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Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Nebát se a nekrást
Komunální volby už klepou na dveře. Budou 10. a 11. října. V druhém největším městě Ústeckého kraje je na čel-
ním místě kandidátky sdružení Severočeši Most senátorka MUDr. Alena Dernerová.

Aquadrom Most - stále jsou 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

 Jste senátorkou, krajskou i měst-
skou zastupitelkou, uznávanou ka-
pacitou v oboru dětské neurolož-
ky. Proč kandidujete znovu a proč 
„v dresu“ Severočechů?
Předně bych chtěla říci, že jsem vždy kan-
didovala jako nezávislá. A to jak za sdru-
žení Mostečané Mostu v komunálních 
volbách, tak a za politické hnutí Severoče-
ši.cz ve volbách senátních. Proč jsem tedy 
přijala nabídku kandidovat za výše zmí-
něné politické hnutí Severočeši.cz? Jed-
noduše řečeno lidé, kteří kandidují za to-
to hnutí, jsou mi názorově bližší. Naopak 
někteří členové sdružení Mostečané Mos-
tu mě velmi zklamali svým jednáním, 
svým morálním postojem.

 Co vám vadí na komunální politi-
ce v Mostě?
Obecně například to, že ještě stále ne-
jsou průhledná výběrová řízení, že se 
zadávání veřejných zakázek tzv. „šije na 
míru“ konkrétním fi rmám, že se výsle-
dek těchto řízení dá stále ještě různými 
způsoby obejít. Stává se také, ač to není 
zcela legální, že se společnosti domluví 
mezi sebou a o zakázku se podělí. 

 Jak se podařilo naplnit hlavní cí-
le, s kterými jste do voleb v roce 
2010 vstupovala?
Sdružení Mostečané Mostu je v čele 
mosteckého magistrátu osm let, z to-
ho první čtyři roky si vedlo velmi dob-
ře. Město bylo bez dluhů. Dokonce by-
lo hodnoceno jako jedno z měst s mini-
mální korupcí. V dalších čtyřech letech 
se ale tato situace výrazně změnila. 
V současnosti máme u nás v Mostě de-
fi cit v hospodaření vyšší než 100 milio-
nů korun. Hodnota městského majetku 
se blíží nule. Mně osobně vadí, že se ne-
podařilo postavit nebo alespoň zrekon-
struovat dům pro seniory, kterého je do-
slova potřeba jako soli, jelikož naše po-

pulace stárne a péče o seniory by nám 
neměla být lhostejná.

 Jaké priority pro vedení města vi-
díte v novém období?
Za prvé nemocnice. V havarijním stavu je 
most, který vede k nemocnici. Teď, když 
je v ní z důvodu rekonstrukce tří pavilo-
nů staveniště, je situace ještě svízelněj-
ší. Nemocnici chybí parkoviště. Za druhé 
nepřizpůsobiví spoluobčané. Dosud  byla  
malá snaha města  jednat  s vlastníky do-
mů a bytů, do nichž se tito spoluobčané 
stěhují a to v podstatě z celé ČR a možná 
i ze zahraničí. V mnohých částech města 
je situace velmi tristní! Je nutné ji začít 
neprodleně řešit.  V tomto směru jsme 
v Senátu iniciovali novelu patřičného zá-
kona, ale bohužel v právním systému za-
tím zakotvena není.

 Které vlastnosti by neměly dob-
rému politikovi chybět?
Uznávám krédo našeho prvního prezi-
denta T. G. Masaryka: Nebát se a nekrást!

 A teď malá rekapitulace: Jak jste 
prospěšná svému městu, kraji a ob-
čanům této země v Senátu PČR?
Regionální novináři mi nedávají téměř 
žádnou možnost, abych mohla veřejnos-
ti sdělit, jak skládám účty ze své práce. 
Teď mám díky vašim novinám příležitost 
a ráda ji využívám. Iniciovala jsem v Se-
nátu ústavní stížnost na zrušení článku 
II. amnestie prezidenta republiky Václa-
va Klause, která dávala zelenou krom ji-
ných i tunelářům. Bohužel ústavní soud 
se odmítl touto žalobou zabývat, ačko-
li jeho předseda Rychetský byl pro její 
přezkoumání. Další dvě ústavní stížnos-
ti však byly úspěšné, byly vypracovány 
ve spolupráci s Českou lékařskou komo-
rou. První se týkala registrů zdravotnic-
kých pracovníků a druhá takzvané úhra-
dové vyhlášky. Pro pacienty to zname-
nalo mnoho, například se neprodloužily 

čekací doby na operace, lékaři nemuse-
jí šetřit na vyšetřeních apod. S úspěchem 
jsem prosadila to, že jeden ze dvou zdra-
votních ústavů v republice zůstal na se-
veru Čech. Toto je pro nás příznivá zprá-
va a to nejen z pohledu zachování pra-
covních míst. Krom zdravotnictví se hod-
lám zaměřit i na telekomunikační zákon. 
Operátoři si doposud přisvojují kredit 
a SIM kartu klienta v případech, kdy si 
nedokupuje kredity tak, jak mu to ope-
rátor diktuje. Návrh na změnu by měl 
být v dohledné době projednán v hospo-
dářském výboru Poslanecké sněmovny. 
Usiluji také o to, aby průvodcovská čin-
nost byla činností vázanou, nikoli volnou 
a vykonávali ji lidé renomovaní, k tomu 
účelu vzdělaní. Dnes ji může dělat prak-
ticky kdokoli. Chystám se za ministrem 
školství, mládeže a tělovýchovy Marce-
lem Chládkem, se kterým chci diskuto-
vat o učňovském a speciálním školství 
pro hendikepované děti a mládež. Také 
bych chtěla vzkázat občanům, že pro-
střednictvím své asistentky v senátorské 
kanceláři v ulici Budovatelů 2924 uvítám 
jakékoli jejich podněty a připomínky a to 
včetně domluvení osobní schůzky.

 Na co z uvedeného jste pyšná 
nejvíc?
Na to, že se mi podařilo v Senátu napříč 
politickým spektrem shromáždit dosta-
tek podpisů k ústavní stížnosti na amne-
stii a také na vyhrané bitvy s Českou lé-
kařskou komorou. 

 Co vzkážete prostřednictvím Me-
tropolu voličům?
Aby nepodlehli populistickým heslům, 
dobře zvážili, komu z kandidátů dají 
svůj hlas, zda jejich kandidát bude ocho-
ten učinit vše pro to, aby splnil své před-
volební sliby. A pochopitelně, aby přišli 
k volbám, protože se jedná o jejich bu-
doucnost.   Text: Metropol, foto: archiv

co je v sejfu, to se počítá

www.sejf.cz

game, set and match...
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O senátorské křeslo se na Děčínsku utká devět kandidátů. Mezi nimi je 
i Marcela Dvořáčková za hnutí ANO. 

