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Text: Alena Volfová
Foto: Jiří Severský

D.A.S.D.A.S. poskytuje právní ochranu
ve všech důležitých oblastech života:

od běžného soukromého, rodinného
přes motorismus a zaměstnání
až po podnikání.

Podporuje klienta při prosazování jeho právních zájmů
a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů.

  

V
aše cesta k právu!

  

V
aše cesta k právu!

Bližší informace 605 00 61 33Bližší informace 605 00 61 33

zoologické zahrady? Ústecká to 
nebyla...?
Nebyla, pocházím z Jizerských hor. 
Zoologické zahrady se v době mého 
dětství navštěvovaly zejména v období 
školních výletů a myslím, že moje první 
návštěva zoo byla ve Dvoře Králové nad 
Labem. Byly to silné zážitky, protože 
tato zahrada patřila už tehdy k těm 
nejvýznamnějším v České republice, 
byla tam k vidění zvířata, která běžně 
člověk neznal, takže to ve mně zane-
chalo pozitivní dojem.
Povolil jste svým dětem zvířátko?
Určitě. S manželkou Reginou máme 
dvě děti, Vojtu a Bětušku, jsme ta-
ková zvířecí rodina. Manželka chová 
psy, v našem bytě žijí dva pudlové 
Trixinka a Hanička, na zahradě rot-
vajlerka Borinka, kterou jsme si vzali 
jako opuštěné štěně z útulku a dělá 
nám velkou radost. V dětských po-
kojících se průběžně nacházejí různá 
zvířátka, momentálně má Vojtěch 
užovku červenou, Bětuška touží po 
papouškovi. Snažím se to téma pro-
sadit, manželka zatím vzdoruje, ale 
já věřím, že ji přepereme.
Na jaká dětská přání, co se týká 
domácích mazlíčků, byste neslyšel? 
Pro domácí chovy se hodí nejrůznější 
hlodavci, křečci, morčata, králíci, také 
jsme jich několik měli. Opice, velké 
šelmy typu tygrů, levhartů, jaguárů 
a jim podobní určitě do amatérských 
chovů nepatří. Tím neříkám, že nepatří 
do privátních rukou. Existují chovatelé, 
kteří dokážou takovýmto zvířatům 
poskytnout odpovídající podmínky, ale 
určitě to není doma v obýváku. Takový 
chov vyžaduje úplně jiný přístup než 
koníčkářský - mít ze zvířátka jenom 
radost. V České republice je mnoho 
soukromých chovatelů velmi vzácných 
zvířat, například u primátů existuje 
skupina jihoamerických drápkatých 
opiček, jejich čeští chovatelé byli 
vždy velmi vyhlášení svými úspěchy. 
Ale to jsou dvě různé oblasti, je třeba 
rozlišovat chovatelství jako velmi in-
tenzivní činnost a mít zvířátko jen tak 
pro radost. 
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Potřebujete rychle, výhodně a bezpečněPotřebujete rychle, výhodně a bezpečně
prodat byt, dům nebo pozemek?prodat byt, dům nebo pozemek?

www.mexxreality.czwww.mexxreality.cz
Vyřídíme vám hypotéku zdarma!Vyřídíme vám hypotéku zdarma!

VOLEJTE BEZPLATNĚ:

Golf Resort Terasy Ústí nad Labem

Směr od TESCO Ústí dále směrem letiště
www.golf-usti.cz, tel.: 721 853 967

4. 5. a 17. 5. 2008 od 9.00 do 17.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pořádá
pro širokou veřejnost

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte

si zkusit

golf

zdarma!

Tomáš Kraus
má dvě zvířecí rodiny

Zadními vrátky do ústecké zoo za zvířátky chodil (za svojí nynější tchyní) coby vysokoškolský student
Tomáš Kraus. Tehdy netušil, i když to sehrálo v jeho životě důležitou roli, že zahradě bude jednou šéfovat.

Předchůdcem dnešní 
zoologické zahrady 

byl Lumpepark. 
Jeho zakladatele 
Heinricha Lum-
peho vybrali Ús-
tečané za jednu 

z významných 
osobnost í 
města. Při 
přebírání 

certifiká-
tu jste 
řekl, že 
budete 

kontak-
tovat jeho 

příbuzné. 
Učinil jste tak?

Příbuzné jsme 
kontaktovali, konkrétně 

paní Mariu Fotuhi, která je dce-
rou Alfreda Lumpeho, synovce 

Dr. Heinricha Lumpeho. Paní 
Fotuhi dnes žije v Severním 
Porýní-Vestfálsku a my jsme 
ji pozvali na zahájení oslav 
zoologické zahrady 5. dub-

na. Bohužel se omluvila, jelikož si 
o Velikonocích způsobila nějaké 
zranění, které jí neumožnilo do Ústí 
nad Labem přijet. Dokonce měla 
objednaný hotel. Ústecký histo-
rik Martin Krsek, který se angažuje 
v otevírání tajných zákoutí minulosti 
ústecké zoo, četl její zdravici, byla 
to, myslím, pro všechny přítomné 
velmi milá chvíle. Doufám, že se nám 
v letošním roce podaří, aby přijela 
a že budeme moci společně vzpome-
nout odkaz jejího předka a předat jí 
onen certifi kát.
Choval jste jako dítě zvířátko?
Musím přiznat, že jsem nebyl žádný 
vášnivý přírodovědec, choval jsem 
běžná zvířata - křečky, morčata, 
s dědou, když jsem měl možnost 
být na chalupě, jsem chytal ještěrky, 
v potoce přímo do ruky pstruhy. 
K přírodě jsem měl vždy kladný vztah, 
ale nejsem člověk, který by od svých 
pěti let toužil pracovat v zoologické 
zahradě. Psa jsem nikdy mít nemohl, 
to mi rodiče nedovolili, protože jsme 
bydleli v panelovém domě.
Vzpomínáte si na první návštěvu 

