máme připravenou 
studii turistických tratí a nyní bu-
deme posuzovat jejich atraktivitu, 
to znamená, kudy vedou tak, aby li-
di odvezly do blízkosti rozhleden, 
zámků, muzeí a dalších zajímavých 
míst v našem krásném kraji. Tak se 
nám daří zvyšovat zájem o cestov-
ní ruch, což na druhé straně přináší 

prostředky okolním obcím. Také je-
jich představitelů, stejně jako pro-
vozovatelů tratí, se budeme ptát, jak 
se hodlají na atraktivitě toho které-
ho místa sami podílet, když dopra-
vu objedná a zaplatí Ústecký kraj. 
S tím úzce souvisí již zpracovaný 
projekt pěti přestupních terminálů 
na nádražích, kde budou mít cestu-
jící zázemí v přilehlých parkovištích 
pro auta a autobusy, kam přesed-
nou přímo z perónu. Je to rozum-
ná cesta, jak vrátit hromadnou do-
pravu na železnici a šetřit tak silni-
ce i životní prostředí. Zatímco v ob-
služných dopravních linkách přísně 
dbáme na komfort cestujících, v pří-
padě turistických železničních tratí 
dáváme přednost historickým loko-
motivám a vagónům. Všem, kteří se 
pro víkendové cesty vlakem rozhod-
nou, přeji šťastnou jízdu a příjemné 
zážitky.

Radní Ústeckého kraje Jaroslav Komínek:
Historickým vlakem za rekreací i poznáním

Cílem zdejší organizace pro říj-
nové volby je vyměnit opozici za 
koalici. A na co se chtějí komu-
nisté zaměřit? Mezi jejich prio-
rity patří zdravotnictví (udrže-
ní kvality a dostupnosti péče), 
školství (zajistit dostatek míst 
v mateřských školách, zvýšit pří-
spěvek na ozdravné pobyty dětí 
ve školách, zachovat samostat-
né gymnázium Josefa Jungman-
na), zlepšit nabídku volnočasové 
činnosti dětí, mládeže i dospě-

lých v zónách Pokratického poto-
ka a na Mostné Hoře, podporovat 
neziskové organizace a občan-
ská sdružení, zachovat územní 
plán města a zavést referendum 
k obecným záležitostem a pod-
porovat tak spoluúčast občanů 
na dění v jejich nebližším okolí. 
Volební kampaň bude kontaktní 
a kandidáti KSČM se mimo jiné 
nebrání ani přátelským fotbalo-
vým zápasům s dalšími kandidu-
jícími stranami. 

Kandidátku KSČM v Litoměřicích
vede Jaroslav Růžička

Kandidátky do komunálních voleb jsou podány. Litoměřickou KSČM ve-
de dvaceti pětiletý Jaroslav Růžička, který má kolem sebe hodně omlaze-
ný tým. Celá třetina kandidátů je mladší 35 let. 

KONEC KONVENCÍM.
POZNEJTE NEZNÁMÉ. NOVÉ BMW X4.
#BMWSTORIES

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Čas od času se vyplatí změnit úhel pohledu. Tím spíš, má-li podobu vůbec prvního BMW X4. 
Jeho extrovertní design, impulzivní charakter a sportovní výkon pozvedají radost z jízdy na zcela
novou úroveň. Využijte značkové financování BMW Financial Services pro nákup Vašeho BMW X4. 
Více informací Vám podají naši prodejci.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW X4: 5,2–8,3 l/100 km, 136–193 g/km.

Radost z jízdy

Nové
BMW X4

www.autogral.cz

BMW FINANCIAL SERVICES

Méně emisí. Více radosti z jízdy.
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Aquadrom Most - po celé prázdniny
otevřeny letní bazény s vodními 
atrakcemi a skluzavkami.
K dispozici travnaté plochy, dětské hřiště, 
minigolf, plážový volejbal. 
V provozu je víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na tenis 
a ostatní míčové sporty.
Otevřeno denně od 9 – 20 hod.

Ve sportovních areálech
Benedikt a Matylda jsou
od začátku června na vodních
plochách instalovány sestavy vodních 
atrakcí (trampolíny, houpací banány, 
skluzavky, horolezecké stěny),
navíc na Matyldě jsou pro jízdu 
po vodní hladině k dispozici
oblíbená šlapadla a loďky.

Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu

Se 4k kartou mohou nyní turisté ces-
tovat pod Krušnými horami, v Pooh-
ří a Českém Středohoří, od Ostrova 
nad Ohří až po Děčín. Třídenní kar-
ta umožňuje navštívit zdarma tři de-
sítky hradů, zámků, muzeí, rozhle-
den a dalších atraktivit. Návštěvníci 
ji mohou použít také k dopravě turis-
tickými lokálkami či cyklobusy ne-
bo využít slevy v hotelích, restaura-
cích a lázních. „Karta není určena jen 
turistům, kteří k nám přijíždí odjinud. 
Ideální je také pro rodiny, které se roz-
hodnout věnovat víkend prozkoumá-
ní zajímavostí svého vlastního kraje,“ 
vysvětluje ředitelka Destinační agen-

tury Dolní Poohří Libuše Novotná Po-
korná. Právě tato Destinační agentu-
ra kartu od roku 2012 vydává, když 
ji převzala od měst Kadaně a Klášter-
ce nad Ohří. Díky spolupráci se ses-
terskou Destinační agenturou České 
Středohoří se letos její platnost rozší-
řila a nově tak nabídne zdarma třeba 
vstupy na památky v Litoměřicích, 
na roudnický zámek, slevy v Lázních 
Mšené či na Milešovce.
Jak si 4k kartu pořídit? „Šli jsme cestou 
nejmodernějších technologií, takže jde 
o kartu virtuální, není třeba pro ni ni-
kam chodit,“ informuje Libuše Novot-
ná Pokorná. Postačuje na číslo 90206 

poslat SMS ve tvaru DADP. Návštěv-
ník získá unikátní kód, s jehož pomocí 
na prvním navštíveném místě zaplatí 
a při dalších vstupech už jen kód na-
hlásí v pokladně. Pro dospělého stojí 
karta 290 Kč, pro dítě 190 Kč a rodin-
ná 4k karta stojí 590 Kč. Platnost kar-
ty je tři dny a služba je dostupná od 
května do října. „Stačí navštívit třeba 
žatecký Chrám chmele a piva, zámky 
v Klášterci nad Ohří a Jimlíně, prohléd-
nout si kadaňské muzeum a vydat se do 
chomutovského zooparku a na vstup-
ném návštěvník ušetří 30 procent,“ ří-
ká k výhodám 4kkarty ředitelka Desti-
nační agentury Dolní Poohří. Čím ak-

tivnější program si turista naplánuje, 
tím výraznější bude jeho úspora. Se-
znam všech bezplatných vstupů a dal-
ších slev na služby je možné získat na 
webu www.4kkarta.cz.
„Pokud se s návštěvnickou kartou do 
Dolního Poohří vydáte, nezapomeňte 
si vzít fotoaparát,“ připomíná Libu-
še Novotná Pokorná. Až do září totiž 
probíhá fotografi cká soutěž Poohří 
vaším objektivem se třemi tématy: 
Historie a památky, Příroda, kraji-
na a řeka Ohře a Lidé. Na tři nejlepší 
autory čekají fi nanční odměny. Více 
o soutěži se zájemci dozví na webu 
www.dolnipoohri.eu.

4k karta už platí od Ostrova po Děčín
Také závěr prázdnin můžete aktivně 
prožít v regionu Dolního Poohří, je-
hož města, obce, hrady a další turis-
tické atraktivity mají pro své návštěv-
níky přichystán bohatý program.

Srpnovou top akcí je tradiční 
Císařský den v Kadani. 

Karel IV. se svou družinou poctí 
město svou návštěvou 23. srpna. 
Tradiční program, jakým je rytíř-
ský turnaj, řemeslný trh, dobová 
vystoupení a závěrečný ohňostroj, 
letos doplní program pro děti. Na 
hradbách je čeká výprava, při níž 
budou plnit Sedmero rytířských 
ctností (www.kultura-kadan.cz).