Představte se prosím…
 Je mi 52 let. Jsem rozvedená. Mám 

třiadvacetiletého syna Jana. Absolvo-
vala jsem Střední ekonomickou ško-
lu v Děčíně. Dále Bankovní institut 
vysoké školy Praha, středisko Tepli-
ce. Vystudovala jsem při zaměstná-
ní. Celý profesní život jsem pracova-
la na Celní správě České republiky 
v Děčíně. Poté jako manažerka hnu-
tí ANO v Ústeckém kraji. Celý svůj ži-
vot jsem prožila na Děčínsku, nyní 
již 15 let bydlím v Horních Habarti-
cích, spolu se synem a osmdesátile-
tou maminkou.
Co je podle vás největším problé-
mem senátního obvodu Děčín?  

 Vysoká míra nezaměstnanosti, 
špatná či chybějící infrastruktura – 
dopravní i energetická nedostatečná 
dostupnost kvalitní zdravotní péče, 
vzdělání, nedostatečné a neefektivní 
čerpání dotačních titulů, odliv obyva-
telstva, jeho špatná sociální struktu-
ra a s tím související sociální otázky, 

Pracovití lidé mají důstojně žít

a tady u nás na Děčínsku také hlav-
ně problém sociálně vyloučených lo-
kalit.
Jak byste to z pozice senátorky chtě-
la řešit? 

 Chtěla bych se více orientovat na 
celkový rozvoj regionu, na cílené 
a efektivní čerpání dotačních titulů, 
které mohou přinést další pracovní 
příležitosti. Je třeba vnímat dotační 
tituly jako prostředek a nikoli cíl. Re-
gion nesmí trpět nedostatkem ener-
gie, špatnou infrastrukturou. Hod-
lám udělat vše pro odstraňování těch-
to negativ, což by výrazně ovlivnilo 
vstup investorů do regionu. 
Budete se v případě zvolení věnovat 
senátorské práci naplno, nebo se bu-
dete chtít souběžně zabývat i jiným 
aktivitami? 

 Určitě naplno. Souvisí to s tím, proč 
jdu do politiky. Pro to, aby slušní, pra-
covití lidé měli možnost důstojně žít 
– nikoli přežívat. Aby tu s námi chtě-
ly žít i naše děti. 

 Marcela Dvořáčková je vášnivou houbařkou.

Mám radost z toho, že se vzhled Tep-
lic neustále vylepšuje. Samozřejmě, 
můžeme vnímat i jednotlivosti, ja-
kou je například ruina zimního sta-
dionu. Na druhé straně se za po-
sledních 20 let majitelům rodinných 
domků i panelových sídlišť podařilo 
pěkně opravit „kabáty“ domů. To, že 
ne všichni majitelé nemovitostí po-
chopili, že vlastnictví také zavazuje, 
je v Teplicích výjimkou.
 Věřte, že to, co občany zlobí, zlobí 
mne dvakrát. A úplně nejvíc, když 
nemám žádnou možnost stav změ-
nit. Mnohdy ani samotní Tepličané 
nevědí, co patří městu, například 
parkoviště před poliklinikou u ne-
mocnice to určitě není, stejně ja-
ko telekomunikační budova na ná-
městí Svobody, teplické nádraží, ne-
bo bývalý zimní stadion, které patří 
soukromým majitelům. Město ne-
vlastí žádný bytový fond, zato má 
víc prostoru věnovat se opravám 
chodníků, silnic, mateřských a zá-
kladních škol.
Základní vizí, kterou se snažím po 
celou dobu dodržovat, je, že město 
nemá podnikat a nemá překážet. Ji-
nými slovy žít a nechat žít. Mnozí 

Jaroslav Kubera: Teplice 
jsou dobré místo pro život

z těch, kteří propagují občanskou 
společnost, mají už předem připra-
venou řadu regulací a zákazů, jak to 
po volbách bude. Za druhé platí, že 
městské peníze nelze projídat.  To 
by vedlo k tomu, že se Teplice zařa-
dí mezi města s miliardovými dluhy 
a ztratí nejen stabilitu, ale i svobo-
du. Je to velmi podobné jako v za-
dlužené rodině, která musí většinu 
svých příjmů odevzdávat na umo-
řování půjček.
Všichni velmi dobře známe svá 
práva, bohužel zatím nikdo nena-
psal listinu lidských povinností. Ti, 
kteří často poukazují na nepořádek 
a vandalismus, se mnohdy na nich 
sami podílejí. Stačí se podívat po 

čtyřech hodinách na ráno uklizené 
kontejnery nebo zničené odpadko-
vé koše, a víte, co tím myslím. Na-
štěstí takových lidí není většina.

A jak vidí Jaroslav Kubera 
Teplice za čtyři roky? 

V aquacentru bude nový bazén, 
v domě kultury nové vstupní pro-
story, na Stínadlech bude stát zim-
ní stadion, nikoli kluziště, na Ang-
ru vznikne skatepark a in-line drá-
ha. Tepličané sice nebudou, kromě 
důchodců, mít MHD zadarmo, zato 
budou jezdit moderními trolejbu-
sy a autobusy. Probírá se také nové 
koupaliště, po kterém hodně obyva-
tel lázeňského města volá. Problém 
nastane vždy, když se má určit, jak 
by mělo vypadat a kde bude. Zda 
má mít podobu aquaparku a ročně 
prodělávat desítky milionů korun, 
nebo to bude jen plavecký bazén. 
Ať tak či tak, jisté je, že vedle musí 
být parkoviště s dostatečnou kapa-
citou. A je tu nový problém. Koupa-
liště a parkoviště ano, ale kde? Ni-
kdo je v sousedství nechce. Už jsme 
si to jednou vyzkoušeli, když jsme 
chtěli bazén postavit vedle aqua-
centra v Šanově. Jisté ale je, že zim-
ní stadion i koupaliště do padesáti-
tisícového města patří. 
Město je živý organismus, který, 
stejně jako člověk, občas trpí nějaký-
mi neduhy a nelze vytrhnout z celku 
jen jeden a ten pokládat za zásadní. 
Jednoduše řečeno: Chci, aby se všem 
Tepličákům, od nemluvňat až po se-
niory, dobře žilo.        (met)

Kdo by neznal teplického primá-
tora a senátora Jaroslava Kube-
ru? V Teplicích snad opravdu 
jen málokdo. Na radnici je pl-
ných dvacet let. Jak svoje měs-
to vnímá, proč kandiduje zno-
vu a jak vidí Teplice v horizon-
tu příštích čtyř let?

• Nakládání s odpady
• Provoz kompostárny
• Rekultivace území
• Údržba zeleně
•  Dokumentace a posudky 

vlivuna životní prostředí, 
biologická hodnocení

• Environmentální poradenství

Provozovna a kontakt:
Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem

www.jurosul.cz

JUROS, s.r.o. 
Doudova 544/11, 147 00 Praha 4

Své angažmá na kandidátní listině 
jsem důkladně zvažoval. Oslovily 
mne tři subjekty,  a já dal přednost 
hnutí Severočeši Most proto, že 
je mi názorově nejblíže. V Mostě 
znám spoustu lidí, kteří pro město 
hodně udělali, jen namátkou uve-
du manžele Alenu a Milouše Der-

V Mostě jsem se narodil a žiji tady prakticky nepřetržitě. Vyučil jsem se 
automechanikem a postupně stoupal na vyšší pozice. Od roku 1992 pod-
nikám ve službách, vedu osmdesátičlenný tým zaměstnanců. Dobře si 
uvědomuji, co to znamená, a i politiku chápu jako službu pro občany. 