Policejní kynolog Vilém Babička psí duši rozumí | Kdo se chodí líbat pod rozkvetlý strom? | Filmová 
Saxana Petra Černocká nestárne | Heidi Janků jezdí v novém audi | Jak vyzrát na alergii u dětí | Tepličtí
fotbalisté se budou rvát až do konce| Společnost AGC boduje v soutěžích| Do pohádky na Červený Hrádek u Jirkova |

číslo 9 | květen 2008
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Ústí nad Labem | Velké znepokojení 
nad situací kolem zdevastovaného 
hotelu Máj vyslovil primátor města 
Ústí nad Labem Jan Kubata.
Majitel hotelu Jaromír Houžvička se 
o volně přístupný objekt nestará. 
Pohybují se v něm osoby, které 
hotel rozebírají uvnitř i zvenčí. 
Dochází k opadávání keramických 
obkladů fasád, odtrhané je oplecho-
vání, okna jsou rozbitá. Jelikož 
chybí poklopy k šachtám, hrozí do 
nich pád.
„Případ bývalého interhotelu Máj je 
dalším z příkladů nepovedené státní 
privatizace 90. let. V Ústí nad Labem 
se rýsuje další ruina a zákonné 
možnosti města jsou velmi omezené. 
Jediné, co můžeme udělat, je tlačit na 
majitele cestou stavebního odboru. 

Nechci, aby zde vzniklo sektorové 
centrum číslo dvě,“ uvádí Kubata.
Stavební odbor magistrátu vyzval 
Jaromíra Houžvičku k provedení 
zabezpečovacích prací. Ten se však 
na své adrese v Lomnici nad Popel-
kou nezdržuje a úřad mu zatím není 
schopen výzvu doručit. Stavební 
odbor se proto obrátil na Policii ČR 
i exekutorský úřad, aby mu pomohly 
tuto osobu najít. 
Majitel hotelu Máj má nařízeno 
zabezpečení objektu proti vniknutí 
nepovolaných osob, odstranění 
uvolněné části stavby, osazení 
venkovních poklopů a odklizení 
zdevastované buňky na přilehlém 
parkovišti. Pokud tak neučiní, hro-
zí mu pokuta až do výše 200 tisíc 
korun.

Městská policie letos v hotelu 
Máj zadržela již 19 osob. „Ve třech 
případech jim byl odebrán materiál, 
který chtěli v hotelu odcizit – celkem to 
bylo 300 kilogramů. V jednom případě 
se zloději pokusili demontovat elek-
troinstalaci. V dalších pěti případech 
jsme vykázali z objektu bezdomovce, 
kteří  zde chtěli přespat. Nedávno 
jsme uvnitř objevili trojici, která si 
také zřejmě chtěla něco odnést,“ říká 
ředitel Městské policie v Ústí nad 
Labem Pavel Bakule.
Kontroly objektu provádějí strážníci 
šestkrát za den, přičemž důraz je 
kladen na večerní a noční hodiny.

Město Ústí chce řešit interhotel Máj

Text: Milan Knotek

přijmeme
do stavební fi rmy

zaměstnance dělnických profesízaměstnance dělnických profesí

Dobrý kolekti v, stabilní fi rma
Kontaktní osoba: paní Walterová, tel. 474 656 239.

Pohovory se budou konat dne 13. 5. a 20. 5. 2008
od 8.00 do 9.00 hod. na adrese: Na Bělidle 925, Chomutov

Přijmeme
BRIGÁDNÍKY

na pozici telefonní
operátor pro call centrum

v Ústí nad Labem.

Podmínkou je věk nad
18 let a znalost práce na PC.

Informace na 737 280 580
nebo na

brigada@telemarketing-point.cz

Výrobce veškerého truhlářského a stavebního řeziva.Výrobce veškerého truhlářského a stavebního řeziva.
Prodej palivového dřeva, palubek a podlahovek. Prodej palivového dřeva, palubek a podlahovek. 

Nabízíme kvalitu za přijatelnou cenu.Nabízíme kvalitu za přijatelnou cenu.

e-mail: pilalenesice@seznam.cze-mail: pilalenesice@seznam.cz
tel. 777 027 335, 773 527 335tel. 777 027 335, 773 527 335

e-mail: pilalenesice@seznam.cze-mail: pilalenesice@seznam.cz
tel. 777 027 335, 773 527 335tel. 777 027 335, 773 527 335 w
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METROPOL 
se ptá

Líbáte se
pod rozkvetlým
stromem?

Ladislav Chlupáč
starosta Litoměřic
Ano. Pořídil jsem 
si zahrádku, abych 
měl vlastní roz-
kvetlé stromy. Cho- 

dívalo se pod rozkvetlé lípy nebo 
jabloně, my volíme rybíz, angrešt 
a také meruňku. Z té vyrábíme 
výbornou meruňkovici. 

Milan Zemaník
ředitel Krajského 
úřadu ÚK
Nepamatuji si, kdy 
jsem se líbal pod
rozkvetlým stro-

mem. Když jste mi to připomněla, tak 
to zkusím udržet v hlavě. 