Prázdniny můžete zakončit ve 
Vroutku na hudebním 

festivalu Rock for Churchill. 
V areálu Myslivna zahrají 
29. a 30. srpna domácí kapely Vy-
psaná Fixa, Wohnout, Visací Zá-
mek, J.A.R i britští The Subways 
nebo Dub Pistols (www.rfch.cz). 

Letní program na památkách 
vyvrcholí 30. srpna 

Hradozámeckou nocí. 
Zámkem Krásný Dvůr bude ve-
čer provázet barokní kavalír Hum-
precht Jan, na nádvoří uvidí ná-
vštěvníci ohňovou show a v barok-
ní zahradě se bude promítat fi lm Ko-
nec starých časů, který se na zámku 
natáčel. V Libochovicích se 29. a 30. 
srpna otevřou od 18 hodin zámecká 
sklepení se strašidly. Program u pří-
ležitosti Hradozámecké noci připra-
vuje také hrad Házmburk či zámek 
Červený hrádek.

Mezi první zajímavé akce počát-
kem září bude nepochybně patřit 

Žatecká dočesná. 
Jsou to tradiční slavnosti chmele a pi-
va s nejdelší tradicí v České republi-
ce, na kterých se představí domácí 
a zahraniční pivovary. Již 57. ročník 
Žatecké dočesné se koná ve dnech 5. 
a 6. 9. Bližší informace sledujte v pra-
videlně aktualizovaném přehledu na 
stránce www.dolnipoohri.eu. 

Kam na výlety 
v Dolním Poohří

Turistická 4k karta, která otevírá návštěvníkům brány atraktivních míst v Dolním Poohří, vstupuje do nové turistické sezóny s velkou novinkou. Svou 
platnost totiž rozšířila o České Středohoří, takže ji turisté mohou nově využít v dalších osmi lokalitách Ústeckého kraje.

Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Beethovenova 215/24, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová, 
e-mail: richterova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, inzerce: Věra Svobodová, svobodova@tydeniky.cz, inzerce@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Jakub 
Richter, richter@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
ačkoliv se léto ještě zdaleka nevzdalo 
vlády a dovolené jsou pořád v plném 
proudu, můžeme se už teď na billboar-
dech a v domovních schránkách setká-
vat s kandidáty komunálních a někde 
i senátních voleb a jejich hesly. Ani no-
viny, včetně našich, nejsou výjimkou. 
Ano, nastal čas si znovu po čtyřech le-
tech vybrat ty, které v našem nejbliž-
ším okolí pokládáme za nejlepší pro 
realizaci našich tužeb a přání.

Ani letos to my, voliči, nebudeme mít 
jednoduché.  Paleta tváří a slibů je širo-
ká, a tak výběr nebude lehký. V komu-
nálních volbách to máme přeci jenom 
snazší. Většinou, alespoň podle prv-
ních jmen z plakátů, kandidáty známe, 
víme, jak smýšlejí, co už pro město či 
obec udělali a mohli jsme se přesvědčit, 
nakolik jim můžeme důvěřovat. Před 
volbami ale skoro všude vznikly nové 
strany, uskupení a sdružení, kde to s jis-
totou zatím říct nemůžeme. A tak buď-
me při výběru obezřetní. Žádný člověk 

nespadl z nebe, každý má svoji minu-
lost, což se dá, při dnešních moderních 
komunikačních technologiích, snadno 
zjistit. A tak, pokud chceme v dalším 
období skutečně ve svém nejbližším 
okolí změnit něco k lepšímu, a o to pře-
ce jde, dejme si chvilku práce s vyhledá-
váním a seznamme se dopředu. 
Mám teď osobní prosbu pro všechny, 
kteří se ucházejí o pozici zastupitelů 
i senátorů. Moc bych si přála, aby vo-
lební kampaň byla svobodnou soutěží 
programů a argumentů, nikoliv osob-

ních útoků a vzájemné nevraživosti.  
Po pětadvaceti letech demokracie by-
chom to už měli umět.
Ale, letní čas ještě neskončil, a tak 
užívejte každou volnou chvíli k jeho 
chvále a nabrání energie do podzim-
ních dnů. Budeme ji všichni potřebo-
vat, voliči i zvolení.    
To vám všem za celý tým tvůrců tohoto 
vydání přeje 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