Vladimír Kubík, majitel společ-
nosti AUTOPLUS II, s r. o., kan-
didát hnutí Severočeši Most do 
městského zastupitelstva.

Politiku chápu jako 
službu pro občany

nerovi, vážím si jich a chtěl bych 
přispět k tomu, aby podobných 
příkladů přibývalo. Zdá se mi, že se 
ze společnosti vytratil humor, pře-
stali jsme se umět smát, být k sobě 
přátelští. Stali jsme se sobeckými, 
díváme se na svoje zájmy a niko-
liv na potřeby celku.  To bych chtěl 
pomoci změnit, a proto se chystám 
vstoupit do politiky.
 Mým koníčkem je cestování, hod-
ně jezdím po světě, sbírám zku-
šenosti, takže mohu srovnávat.  
Vždycky neomylně poznám, že 
jsem doma. Například už tím, že 
čeští řidiči na kruhovém objezdu 
neuznávají metodu zip, málokdy 
naše tváře vyzařují pozitivismus, 
jsme zvyklí spíš láteřit a závidět. 
Tohle pro budoucnost nevěstí nic 
dobrého a je to špatný příklad pro 
mladou generaci, která se od nás, 
starších, učí odkoukáváním. 
A proč mám Most rád? Bydlím tu, 
mám tady rodinu, děti a vnoučata 
a rád bych, aby se jim v tomto kra-
ji dobře žilo. Aby se mezi lidi vráti-
la radost, slušnost a ohleduplnost. 
Mám tady práci, kterou chci ještě 
nějakou dobu dělat a postupně pře-
dat kormidlo v řízení fi rmy svému 
synovi. Nechci stát stranou a jenom 
kritizovat, chci se na chodu města 
aktivně podílet.
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Prvního září začala v mostecké ne-
mocnici, odštěpném závodě Kraj-
ské zdravotní, a.s., zásadní rekon-
strukce tří pavilonů. Celkem si vy-
žádá náklady ve výši 150 milionů 
korun. Jak složitá byla cesta, pře-
devším k fi nancování tohoto pro-
jektu, na to Metropolu odpověděl 
předseda představenstva KZ, a. s. 
Ing. Jiří Novák.

 O tom, že mostecká nemocnice po-
třebuje rekonstrukci, se ví a hovoří už 
dlouho. V pozici předsedy zcela obmě-
něného představenstva jste relativně 
krátkou dobu. Jak se vám podařilo na-
jít zdroje a jak svízelné to bylo?
Nové představenstvo si stanovilo jas-
né cíle v každé z nemocnic Krajské 
zdravotní a okamžitě přistoupilo k je-
jich realizaci. Osobně nejsem přítelem 
odkládání toho, co je třeba řešit bez-
odkladně. U druhé největší nemocni-
ce v kraji to byl doslova alarmující stav 
budov. Nechtěli jsme ale pouze oprá-
šit starý, několikrát odkládaný projekt. 
Zpracovali jsme kompletně nový, aby 
mj. vyhovoval také platné legislativě 
v oblasti energetických úspor a tepel-
ných ztrát pro dotační tituly, tzn. na 
výrazně přísnější kritéria. Navíc za-
hrnuje oblast optimalizace vnitřních 
prostor, oproti starému projektu při-
tom s nižšími konečnými výdaji. Sa-
mostatnou kapitolou bylo shánění 
vhodných dotačních zdrojů. Od prvot-
ního záměru k zahájení realizace tak 
proběhl rok a půl. Patří se také podě-
kovat všem, kteří se na přípravě pro-
jektu rekonstrukce mostecké nemoc-
nice podíleli, ale i zastupitelům Ús-
teckého kraje, kteří napříč politickým 
spektrem záměr podpořili, a to včetně 
nezbytné fi nanční spoluúčasti.

 Co všechno rekonstrukce zahrnu-
je, jak dlouho potrvá a jak se po do-
končení zvýší komfort pacientů i za-
městnanců?
Projekt zahrnuje rekonstrukci plášťů 
nemocničních pavilonů včetně zatep-
lení, modernizaci hydroizolací a za-
teplení střech i výměnu oken. Rekon-
strukcí projdou i rozvody vody a kana-
lizace, na sociálních zařízeních dojde 
ke zvětšení dveří, výměně van i spr-
chových koutů, přibudou také další 
bezbariérové přístupy a modernizací 
projdou další výtahy. Vše by mělo být 
hotovo v létě příštího roku.

 Práce se musí realizovat za plného 
provozu zařízení. Ohrozí nějak zdra-
votní péči?
Rekonstrukce v žádném případě zdra-
votní péči neohrozí, při stěhování ce-
lých pavilonů si ale nelze dělat iluze, že 
se zdravotního provozu nedotkne. Vše 

ale bude koordinované ve vzájemné 
spolupráci mezi dodavatelem a zdravot-
níky a věřím, že pochopení pro nezbyt-
nou rekonstrukci budou mít oni, i paci-
enti a jejich blízcí. Výsledek by nakonec 
měli ocenit právě všichni dotčení.

 Které fi rmy se na rekonstrukci 
podílejí?
Sdružení fi rem, které zvítězilo ve veřej-
né zakázce na rekonstrukci mostecké 
nemocnice, zastupuje fi rma METALL 
QUATRO spol. s r. o. Dalšími společ-
níky „Společnosti Nemocnice Most“, 
jak se uskupení nazvalo, jsou Herkul, 
a. s. a Stavební a obchodní společnost 
Most, spol. s r. o. Je dobře, že velkou za-
kázku s mnoha pracovními příležitost-
mi získaly fi rmy z regionu.

 Po skončení prací se dají předpo-
kládat úspory za energie v řádech 
milionů korun ročně. Kam ušetřené 
peníze investujete?

Ano, předpokládáme roční úspory ve 
výdajích za teplo ve výši cca 9 milio-
nů korun. Tyto prostředky pak v mos-
tecké nemocnici můžeme využít tam, 
kde jich bude nejvíce třeba, nejlépe 
pro obnovu zdravotnické techniky.

 V minulých týdnech se v souvis-
losti s blížícími se komunálními vol-
bami objevily sliby některých usku-
pení, že město převezme městskou 
nemocnici do své péče. Co v této 
souvislosti vzkážete občanům?
Aby nesedali na lep nereálným, ne-
smyslným a bohužel i předvolebně 
silně populistickým slibům o jedno-
duchých řešeních. Žádná jednodu-
chá řešení ve složité realitě českého 
zdravotnictví nejsou. Mostecká ne-
mocnice nikdy městu nepatřila. Po-
té, kdy přešla od státu do majetku 
Ústeckého kraje a následně se stala 
součástí krajem založené zastřešují-

cí společnosti, má své pevné postave-
ní v logickém celku spolupracujících 
nemocnic zajišťujících oblast zdra-
votnictví v kraji. Snahy o narušování 
a štěpení tohoto systému jsou nezod-
povědné a je otázkou, co je pravým 
důvodem takového jednání a kdo 
za hlasateli převzetí nemocnice sto-
jí. Věřím ale, že Mostečané mají dost 
vlastního rozumu.