Veronika Kubatová
manželka
primátora Ústí n. L.
S manželem kaž-
doročně hledáme 
rozkvetlý strom. 

Nedržíme se toho, zda je to třešeň, 
stačí nám jakýkoli rozkvetlý. 

Veronika Kindlová
mluvčí Krajského 
úřadu ÚK
S přítelem, budou-
cím manželem, se
chodíme každý rok

na 1. máje líbat pod rozkvetlý 
strom. Většinou jdeme na výlet 
a kolik stromů po cestě potkáme, 
tolikrát se políbíme. 

Radostně přijímej dary 

přítomné chvíle.
 (Horatius)

CITÁT

Ředitele školy AGC
Josefa Dvořáka 

vyznamenal ministr

Praha | Ministr školství Ondřej 
Liška přijal a vyznamenal me-
dailí II. stupně ředitele Střední 
školy technické AGC JUDr. Josefa 
Dvořáka.
Ocenění získal za dlouhodo-
bou významnou pedagogickou 
a výchovnou činnost. “Pro celou 
naši školu je to velká pocta, moti-
vace, ale i závazek do budoucna,” 
uvedl Josef Dvořák.
Letos bylo oceněno celkem os-
madvacet pedagogických pra-
covníků. Josef Dvořák medaili 
získal jako jediný zástupce 
Ústeckého kraje. (rou)

Text: Eva Stieberová
Foto: Jiří Severský

Vilém BabičkaVilém Babička
psí duši rozumí

Metropol představuje zajímavé lidi, kteří žijí v Ústeckém kraji | bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji
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Milí čtenáři,
Severočeský Metropol máte dostat 

zdarma do své schránky
jednou za čtrnáct dní.
Napište nám, prosím,

zda jste noviny ve schránce našli.
A také, co vás zaujalo,

co byste si rádi přečetli. 

Na vaše reakce se těšíme
na adresách:

Severočeský Metropol,
Beethovenova 24,

400 01 Ústí nad Labem
nebo

redakce@tydeniky.cz

Připojte adresu a telefonní 
číslo, abychom se s vámi mohli 

případně kontaktovat.

Děkujeme 

Každý majitel psa to potvrdí: má-li náš čtyřnohý miláček dobře prospívat a být 
pro radost nám i svému okolí, vyžaduje nejenom kvalitní a pravidelné krmení, 

ale také výchovu k poslušnosti a každodenní, minimálně hodinovou, pro-
cházku. Jaká to teprve musí být práce, když ve společné domácnosti Viléma 
Babičky žijí pejsci hned čtyři! A co musí působit rámusu! 

Ne tak v jednom rodinném dom-
ku v Duchcově, kde na zahradě 
v superčistých kotcích vedle sebe 
přátelsky „vegetují“ zasloužilá 
důchodkyně, patnáctiletá fenka 
belgického ovčáka malinois Aiby,  
německý ovčák - mezinárodní 
šampion a mistr světa Xanto Gy-
mor, tříletý belgický ovčák malinois 
Argo a velký knírač Bad.
Sice se všichni hned radostně 
rozštěkali, když jejich páníček Vilda 
Babička otevřel vrátka. Stačilo však, 
aby vzkřikl: „No tak, kluci!“ a bylo 
ticho. (Možná měl zaznít nebo 
i zazněl jiný povel, nejspíš ano. 
Mně se ale ti „kluci“ z úst vedoucího 
Služební kynologie Policie ČR Správy 
Severočeského kraje v Ústí nad 
Labem, komisaře, nadpr. Bc. Viléma 
Babičky zdáli tak roztomilí!)

Guru severočeských policejních 
kynologů měl v závodění několik 
let pauzu. „Studoval jsem vysokou 
školu, fakultu zootechniky a loni 
v červenci jsem promoval,“ proz-
razuje sympatický vousáč něco 
ze svého soukromí. Nezbývá než 
doplnit, že „Vilda“, jak mu říkají ko-
legové a přátelé, je mezinárodním 
rozhodčím IRO a FCI, což jsou dvě 
nejvyšší světové záchranářské or-
ganizace.
Letos pojede posuzovat mezinárod-
ní zkoušky na Slovensko a jako 
hlavní rozhodčí bude „pískat stopy“ 
v Chorvatsku. Tvrdí, že kynologové 
nebo lépe služební psovodi jsou 
u Policie ČR jednou z nejlepších, ne-
li tou nejlepší, partou. Neexistuje 
mezi nimi řevnivost, drží spolu, 
mají si neustále co povídat, neboť je 

spojuje obrovský koníček: zájem 
o psy.
Zatímco Aiby a Xanto Gymor 
už mají nejlepší léta za sebou, 
Argo se na službu u policie 

teprve chystá. Měl by se stát 
reprezentantem, specialistou na 
vyhledávání drog. „Loni jsem ho 

prověřil na závodech v Německu 
a na Poháru policejního prezidenta 

a letos bych se s ním chtěl probojovat 
na špici,“ těší se Babička.
Rád potvrzuje, že čeští kynologové 
patří ve světě k nejlepším. Není bez 
zajímavosti, že on sám byl v Česku 
historicky prvním kynologem, který 
vycvičil malého knírače Darku na 
vyhledávání výbušnin. Ten v roce 
1990, po odchodu ruských vojáků 
z Ralska, sloužil při vyčištění tam-
ního prostoru.
Ústečtí policejní kynologové tvoří 
velice silné družstvo tak zvaných 
speciálek: „Máme psy na detekci 
akcelerantu čili na požáry. Proka-
zují devadesátiprocentní úspěšnost, 
bezpečně najdou ohniska požáru, určí, 
zda příčinou byl líh, petrolej, benzin 
či nafta. Děčínský praporčík Martin 
Soukup, specialista na vyhledávání 
zbraní, nedávno se svým psem 
pomáhal Východočechům v Trutnově. 