 Plánují se v rámci dalších čtyř od-
štěpných závodů KZ, a.s. ještě v le-
tošním roce nějaké investice do in-
teriérů či exteriérů?
Mostecká nemocnice, jejíž rekon-
strukce právě začala, se dočkala zá-
sadních oprav po 40 letech. V teplic-
ké nemocnici jsme právě otevřeli zre-
konstruované chirurgické ambulan-
ce a pracujeme na přípravě dostavby 
a modernizace operačních sálů. Ústec-
ké onkologické oddělení získá v rám-
ci významné investice druhý lineár-
ní urychlovač včetně tzv. kobky. Areál 
onkologie se ale po letech odkládání 
dočká také zahájení rekonstrukčních 
prací. Konkrétně dojde k výměně 
všech oken, rekonstrukcí projdou ta-
ké všechna sociální zařízení a vstupní 
prostory včetně čekáren, to vše s rea-
lizací do konce tohoto roku. Další pro-
jekty jsou momentálně v přípravě. 
Děčínská nemocnice se dočká opra-
vy svého největšího pavilonu interny 
a rekonstrukce operačních sálů. Cho-
mutovská nemocnice se po navrácení 
onkologie do plnohodnotného režimu 
dočká nových přístrojů, stejně i nuk-
leární medicína. Ústecká Masarykova 
nemocnice získá novou dětskou emer-
gency a komplexní rekonstrukcí pro-
jde dětská klinika. Napříč nemocnice-
mi pak dál probíhá nepřetržitá obmě-
na zdravotnické techniky.

Rekonstrukce v mostecké nemocnici

Na snímku zleva Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, RSDr. Stanislav Rybák, 1. náměs-
tek hejtmana Ústeckého kraje, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Miroslav Štýbr, zástupce dodavatele stavby, Marcela 
Šárová, hlavní sestra Nemocnice Most, o. z. a MUDr. Luděk Hyka, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.  
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ÚZEMNÍ ROZVOJ MĚSTA, SOCIÁLNÍ PÉČE, OBLAST SPRÁVY MAJETKU
   Zajistíme forenzní audit města a jeho hospodaření (dle výsledku auditu bu       

      dou přijata opatření, vedoucí k hospodárnější činnosti města).
   Snaha o vytvoření nových pracovních míst pro nezaměstnané, absolventy 

      škol a zdravotně postižené.
   Zkrátit odbavovací čas správních činností (OP, pasy, přihlašování automobilů).
   Zajistíme užší spolupráci pracovníků sociálního odboru s ÚP (s cílem zkva

      litnění kontrol obyvatel pobírající sociální dávky).
   Nulová tolerance hazardu ve městě.
   Usilovat o rekonstrukci knihovny.
   Zajistit kompletní rekonstrukci pečovatelského domu v ul. Komořanská.
   Upevnit spolupráci města vč. fi nanční výpomoci a pomáhat organizacím 

      jakými jsou např. Hospic, K-centrum, Český červený kříž, Svaz důchodců, 
      Rybářský svaz, Zahrádkáři. Udržet a zlepšovat stávající spolupráci a podporu
      města v Programu komunitního plánování se všemi neziskovými organizacemi.

   Zhospodárníme provoz Technických služeb a.s.
   Propojíme cyklostezky s možností napojení na výjezdy z města.
   Zajistíme zveřejňování všech veřejných zakázek včetně podlimitních na 

      webových stránkách města.
   Vytvářet podmínky drobným živnostníkům a podnikatelům. (např. pronajímat  

       nebytové prostory v majetku města za přiměřené ceny).
   Zrušit uvolněnou pozici předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města.

ZDRAVOTNICTVÍ
   Podporovat rozvoj nemocnice v Mostě pod Krajskou zdravotní a.s.
    Podílet se na investičních akcích nemocnice.
   Intenzivně spolupracovat při stabilizaci lékařského personálu.

      (např. možnost poskytnutí zvýhodněných podmínek na bydlení)
   Udržení lékařské pohotovostní a stomatologické služby, včetně dětské po

      hotovostní služby.
   Vyřešíme parkování u nemocnice ve spolupráci s Krajskou zdravotní a.s.

 OBLAST ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
   Podpora zachování učňovského, středoškolského a vysokého školství na  

      území našeho města.
   Zajistit a vytvořit místa v mateřských školách pro děti do 3 let věku

      (Jeslové třídy při mateřských školách).
   Zajistit fi nanční podporu všem odvětvím sportu a podporovat rozvoj 

      mládežnického sportu.
   Spolupracovat s dětskými parlamenty na ZŠ a kolektivy mladých lidí, kteří   

      mají zájem o dění ve městě.
   Podporovat kulturní akce konané ve Sportovní hale v Mostě.
   Vytvářet předpoklady pro plnění podmínek EU ve školních zařízeních, 

      bezbariérové přístupy, technické vybavení školních učeben.
DOPRAVA, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

   Urychlené dořešení parkovacích míst (Doprava v klidu).
   Dokončit zajištění bezpečnosti přechodů.
   Zachovat bezplatné jízdné v městské hromadné dopravě.
   Dobudování chybějících chodníků včetně bezbariérových nájezdů.
   Zachovat a dále rozvíjet stávající síť domovů důchodců a domů 

      s pečovatelskou službou.
   Věnovat se oblasti sociálního bydlení a jeho alternativ.
   Usilovat o výstavbu domu s komplexní péčí pro nemohoucí obyvatele.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
   Zvýšit počet a racionálnější umístění odpadkových košů a nádob 

      na tříděný komunální odpad.
   Dbát na udržování a čistotu města nejen v centru, ale i v dalších částech města.
   Zachování svozu odpadů pro všechny obyvatele města zdarma.
   Dbát na obnovu a rozvoj městské a příměstské zeleně.
   Nepřipustíme případné další skladování kalů z ostravských lagun (i jiných  

      lokalit) na skládce Celio.
   Zasadíme se o doplnění odpadkových košů a nádob na psí exkrementy na 

      veřejných prostranstvích.
BEZPEČNÝ DOMOV A ULICE

   Prohloubit spolupráci mezi českou a městskou policií v zájmu ochrany 
      zdraví, životů a majetku občanů.

   Zvýšit četnost akcí městské policie zaměřených na kontrolu dodržování 
      pořádku, prevence vandalismu na soukromém i městském majetku.

   Podpořit veškeré aktivity, které vedou k prevenci kriminality, a to zejména 
      dětí, mládeže, potírat kriminogenní faktory na území města 
      (např. používání omamných látek, násilná trestná činnost, krádeže).

   Zajistit větší počet pěších hlídek městské policie v ulicích města.
   Zvětšit počet preventivních programů městské policie zaměřených 

      na děti a seniory.
   Rozšíření kamerového systému v problémových lokalitách města.
   Zajistit pro všechny seniory MSSS zařízení pro přivolání rychlé pomoci, 

      případně i pro další zájemce ze strany seniorů ve městě.
   Podporovat službu asistentů na přechodech u škol.

 
Vážení spoluobčané, v pátek a sobotu 10. - 11. října 2014 půjdete k volbám 
do Zastupitelstva statutárního města Mostu. Přejeme si spolu s vámi, aby vý-
sledky voleb byly ke spokojenosti většiny z nás.   

S čím jdou do voleb
komunisté z Mostu

Hana Aulická Jírovcová Radek BelejJiří Novák

Na komunální volby se chystá také místní organizace KSČM v Mostě.  Ob-
čanům druhého největšího města v Ústeckém kraji nabízí volební pro-
gram, který vychází především z námětů a připomínek Mostečanů. Za-
stupitelé zvolení za KSČM budou v nadcházejícím volebním období pod-
porovat, prosazovat a iniciovat následující oblasti:

 Proč máte Bílinu rád?
Je to krásné město s bohatou, už ví-
ce než tisíciletou historií, vracím se 
sem po celodenních pracovních po-
vinnostech vždycky moc rád.  Bílina 
si zaslouží vládu, pro kterou bude na 
prvním místě občan, a to se nám od 
devadesátých let nedaří. 

 Co čeká nově zvolené zastupitele?
Nově zvolení zastupitelé to nebu-
dou mít lehké, hodně se ztenči-
ly finanční rezervy města, což ne-
umožní velké investiční akce. Bu-
dou muset dbát na transparentní 
výběrová řízení, aby se cena zaká-
zek snižovala a nikoli naopak. Je 
třeba se postarat o větší bezpeč-
nost a pořádek v ulicích a na pa-
nelových sídlištích, jednat s maji-
teli ubytoven, protože město samo 
nemůže regulovat příchod nových 
obyvatel. Opravy a rekonstruk-
ce by si v rámci možností zaslou-
žila školská i mimoškolská zaříze-
ní a více peněz by určitě uvítaly 
sportovní oddíly pro děti a mládež 
v duchu hesla: Kdo si hraje, ne-
zlobí. Nemluvím o výkonnostním 
sportu, ale dobrém kolektivu, kde 
mohou žáci i studenti aktivně trá-
vit volný čas a naučit se fair play. 
Za velký úspěch bych považoval, 
aby smysluplné využití získaly na-
še lázně, pivovar a kasárna, což se 

Oldřich Bubeníček: Jsme
připraveni spolupracovat

Na kandidátní listině KSČM v Bí-
lině je i jméno hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka. 
V zastupitelstvu působí se svý-
mi kolegy v opozici už řadu let 
a jde do voleb znovu, protože mu 
na rozvoji města a lepším životě 
jeho obyvatel záleží. 

už léta nedaří. Současné vedení se 
soustředilo pouze na rekonstrukci 
nemocnice, žel, s nadsázkou se dá 
říci, že jinde by za vynaložené pro-
středky opravili areály dva. Pořád 
vzdálená zůstává otázka obchvatu 
Bíliny, protože se vždycky objeví 
někdo, kdo zpochybní dojednanou 
koncepci a začíná se znovu. Popel-

kou zůstává kultura, kam jdou sta-
tisícové částky, ale není to znát.  

 Jaký máte vzkaz pro voliče?
Aby rozhodně k volbám přišli. Je to je-
jich nezpochybnitelné právo, jak pro-
mluvit do věcí veřejných. Pro dosaže-
ní uvedených cílů se bílinští komu-
nisté chtějí podílet na vedení města 
a jsou připraveni spolupracovat.  

Teplice jsou bohužel stále na špi-
ci kriminality a vysoké nezaměst-
nanosti. Řešení těchto problémů je 
běh na dlouhou trať. Pokud se týče 
kriminality a s ní souvisejících jevů, 
jako například výroby a distribuce 
drog a večer vylidněných ulic a ná-
městí je okamžitě na místě užší spo-
lupráce státní a městské policie. Tep-
lice jsou tradičně kulturní město a já 
budu tyto tradice podporovat. Často 
jezdím na přehlídky a mrzí mne, 
že nám třeba chybí folklorní 
soubor. Myslím na děti, kte-
ré jsou naše budoucnost. 
Domnívám se, že Dům dě-
tí a mládeže by mohl mít 
svoje pobočky na sídliš-
tích, kde jsou pro to pro-
storové podmínky, na-
příklad v Řetenicích ne-
bo na Nové Vsi. Tako-
vou aktivitu bych rád 
podpořil, stejně ja-
ko všechny možnos-
ti pro rekreační spor-
tovní vyžití. Mám 
tím na mysli napří-
klad trasy na a ko-
lem vrchu Doubrav-
ka, které i já sám rád 
využívám. 
Mojí doménou v Po-
slanecké sněmovně ČR
a v minulém období 
i na půdě Evropského 
parlamentu byla dopra-
va, kterou se zabývám 
i nadále. Město má na-
příklad připravenou stu-
dii kruhového objezdu na 
nepřehledné křižovatce před 

Jaromír Kohlíček: Co budu podporovat 
Do městského zastupitelstva v Teplicích kandiduje v barvách KSČM Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Co bude tento tep-
lický rodák a bývalý poslanec Evropského parlamentu podporovat a co by na radnici udělal jako první?
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nájezdem na průtah městem v Bílin-
ské ulici. Krajský hygienik vydal ke 
stavbě zamítavé stanovisko, jel jsem 
se proto za hlavním hygienikem do 
Prahy, který doporučil požádat o pře-
zkoumání postoje. Svého cíle se ne-
vzdávám, už jsem o ně hovořil i s mi-
nistrem dopravy Antonínem Pracha-
řem a ministrem životního prostře-
dí Richardem Brabcem, kteří vnímají 

z hlediska bezpečnosti kruhové 
objezdy jako obecně lepší řeše-
ní. Teplicím po mém soudu vů-
bec schází systém obchvato-
vých komunikací. Když jedete 
například směrem ze Soběd-
ruh na Řetenice, bývá totál-

ně ucpaná Nákladní ulice 
a hustotě dopravy v cent-
ru města by ulevilo i pří-

mé napojení tranzi-
tu z řetenické sklár-
ny kolem Testroje na 
průtah městem.  

A co bych udělal na 
radnici jako první? Svo-

lal bych všechny ty, kteří chtě-
jí a mohou městu pomoci – po-
slance, senátory i krajské zastu-

pitele a zahájil s nimi co nejin-
tenzivnější spolupráci. Začal bych 
pilně pracovat se stavebním od-
borem magistrátu a snažil bych se 
vyřešit ruiny, které hyzdí tvář lá-
zeňského města, například Mlýn-
skou ulici, Hadí lázně, teplické 
nádraží a podobně. Jsem zvyklý 
hodně naslouchat svým spoluob-
čanům. Vím, že v Teplicích žijí ši-
kovní a pracovití lidé, kterým stačí 
ukázat směr a rádi se do veřejných 
věcí zapojí.
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Ing. Bronislav Špičák, generální ředi-
tel SVS, dodává: „Rozhodli jsme se při-
hlásit do kategorie Udržitelnost rozvoje 
v oblasti životního prostředí a podniká-
ní. V základním kole tak porota hodno-
tila, čeho jsme v oblasti životního pro-
středí během posledních 18 měsíců do-
sáhli a čím byly dosažené výsledky výji-
mečné. Dalším aspektem při hodnocení 
pak byla zvolená klíčová strategie a tak-
tika, inovativní postupy a v neposlední 
řadě se posuzoval přínos naší společnos-
ti k sociálnímu prostředí, tj. jak naše čin-
nost přispívá celkově společnosti.“
SVS tak porotě předložila výsledky 
v oblasti čištění odpadních vod a od-
kanalizování v městech a obcích 
nad 2 000 obyvatel. Všechna opatře-
ní v oblasti čištění odpadních vod vy-
žadovaná evropskou legislativou po 
vstupu ČR do Evropské unie jsme na 
tomto území včas splnili, takže měs-
tům a obcím v tomto ohledu nehro-
zí žádné sankce. Představili jsme rov-
něž naší aktuální prioritu, kterou je 
obnova zastaralého vodohospodář-
ského majetku. 
Porota měla možnost seznámit se se 
základními principy fungování spo-
lečnosti, které se odrážejí v defi no-
vané misi: „SVS si klade za cíl pečovat 
o přiměřený rozvoj a obnovu vodohos-
podářského majetku ve městech a ob-
cích ve spravovaném území“, společ-
ně s vizí do budoucna: „SVS je a i na-