Byli velmi úspěšní, našli samopal, 
kulovnici i náboje. V současné době 
připravujeme v Ústeckém kraji další 
novinku, chceme vytrénovat pejska 
na hledání neživých ostatků neboli 
mrtvol,“ prozrazuje Babička.
Podle něj víc než rasa je při výchově 
psa pro potřeby policie důležitější 
osobnost jeho pána. „Špičkový kyno-
log může dostat jakoukoli rasu a vy-
chová ji,“ tvrdí Babička.
Většinou však u české policie slouží 
němečtí ovčáci pocházející z našich 
chovných stanic. „Je to pes univer-
zální, všestranný, dobře snáší teplo 
i zimu. Nakrmíte ho a za chvilku je 
váš. Nepotřebuje žádnou zvláštní 
údržbu a je geneticky vyšlechtěn na 
obranu, stopy a vše ostatní, co u pol-
icie potřebujeme. Je poddajný a příliš 
mu nevadí změna pána. Zatímco 
belgičtí ovčáci - zmínění malinois, 
knírači a rotvajleři potřebují trochu 
jiné zacházení a zkušeného psovoda,“ 
vysvětluje Babička.
Sám měl v minulosti pět velkých 
kníračů, s nimiž republiku úspěšně 
reprezentoval na mistrovství světa. 

Kynolog Vilém Babička a jeho velký knírač Obad von Nordexpress.
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Z programu: prohlídka areálu chemičky s průvod-

ci  ukázky hasičů  chemický stan se zajímavými 

pokusy  koňský povoz pro děti  balónky pro děti 

 divadlo V PYTLI  soutěže, občerstvení  nanuky 

zdarma od firem MART-IN a NESTLÉ Při exkurzi

například uvidíte: nové výrobny umělých pryskyřic 

 novou výrobnu umělých safírů  novou výrobu 

epichlorhydrinu z glycerinu  čistírny odpadních 

vod  moderní sklad hořlavin Dozvíte se:  základní 

údaje o Spolchemii  fakta o bezpečnosti a ochraně 

životního prostředí  zajímavosti o použití výrobků 

Spolchemie  mikrobusy na exkurzi odjíždějí pod-

le jízdního řádu každých 15 minut Pro zpestření

indiánská vesnička: střelba z luku  hod tomahav-

kem  rýžování zlata  rozdělávání ohně  výroba 

bubnů a čelenek  malování válečnými barvami 

lov mustangů a lasování  ukázky práce s bičem 

indiánské tance Příchod Brněnskou ulicí.

V E  S P O L C H E M I I

V E  Č T V R T E K  1 . K V Ě T N A  2 0 0 8  O D 9 D O 1 4  H O D I N
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Metropol je partnerem Pálení čarodějnic v ústeckém Letním kině| bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji

skvostech. Tentokrát jsme se sešli u Kolumbária na Vinohra-
dech a skončili jsme na Vršovickém náměstí u Gočárova 

výjimečného kostela. Byla nás skoro stovka, převážně 
dámy opravdu starších ročníků, které celou cestu 
křepce cupitaly a poslouchaly se zatajeným dechem 
fundovaný výklad pana architekta. Tak ty si se svým 
věkem asi opravdu nedělaly starosti. Čili dost záleží 
na tom, jaké máte zájmy, jak moc vás stárnutí „bere“ 

a také, s kým se porovnáváte. Jestli se chcete přiblížit 
krasavicím typu Kateřiny Brožové, tak to máte „blbý“.
Když ono je tak těžké vystříhat se atakům všech těch 
půvabných dam z titulních stránek!

Je ale také třeba vědět, že krasavice z titulních stránek 
časopisů jsou vyretušované až hanba, a to 

i ty mladé. Většina z nich má tak 160 cm 
maximálně a na ulici byste je přehlédli. 

Já sama jsem taky podměrečná, měřím 
jen 163 cm a vážím 61 kg, což není 
zrovna málo. Nosím vysoké pod-
patky, protože mám krátké nohy, 
hrbím se, protože mám zbytečně 

velké poprsí, a nos se mi stále pro-
tahuje a zahýbá odjakživa doleva. 
Prostě každá na sobě vidíme spou-

stu chyb, které však naše okolí vůbec 
nevnímá. Takže klid! Stárnout se musí, 

ale pokud možno, raději s humorem. Ten 
totiž na nás může někdo ocenit spíš než 

oblečky à la dvacítka. Jedna z výhod stáří 
je, že máme možnost dosáhnout toho, aby 

nás okolí mělo rádo a vážilo si našich názorů 
a že nejsme pro smích kvůli snaze vypadat 
mladě za každou cenu. To ovšem ani v mém 
případě nevylučuje, že si občas připadám 
stará, nezáživná a hloupá, protože stále něco 
roztržitě hledám a co si nenapíšu, nejspíš za-
pomenu. Jo a taky jsem nedávno šla na poštu, 
kde jsem zjistila až u okénka, že nemám ani 
tu složenku, ani peníze. Doufám, že teď jsem 
všechny dámy trochu uklidnila!

Text: Eva Stieberová, foto: archiv

Pálení čarodějnic
Každý rok se lidé shromáždí, 
aby oslavili tento historický svá-
tek, na který se dosud nezapo-
mnělo. Děje se tak pravidelně 
v noci z 30. dubna na 1. května, 
kdy se lidé scházejí u zapá-
lených ohnišť a oslavují tak 
příchod jara.
Mezi tradice patří také stavění 
májky, s ní se ale už tak často 
nesetkáváme. V minulosti se 
věřilo, že je tato noc magická. 
Zlé síly prý nabývaly moci škodit 
lidem právě o půlnoci, proto se 
předpokládá, že se svátek sla-
vil právě v tuto dobu. Jeskyně 
a podzemní chodby ukrývající 
cenné poklady, které zůstaly 
do této chvíle zavřené, se prý 
otvírají.
Vzduchem se proháněla spou-
sta čarodějnic, které se slétáva-
ly na sabat. Existovaly způsoby, 
jak čarodějnici zahlédnout, ne-
bo dokonce i potrestat, obo-
jí bylo možné pouze v noci. 
Opuštěná místa a křižovatky 
znamenaly pro lidi možný střet 
s čarodějnicí. Bezpečí se lidem 
dostalo až po zapálení ohňů na 
vyvýšených místech.
Výraz „pálení čarodějnic” se 
začal používat až v pozdějších 
dobách, kdy se stalo tradicí za-
palování a házení košťat do 
výšky. Někteří lidé věřili, že 
tak spatří letící čarodějnici 
na koštěti. Jiní zas tvrdili, 
že je tak možné čarodějnici 
shodit na zem. Nejdůležitější 
byl ale popel, který vznikal 
po zapálení košťat. Jeho moc 
spočívala ve zvýšení úrody 
a ochraně hospodářství před ne
úspěchy.                         (kuc)

Je to tak, Saxana se vrátila, i když z mého pohledu si 
dala hodně na čas.Tím pádem už moje role je poněkud 
usedlejší, než bych si představovala. Honza Hrušínský, 
tentokrát už můj fi lmový manžel, je také seriózní chlapík, 
který společně se mnou prožívá situaci, kdy se nám 
jaksi ztratí naše devítiletá dcera Saxanka. Ukáže 
se, že se jí s pomocí jedné kouzelné relikvie, 
kterou objevila na půdě, podařilo přemístit 
se do kouzelné říše, odkud kdysi přišla její 
maminka Saxana. Natáčení už máme za 
sebou a bylo to fajn, protože nás zase 
režíroval „kliďas“ Václav Vorlíček. 
Film se stále dodělává, protože teď 
je ve fázi, kdy se animují fi gury 
strašidel, trpaslíků a dalších kouzel-
ných obyvatel podzemního světa. Ti 
budou nakonec naši spoluhráči, ale 
je prý velmi náročné dát to všechno 
do kupy, takže do kin půjde fi lm až 
v příštím roce.
Určitě jste si už zvykla na poklony 
typu: Petro, vy ale vůbec nestárnete. 
Kdysi jste mi v rozhovoru prozradila, 
že ráda chodíte na různé zajímavé 
přednášky a z nich čerpáte inspiraci 
a životní sílu. Přesto, stalo se vám, že 
jste si řekla: Kruci, už jsem fakt stará? 
A co v takové chvíli děláte, aby vás ta-
ková myšlenka tak zvaně nepřitlačila 
k zemi?
Tak tedy, zrovna před pár dny jsem 
absolvovala „psí procházku“ s ar-
chitektem Lukešem, který pro laické 
nadšence jednou měsíčně pořádá pěší 
výlet po pražských architektonických 

Role zlobivé čarodějnické učednice Saxany proslavila a do 
jisté míry i „udělala“ Petru Černockou. Právě dotočila svůj 
herecký part v pokračování fi lmu Dívka na koštěti. I když 
se paní Petra otázkám na „čarodějnické téma“ vyhýbá, 
čas od času se odpovědím nebrání. Exkluzivně na Saxanu 
zavzpomínala i v rozhovoru pro Severočeský Metropol. 

Saxana nestárne
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Text a foto: Jakub Richter, archiv
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Bílina
V Bílině byl v roce 2007 s pomocí Severočeských dolů Chomutov zrekonstruován areál tenisových kurtů v majetku obce. Dále byl za významného 
přispění dolů zakoupen nový čistící vůz pro potřeby městských technických služeb. Severočeské doly také pomohly při rozvoji sportovních, 
kulturních a vzdělávacích aktivit obyvatel města. Mezi ty nejdůležitější aktivity patří: kulturní centrum KASKÁDA, Bílinská přírodovědná společnost, 
mládežnický sport – např. bikros, kuželky a lední hokej. Starosta Bíliny Josef Horáček nám řekl: „Bez spolupráce s ČEZ a Severočeskými 
doly Chomutov bychom nemohli  realizovat naše záměry, které významně pomáhají ke zlepšení kvality života a rozkvětu města. Jsme rádi, že 
máme v sousedství energetické firmy. Korektně s námi komunikují a pomáhají naplňovat naši vizi rozvoje krásného lázeňského města Bílina.“ 
Přije�te se i Vy do Bíliny na výsledky naší práce podívat.
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V Ústeckém kraji se do tohoto 
projektu zapojí již tradičně kožní 
pracoviště odštěpných závodů Kraj-
ské zdravotní, a.s., v Chomutově 
a v Ústí nad Labem.
Do chomutovské nemocnice mohou

pacienti přijít na ambulanci ve 
druhém patře (nad lůžkovou in-
terní částí) v době od 8 do 15 hodin. 
Součástí vyšetření je také určení 
kožního fototypu a poradenství při 
užívání ochranných krémů s UV fi l-