dále chce být stabilní, odborně zdatnou 
a efektivně fungující společností, zajiš-
ťující přiměřenou obnovu a rozvoj vo-
dohospodářského majetku při zachová-
ní solidarity mezi malými a velkými ak-
cionáři a při zachování sociálně únosné 
ceny vody“. 
V soutěžních podkladech jsme dá-
le uvedli, jak v rámci realizace jed-
notlivých opatření využíváme nej-
modernější technologie, pozornost 
věnujeme také implementaci inova-
tivních postupů a využití obnovitel-
ných zdrojů energie. Jednou z těch-

to našich aktivit je výstavba malých 
vodních elektráren na úpravnách 
vod, kde využíváme čistou ener-
gii vodní síly. Dalším příkladem je 
v rámci rekonstrukcí a intenzifi kací 
ČOV výstavba kogeneračních jedno-
tek, které pro pohon generátoru po-
užívají bioplyn vznikající při zpraco-
vání odpadních kalů. K efektivnější-
mu využití tepelného hospodářství 
rovněž využíváme potenciálu tepel-
ných čerpadel. 
SVS působí v severních Čechách, kte-
ré jsou zatíženy velkou nezaměst-
naností. Svou investiční aktivitou ve 
svém regionu působnosti tak přispí-
váme k zaměstnanosti v oblasti sta-
vebnictví. 
Investice do technologií na ČOV se 
projevují v kvalitě vypouštění odpad-
ních vod do vodních toků, které po 
opuštění území ČR vyčištěné, a splňu-
jící ty nejpřísnější parametry, pokraču-
jí dále za hranice, kde se stávají zdro-
jem pitné vody. Investice do technolo-
gií na úpravnách vody se pak projevu-
jí ve zlepšení kvality pitné vody. 
Jedním ze základních pilířů existen-
ce SVS je také uplatnění principu soli-
dární ceny vody, kdy obyvatelé v ce-
lém jejím regionu působnosti platí 
za vodu stejně, bez ohledu na míst-
ní podmínky. 

SVS rovněž pravidelně vyhodnocuje 
ukazatel pro sociální únosnost ce-
ny vody. Jedná se o podíl průměr-
ných nákladů domácností na vodné 
a stočné k celkovým průměrným čis-
tým příjmům domácností, který ne-
překračuje 2% celkových průměr-
ných čistých příjmů domácností. 
V dalším kole soutěže nyní čeká SVS 
natočit video prezentaci, kterou vy-
hodnotí druhá porota. Bude se jed-
nat o přední evropské podnikatele, 
akademiky a ředitele významných 
společností. Video prezentace bu-
de zveřejněna na stránkách soutě-
že 6. ledna 2015. V rámci tohoto ko-
la vybere porota nejúspěšnější orga-
nizace z každé jednotlivé země, které 
postoupí do fi nále soutěže. Zároveň 

bude umožněno hlasování široké ve-
řejnosti, která tak může do dalšího 
kola vyslat vždy po jednom favorito-
vi z každé země. Vyhodnocení poroty 
se národní šampioni dozvědí 10. úno-
ra 2015, výsledky hlasování veřejnos-
ti budou známy 3. března 2015. 
Postupující získají tzv. Čestnou stu-
hu (Ruban d’Honneur), a držitelé 
Čestné stuhy budou poté vyzváni 
k osobní prezentaci své fi rmy před 
porotou, která oznámí vítěze na 
slavnostním udělování cen v květ-
nu 2015. 
Seznam jednotlivých národních 
šampionů soutěže EBA 2014/2015 
je možné si prohlédnout na: http://
www.businessawardseurope.com/
national-champion

Severočeská vodárenská společnost a. s.: Národní šampion
prestižní evropské soutěže European Business Awards 2014/2015

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) se přihlásila do prestižní 
evropské soutěže podnikatelských subjektů European Business Awards. 
Koncem minulého týdne jsme dostali ofi ciální zprávu od poroty soutěže, 
že je vyhodnoceno první kolo, ze kterého byli vybráni nejlepší účastníci, 
kteří postoupili do dalšího kola ročníku 2014/2015. Jedná se celkem o re-
kordních 709 národních šampionů z 33 evropských zemí. SVS se tak sta-
la jedním z 20 národních šampionů České republiky. 

Více o SVS a. s.:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a trans-
parentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 se-
veročeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vo-
dou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity 
podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jed-
notnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu 
vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý 
zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stá-
vajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků no-
vé legislativy. Více informací na www.svs.cz.ČOV PodbořanyČOV Podbořany

ČOV Nový BorČOV Nový Bor ČOV ŽatecČOV Žatec

ČOV Roudnice nad LabemČOV Roudnice nad Labem
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Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

pohodlný a rychlý nákup jízdenek 
na mestskou hromadnou dopravu
pomocí mobilního telefonu a aplikace sejf. 

sejf si stáhnete zdarma, 
jeho ovládání je jednoduché 
a zvládne ho každý.

www.sejf.cz

 Můžete vysvětlit co je biorezonance a jak 
může ovlivnit naše zdraví?
Biorezonance je fyzikální, vědecky uznávaná 
metoda, která nejen komplexně diagnostikuje 
stav jednotlivých orgánů v těle, ale následně 
je schopna řešit zjištěné zdravotní problémy. 
Regeneruje organismus, navrací člověku jeho 
přirozený stav - zdraví. Cílem je zajistit v těle 
rovnováhu - odborně homeostázi. 

 Jak metoda funguje? 
Lidské tělo je složitý mechanismus, kde kaž-
dý orgán vydává určité vlnění. Přístroj zjišťu-
je, zda jednotlivé orgány v těle pracují tak, jak 
by v závislosti na věku a pohlaví měly fungo-
vat. Diagnostika odhaluje již nepatrné odchyl-
ky od normy a tím počínající zdravotní potíže, 
a to mnohdy v době, kdy je ještě nevnímáme 
a nepociťujeme žádné zdravotní problémy. 