Evropský den melanomu v ústeckém regionu

Zkušenosti krajských odborníků
poslouží rozvoji zdravotní péče

K jakému konkrétnímu opatření 
představenstvo dospělo?
Tentokrát jde o jmenování krajských 
odborníků Krajské zdravotní, a.s., 
a jejich zástupců pro celkem osm 
oborových skupin zdravotní péče. 
Jsou to osobnosti vybrané z řad lé-
kařů, kteří pracují v jednotlivých 
nemocnicích KZ, a.s., a budou fun-
govat jako poradní skupina předsta-

venstva. Cílem je vytvořit podmínky 
pro to, aby se praktické zkušenosti 
těchto lékařů promítly do řízení 
zdravotnických zařízení a mohli tak 
jako odborní poradci ovlivnit rozvoj 
péče o pacienty. 
Co bude jejich úkolem?
Výčet jejich činnosti je poměrně ob-
sáhlý. Stanou se odbornými garanty 
zdravotní péče ve svěřené oblasti, 
poradním sborem náměstka pro 
zdravotní péči, budou se spolupo-
dílet na tvorbě a realizaci koncepce 
zdravotní péče KZ, a.s., a na meto-
dickém řízení ve svěřené oblasti 
zdravotní péče, zúčastní se jako čle-
nové příslušných komisí výběrových 
řízení na obsazení pozic vedoucích 
pracovníků primariátů. Dále budou 
určovat členy odborných týmů pro 

jednotlivé lékařské obory a stanou 
se také partnery Vědecké rady Kraj-
ské zdravotní, a.s.
Zmínil jste osm základních oborů. 
Které to jsou?
Pro činnost společnosti Krajská zdra-
votní, a.s., jsou to obory, které obsa-
hují jednotlivé specializace v rámci 
pěti sdružených nemocnic. Konkrét-
ně jsou to chirurgické obory, interní 
obory I. a II., obory zaměřené na péči 
o matku a dítě, zobrazovací metody, 
laboratorní komplement, dále obory 
intenzivní péče a pro lékárny.
Kdy začnou krajští odborníci fun-
govat?
Právě v těchto dnech se, po  jmeno-
vání do funkcí za účasti hejtmana 
Ústeckého kraje Jiřího Šulce, ujmou 
svých nových povinností.

Ústecký kraj | Představenstvo Krajské zdravotní, a.s., která od září minu-
lého roku sdružuje nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 
a v Chomutově, přistoupilo k dalšímu opatření pro zlepšení zdravotní péče 
v Ústeckém kraji. Na konkrétní kroky se Metropol zeptal předsedy předsta-
venstva KZ,a.s., René Budjače.

Ústí n. L. | Zdravotnické zařízení 
může uspokojit pacienta různými 
způsoby. Prvořadé je jistě zajištění 
precizního odborného výkonu u pa-
cienta, jeho uzdravení či vyléčení. 
V moderní době je však spokojenost 
zákazníka ovlivňována řadou dal-
ších objektivních i subjektivních 
faktorů. Do tohoto procesu význam-
ně vstupuje moderní přístrojové vy-
bavení ve spojitosti s informačními 
systémy a technologiemi, což přispí-
vá ke zjednodušení práce, ke zlepšení 
pracovních podmínek a informova-
nosti jak zdravotníků tak pacientů.
Je velmi potěšitelné, že rozvoj mo-
derních informačních systémů začal 
už před řadou let v samotné ústec-
ké Masarykově nemocnici a nyní po 
vzniku Krajské zdravotní, a.s., v mno-
hem širším komplexu a intenzivněji 
pokračuje. Je to především zásluhou 
kolektivu Centra informačních systé-
mů vedeného Ing. Martinem Zema-
nem (na snímku). Úsek jako celek se 
dokázal postarat nejen o vypracová-
ní potřebných návrhů, získání kon-
taktů s odbornými fi rmami v Česku 
a zahraničí, ale připravil i kvalifi ko-
vané podklady k jednáním, aby bylo 
možné získat prostředky od státu, 
kraje i Evropské unie. 
Jeden z prvních, a dá se říci pilotních, 
projektů z oblasti informatiky, orien-
tovaných na zákazníky v Masarykově 
nemocnici, měl zlepšit proces objed-
návání a vyvolávání pacientů, který 
býval často jádrem jejich nespokoje-
nosti. Díky němu se může pacient 
nyní dostavit do nemocnice bez pře-
dešlého objednání, získá vyvolávací 
číslo, případně si je sám vytiskne 
na internetovém kiosku a čeká, až 

se jeho číslo zobrazí na vyvolávací 
tabuli a je tak pozván do ordinace 
nebo na jiné pracoviště, zapojené 
do systému. Na vybraná pracoviště 
se může pacient  také sám objednat 
přes internet, kde je třeba se nejdříve 
zaregistrovat. Podle typu požadova-
ného vyšetření a ordinačních hodin si 
vybere datum a čas své návštěvy. Ob-
dobně může učinit telefonicky nebo 
osobně. Klient v den návštěvy musí 
potvrdit svůj příchod do nemocnice, 
což učiní využitím výpočetní techni-
ky v internetovém kiosku nebo s po-
mocí pracovníka příslušné recepce. 

V obou případech je klientovi vytiš-
těno vyvolávací číslo. V systému je 
pamatováno i  na to, aby byl klient 
upozorněn na blížící se čas vyšetření. 
Systém dokáže s pacientem komu-
nikovat např. prostřednictvím SMS 
zpráv nebo elektronické pošty.
Implementovaný systém výrazně 
zjednodušil proces administrativních 
úkonů, jež jsou při návštěvě nevy-
hnutelné. Ty jsou převážně centrali-
zovány na recepce, kde nemusí být 
pracovník se zdravotnickým vzdělá-
ním. Tím se zvyšuje podíl času, který 
může odborný zdravotnický personál 
věnovat pacientovi.

Ústecký kraj | V pondělí 5. května proběhne také v Ústeckém kraji Evrop-
ský den melanomu. Jde o akci, která má upozornit na stoupající výskyt 
kožních nádorů. V tento den bude velká část kožních ambulancí v celé 
Evropě zdarma a bez předchozího objednání vyšetřovat pacienty, kteří 
mají podezření, že by na své kůži mohli mít nádorové onemocnění. 

Základním pilířem je komunikace

try. V ústecké Masarykově nemoc-
nici jsou klienti očekáváni v ambu-
lanci  v infekčním pavilonu v době 
od 8 do 14 hodin. 
Letošní den melanomu má heslo: 
„Kontrolujte svá znaménka na kůži 
pravidelně“. Cílem akce je odha-
lit zhoubnou nemoc včas, tedy ve 
stadiu, kdy je léčitelná. Včasná 
diagnostika vždy znamená lepší 
prognózu. Zváni jste také vy, vážení 
a milí čtenáři.   (red)

Text a foto: Pavel Aur
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Přihlášky zasílejte
nebo osobně doručte na adresu:

pobočka OZP, Klíšská 14
400 01 Ústí nad Labem

ŠANCE PRO NOVÉ
POJIŠTĚNCE

Oborové zdravotní pojišťovny!

ŠANCE PRO NOVÉ
POJIŠTĚNCE

Oborové zdravotní pojišťovny!

tel.: 475 214 310, e-mail: usti.nl@ozp.cz

Dárkový
kupon

Podpora zdravého životního stylu OZP ve spolupráci s fi rmou ELBEN s.r.o.

Každý nový pojištěnec obdrží:
1. sadu vzorků zdravotních prostředků pro první pomoc
2. slevu na elektrospotřebiče Baumatic a Whirlpool - poskytne fi rma
3. bonusový kredit v hodnotě 450 Kč

Podrobná pravidla akce získáte na přepážkovém pracovišti pobočky OZP Ústí n. L., Klíšská 14, tel. 475 214 310 

R.Č.:

datum: podpis:

jméno a příjmení:

adresa:

Dárková akce na pobočce Ústí n. L. končí 30. června 2008!
Dárek pro vybrané pojištěnce: VINOTÉKA nebo PARNÍ HRNEC fi rmy BAUMATIC

Každý občan, který do 30. 6. 2008 
odevzdá vyplněnou a platnou přihlášku 
a dárkový kupon do Oborové zdravotní 

pojišťovny, obdrží  od fi rmy ELBEN
slevu 23% na elektrospotřebiče

zn. Whirlpool nebo Baumatic.
Všechny došlé přihlášky budou navíc 
slosovány a výherce získá značkovou 

vinotéku (na snímku)
nebo parní hrnec Baumatic.

CS-BETON s.r.o., jeden z nejv tších výrobc  betonových prvk  komunikací 
a odvod ovacích systém  dálnic a letiš  v R vypisuje výb rové ízení na pozici:

nabízíme:
dobré platové ohodnocení 
stálou práci v dynamicky se rozvíjející spole nosti

V p ípad  zájmu zašlete prosím životopis na adresu:

www.csbeton.cz

STROJNÍK VIBROLISU

požadujeme:
st edoškolské vzd lání
nebo vyu ení v oboru záme ník,
mechanik se izova ,
opravá  stroj  a za ízení
nebo elektro
vysoké pracovní nasazení, 
spolehlivost, zodpov dnost
 dobrý zdravotní stav

IDI  DOPRAVY

požadujeme:
 výu ní list

idi ský pr kaz sk. C
 profesní pr kaz idi
praxe v ízení nákladního 
automobilu
spolehlivost,
zodpov dnost
 dobrý zdravotní stav

D LNÍK EXPEDICE

požadujeme:
 výu ní list
 platný pr kaz idi e VZV
 spolehlivost, zodpov dnost
 dobrý zdravotní stav

místo pracovišt : Velké Žernoseky
kontaktní osoba: Iveta Mihulková
tel.: +420 416 747 283

CS-BETON s.r.o., Velké Žernoseky 184,
412 01 Litom ice
nebo e-mailem na adresu:
iveta.mihulkova@csbeton.cz