 V čem je její přínos?
Biorezonance je léčebná metoda, díky které 
dokážeme trvale vyléčit celou řadu onemoc-

nění, včetně těch, se kterými si konvenční me-
dicína neví rady. Pomocí biorezonanční tera-
pie se dokážeme vypořádat s reálnými příčina-
mi chronických a degenerativních onemocně-
ní. Týká se to zejména alergie, kožních potíží, 
respiračních onemocnění, zažívacích potíží, 
migrén, únavy a slabosti, bakterií a parazitů, 
snížené imunity, zánětů, plísní, kloubních po-
tíží, autoimunního onemocnění atd. Důleži-
té je zmínit, že naše prováděná diagnostika 
je velmi přesná, nevykazuje žádné odchylky 
a může tak ušetřit spoustu času při hledání 
příčiny obcházením mnoha specializovaných 
pracovišť.

 Jak vyšetření probíhá? 
Diagnostika i následná terapie je napros-
to bezbolestná, šetrná a bez vedlejších účin-
ků. Komplexní vyšetření včetně vstupní kon-
zultace trvá zhruba 1,5 – 2,5 hodiny, z toho 
vlastní diagnostika 25 minut. Průběh vyšetře-
ní klient sleduje na obrazovce a je tak přímou 
součástí prováděného screeningu. Po skonče-
ní diagnostiky se ihned věnujeme výsledkům, 
léčebným terapiím a volíme nejvhodnější po-
stup uzdravování. 

 Je nutno se na vyšetření připravit a jaké 
jsou kontraindikace? 
Dvě hodiny před vyšetřením doporučujeme 
nejíst a nepít kávu, při vlastním vyšetření od-
kládáte kovové předměty, které máte na sobě 
(hodinky, prsteny, náušnice). Kontraindikací je 
epilepsie a kardiostimulátor. Kovové implan-
táty nejsou při vyšetření problémem. 

 Nepřicházejí klienti s obavou, co zjistíte? 
Myslím, že převážná většina lidí si uvědomu-
je význam prevence. To, že nebudeme vnímat 
svoje tělo a zdravotní problémy, nám rozhod-
ně nezajistí, že budeme zdraví. 

 S jakými problémy k vám lidé přicházejí 
a jaké máte výsledky? 
Nejčastěji k nám lidé přicházejí v momentě, kdy 
je něco trápí, ale nepodařilo se jim vyřešit svo-
je potíže za pomoci klasické medicíny. Týká se to 
zejména respiračních onemocnění, žaludečních 
problémů, kožních potíží, alergií, migrény a úna-
vy. V těchto oblastech dosahujeme výborných vý-
sledků stejně jako při odvykání kouření. Zde se 
úspěšnost pohybuje kolem 85%. 

 Lze říci, že se o klienta postaráte tak, aby od-
cházel s dobrým pocitem, že pro své zdraví sku-
tečně něco udělal?
Ano, screeningové vyšetření objektivně vyhodno-
tí zdravotní stav klienta. Ceníme si, že přibývá kli-
entů, kteří toto vyšetření chápou jako součást pre-
vence. Po diagnostice následuje vyhodnocení. Po-
mocí přístroje lze řadu zdravotních potíží řešit. 
Chceme, aby každý klient návštěvu u nás považo-
val za důležitý krok k upevnění zdraví. 

 Jaká je cena za vyšetření?
Veškeré terapie, které nabízíme, si platí klient 
sám. Tyto služby nejsou hrazeny zdravotními 
pojišťovnami. Celkový screening stojí 2 000 
korun, kontrolní vyšetření 500 korun, odvyka-
cí terapie kouření 1 200 korun. Infuze vitamí-
nu C pak 1 000 korun, pro onkologické paci-
enty 750 korun. Psychologická poradna 700 Kč 
za 60 minut.

 A na závěr, jak se lze objednat a kde vás 
najdeme? 
Objednat se lze telefonicky nebo e mailem. 
Pracoviště je v Praze na Žižkově, v Domažlické 
ulici č.3, vyšetření lze absolvovat po předcho-
zí domluvě také v Ústí nad Labem.

Kontakty: 
www.biosens.cz
e-mail: info@biosens.cz 
telefon: 777 148 646, 774 883 837

Biorezonance znamená cestu k upevnění zdraví 

Klientka, zpěvačka a moderátorka Heidi Janků
Vojtěch Roubíček

Medicína ve všech oborech velmi pokročila. Řeší však převážně následky, nikoli příčiny zdravot-
ních potíží. Přicházíme k lékaři, když nás již něco trápí. Chybou je, že většina z nás podceňuje pre-
venci. V dnešní uspěchané době, kdy nároky na náš čas i fi nance rostou, je nutné se intenzívně pre-
vencí zabývat, neřešit až následky, ale podchytit příčiny našich zdravotních problémů. Navštívili 
jsme centrum celostní medicíny - společnost Biosens na pražském Žižkově, která má bohaté zkuše-
nosti v oboru biorezonance. Zajímali jsme se o to, co konkrétně v oblasti prevence zdraví a řešení 
chronických potíží, nabízí. Na naše dotazy odpovídá odborník společnosti Vojtěch Roubíček. 

Ti všichni se mohou od neděle 5. říj-
na až do března příštího roku při-
jít každou neděli podívat na jednu 
z loutkových pohádek, které zde 
budou hrát tři prestižní česká lout-
ková divadla, a to plzeňské Divadlo 
Alfa, liberecké Naivní divadlo a krá-
lovéhradecké Divadlo Drak.
Zlatá slavice Lucie Bílá se rozhod-
la projekt podpořit proto, že sama 
miluje pohádky a také jako matka 
ví, jak důležité jsou pro děti, pro je-
jich výchovu, rozvoj a náplň volné-
ho času. Vždyť podtitulem projek-
tu je… aby děti jen neseděly doma 
u počítačů…

Lucie Bílá patronkou pořadu Nedělní Fantastika pro děti

„K nedělnímu odpoledni prostě patří 
pohádky. Tato divadla je umějí skvěle 
vyprávět. Měly je možnost vidět děti v 
mnoha zemích světa, do Prahy ale při-
jíždějí málo. Divadla zde neměla za-
tím místo, kde by je mohla pravidel-
ně hrát,“ popisuje svoji motivaci pro 
tento projekt patronka projektu a 
spolumajitelka Divadla Ta Fantasti-
ka Lucie Bílá.
Představení začínají vždy ve 14 ho-
din, někdy ještě v 16 hodin. Před-
prodej vstupenek najdou zájemci 
na webu www.detivdivadle.cz nebo 
na pokladně Divadla Ta Fantastika v 
Karlově ulici, v Praze 1. (od dop.)

Nedělní Fantastika - detivdivadle.cz je nový, unikátní divadelní, pohád-
kový projekt, jehož patronkou je zpěvačka Lucie Bílá. Ta také své Diva-
dlo Ta Fantastika otevírá dětem, ale i jejich rodičům, či prarodičům.
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BMW řady 2
Active Tourer

Radost z jízdywww.autogral.cz

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

Pořiďte si  BMW řady 2 Active Tourer s měsíční splátkou 9 821 Kč* nebo s fi nancováním 50:50 
od BMW Financial Services.

* Vzorový příklad: BMW 218i Active Tourer, cena vozu 631 800 Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 442 260 Kč, výpůjční úroková sazba 4,51% p.a.,  
RPSN vč. havarijního pojištění 12,6%, splátka úvěru 8 247 Kč, splátka úvěru vč. pojištění 9 821 Kč, celkové platby za vozidlo vč. pojištění 589 260 Kč.  
Ceny jsou kalkulovány s DPH 21% při kurzu 26Kč/EUR. Nabídka platí pro soukromé, fyzické a právnické osoby do odvolání.

ZÍSKEJTE NOVÉ BMW ŘADY 2 ACTIVE TOURER 
S VÝHODNOU NABÍDKOU OD BMW FINANCIAL SERVICES.
#GETACTIVE

ZA 9 821 Kč/MĚSÍC*

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ 
TISÍCE PLÁNŮ A NECHTĚJÍ 
SE ŽÁDNÉHO VZDÁT.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového BMW řady 2 Active Tourer: 3,8–6,1 l/100 km, 99–143 g/km.

Méně emisí. Více radosti z jízdy.
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
dnes bych vás ráda nakazila dobrou 
náladou, které není nikdy dost. Z če-
ho se raduji?
Mám radost z každého nového dne, ve 
kterém mohu být někomu užitečná. 
Mám radost ze slunce na obloze, kte-
ré ještě pořád hřeje a zahání chmury 
z tváří lidí. Mám radost, když se mů-
žu těšit z dobře odvedené týmové prá-
ce ve vydavatelství, ale i v církevním 
sboru. Mám radost, když se nám spo-

lečně daří. Mám radost, že jsem zdra-
vá a mohu pomáhat. Mám radost, když 
se mohu díky svému povolání setkávat 
se zajímavými lidmi, kteří mne vždyc-
ky něčím obohatí a jsou důkazem to-
ho, že na světě přeci jen není tak špat-
ně. Mám radost, když vidím spokoje-
nost a smích na tváři dětí i dospělých. 
Mám radost, když mi zbyde čas na kus 
řeči s přáteli, s nimiž se tak často neví-
dám. Mám radost z procházek s naším 
psem. Mám radost z každého pobytu 
v přírodě, která se začíná krásně pod-

zimně vybarvovat. Mám radost, když 
mohu se svými vrstevnicemi při hud-
bě pořádně rozhýbat tělo. Mám radost 
z uklizeného bytu i chodníku před do-
mem. Mám radost, když slyším laska-
vá slova. Mám radost, když čtu dobré 
zprávy. Mám radost, když se lidé okolo 
mě baví. Mám radost, když můžu stisk-
nout vrásčité ruce našich seniorů a po-
hladit je po tváři. Mám radost, když si 
přečtu skvělou knížku, nad kterou se 
můžu zamyslet. Mám radost, když mě 
osloví moudrá slova a nasměřují moji 

pozornost na pozitivní a konstruktivní 
věci. Mám radost, když nakrmím hla-
dové zvíře. Mám radost z milého tele-
fonátu či mailu.  Mám radost, když je 
nebe plné hvězd a já mohu s klidem 
v duši usínat a vědět, že tento den ne-
byl promarněný.
Za celý tým tvůrců tohoto vydání vám 
dny plné radosti přeje

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Ráj filmařů, to je Český ráj. 
Jedno z nejmalebnějších míst, 
které se nachází na rozhraní 
tří krajů, Libereckého, Středo-
českého a Královéhradeckého.

 
Zámek Hrubá Skála si vybral režisér 
Antonín Kachlík pro zfi lmování po-
hádky Boženy Němcové Princ Bajaja. 
Do hlavních rolí obsadil slovenské her-
ce Ivana Palúcha (princ Bajaja) a Fera 
Veleckého (černého prince). Jak Kach-
lík řekl, vytýkali mu tu. Ale oponoval 
tím, že oba uměli jezdit na koni a šer-
movat.
Když už měl dva slovenské herce, sáh-
nul i po slovenské herečce. Magdě Va-
šáryové, ze které se pro fi lmovou po-
hádku z roku 1971 stala princezna Sla-
věna.
Sídlila na zámku Hrubá Skála, na jehož 
nádvoří se o její ruku ucházeli chrab-
ří i méně chrabří rytíři. Balkon, na kte-
rém sledovala turnaje, je nad vstupem 
do zámeckých restauračních prostor. 
Pokud vystoupáme na věž na nádvoří, 
rozprostře se před námi kouzelná kra-
jina s dominantou Českého ráje, zří-
ceninou Trosky. O letošním létě tam 
uspořádali mimo jiné prodloužené 
prohlídky při západu slunce, poslední 
pozorování se konalo 20. srpna. 
Dvě věže Trosek, menší a rozlehlejší 
Baba a vyšší a útlá Panna se hrdě vypí-
nají nad malebnou oblastí. Lze z nich 
vidět Krkonoše i Ještěd anebo na Čes-
kolipsku nepřehlédnutelný Bezděz, 
který má letos 750 let.
Z oblasti Hruboskalska vyčnívají pís-
kovcové skály. Mezi nimi našel skrýš 
princ Bajaja, který si zahrál na ně-
mého, aby si vybojoval srdce Slavěny. 
Adamovo lože je jen kousek od zám-
ku. Poblíž se také nachází hrad Vald-
štejn, jehož okolí je v pohádce spojené 
s hororovými scénami, a to se soubo-
jem s drakem.

O kus dál se lze pokochat u snad nej-
známějšího rybníka v Českém ráji. Vě-
žák proslavila komedie Marie Poled-
ňákové Jak dostat tatínka do polep-
šovny. Břehy rybníka lemují skály, kte-
ré fi lmový Vašek (Tomáš Holý) miloval 
a se svým tatínkem (František Němec) 
zdolával. 

Na břehu hledal 
osvěžení Bajaja

Většinu fi lmové pohádky je sice němý, 
ale hlas mu propůjčil herec Petr Štěpá-
nek, princ ze Zlatovlásky, která vznik-
la v roce 1973 na zhruba dvacet minut 
autem vzdáleném zámku Sychrov, ně-
kdejšího sídla francouzského rodu Ro-
hanů. Na Sychrov lze zajet jednak na 
prohlídku, jednak na akce, které se bě-
hem roku konají v zámeckém parku. 
Nejbližší se koná v sobotu 30. srpna, 
tradiční Skotské hry. 
Také na zámku Hrubá Skála se chystá 
zajímavá akce. Už podruhé se tam se-
tkají dřevořezbáři, kteří 23. a 24. srp-
na ukážou, jak jsou zruční s motoro-
vou pilou. 
O fi lmových místech se dočtete na 
www.ceskyrajdetem.cz

Text a foto: Alena Volfová

Na břehu Věžického rybníka nacházel princ Bajaja osvěžení. Rybník je známý na-
příklad z komedie Jak dostat tatínka do polepšovny nebo Andělská tvář. 

Odměnou po vystoupání na zámeckou vyhlídku je pohled na krajinu Českého ráje. Vévodí jí zřícenina Trosky. 

Ze zámku Hrubá Skála vede turistická stezka k Adamovu loži. Tam přespával princ Ba-
jaja a rozmlouval se svým "rádcem" koníkem, jehož zachránil před černým princem.

Za Bajajou na Hruboskalsko
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