Jak lze poznat první příznaky 
alergie dítěte?
Alergické obtíže se mohou objevo-
vat již v novorozeneckém či raném 
kojeneckém věku, obvykle zpr-
vu jako atopický ekzém – suchá 
zarudlá ložiska na kůži. Již před 
prvním rokem věku dítěte mo-
hou nastat první příznaky astma-
tu, ať již v podobě zánětů průdušek 
s dušností, nebo záchvatů hvízdavé-
ho dýchání. Ještě o něco později pak 
přichází příznaky alergické rýmy 
a zánětů spojivek. 
Dítěti teče při prvních slunečních 
paprscích z očí. Je to alergie? 
Pokud ano, co mají rodiče dělat?
Pokud jde o vodnatý či hlenový vý-
tok z očí spojený se zarudnutím spo-
jivek, pak zřejmě o alergii jde, niko-
li však „na slunce“, ale spíše na py-
ly časně na jaře kvetoucích stromů. 
První jarní sluníčko může podráždit 
spojivky prudkým světlem, aniž 
by šlo o skutečnou alergii. Je třeba 
chránit dítě před sluncem – tmavé 
brýle, místně do očí protialergické 
kapky a dle doporučení alergologa 
nebo obvodního pediatra protialer-
gický lék - antihistaminikum. Alergii 
je třeba diagnostikovat kožními tes-
ty, které provádí alergolog.
Mají rodiče dítěte, které snědlo 
čokoládu a vzápětí mělo vyrážku, 
hned vyhledat alergologa?
Alergologické vyšetření je jistě vhod-
né, také je třeba rozpoznat alergii na 
jiné možné složky čokolády – i skry-
té, jako například stopy ořechů, 
arašídů a jiných možných význam-
ných alergenů. Pokud nemá dítě 
celkové příznaky jako rozsáhlou 
kopřivku, otoky či dechové obtíže, 

není nutné vyšetření ihned, lépe 
s několikatýdenním odstupem po 
proběhlé alergické reakci, aby výsled-
ky laboratorních vyšetření nebyly 
zkreslené. Samozřejmě je třeba vy-
hýbat se podezřelé potravině. 
Zmizí v dospělosti dětská alergie 
(léčená)?
U některých typů alergií, zejmé-
na na mléko a vejce, je vysoká 
pravděpodobnost – až 80 procent, 
že do 3 let věku vyhasnou. Naopak 
jiné, například na arašídy či ryby, 
jsou celoživotní. Některé alergie se 
s věkem přestanou klinicky projevo-
vat, neznamená to však, že vymize-
ly. Obecně lze říci, že alergie mají 
během života sklon spíše přibývat 
a zesilovat, nejsou-li léčeny a ne-
ní-li odstraněn příčinný alergen, 
což například u pylů není prak-
ticky možné. Správnou léčbou však 
lze příznaky alergie většinou dobře
zvládnout.  
Na co musí dávat pozor rodiče 
potomka, který trpí atopickým 
ekzémem?
Jednou z mnoha příčin atopic-
kého ekzému bývá potravinová aler-
gie – pokud víme, na co je dítě aler-
gické, je samozřejmě nutné tuto po-
travinu zcela vyřadit z jídelníčku. 
Pokud neprokážeme potravinovou 
alergii, i tak je vhodné dodržovat 
hypoalergenní dietu – nepodávat 
např. ořechy, citrusové a jiné tro-
pické ovoce, kakao, další rizikové 
potraviny, aditiva – tzv. „éčka“ (čtěte 
etikety!). 
Je nutné také z prostředí odstraňovat 
roztoče, nechovat domácí zvířata, 
bránit vzniku plísní, nekouřit. Kůži 
je nutno vydatně promašťovat, 

Jak zvládnout příznaky alergie
MUDr. Štěpánka Mikulová, alergoložka Dětské kliniky Masarykovy nemocnice, 
odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s., zodpovídá dotazy čtenářek:

MUDr. Štěpánka Mikulová, alergoložka Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, vyšetřuje malého pacienta.

protože ekzematické děti mají 
nedostatečnou tukovou vrstvu na 
povrchu kůže a ta pak rychle vysy-
chá.  
Jak si mají počínat rodiče dítěte, 
které má alergii na slunce a na 
pyl?
Pyloví alergici by měli v pylové 
sezoně užívat pravidelně léky 
doporučené alergologem, vhodné 
je léčbu zahájit již před začátkem 

pylové sezony. Spojivky je třeba 
chránit tmavými brýlemi, na pro-
cházky je vhodné chodit raději po 
dešti, stejně tak větrat po dešti 
a ráno, po příchodu domů se má 
dítě převléknout a omýt se nejlépe 
i s vlasy, aby se odstranily pyly 
z povrchu těla. Je vhodné sledovat 
pylové zpravodajství. Alergici na 
pyl nemají jíst med, obsahuje py-
lová zrna. 

„Alergie na slunce“ není pravá aler-
gie, jde o fyzikální kopřivku, je třeba 
nevystavovat kůži slunci, mazat 
ochranných krémem s vysokým 
faktorem a užívat léky doporučené 
lékařem, opět lépe s předstihem, 
než začne jaro a slunečné dny.

Text: Metropol
Foto: Jiří Severský
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ří myšlenku společného závodu zdra-
vých a zdravotně postižených vzali za 
svou.  Součástí letošního již 19. roční-
ku memoriálu bude též Lidový běh na 
2 km a Dětský den s Nadací ČEZ, který 
připravil Dům dětí a mládeže v Posto-
loprtech.
Vážení čtenáři, zveme vás tímto do 
Loun první květnovou sobotu (3. 5. 
2008), na den, který je určen všem bez 
rozdílu věku, pohlaví, zdravotních či 
duševních handicapů. Pozvat vás na 
akci, která má za cíl bourat bariéry 
mezi zdravými a zdravotně postiže-
nými tím nejpřirozenějším způsobem, 
a to je zdravým pohybem. Přijďte si po-
měřit své síly s ostatními a poznat ne-
opakovatelnou atmosférou dne plného 
pohody určeného pro děti i dospělé. 
Vše začíná na lounském výstavišti 
v 8.30 hodin. Výtěžek ze startovného 
z Lidového běhu, tak jako již tradičně, 
poputuje zdravotně postiženým okre-
su Louny. Přijďte svojí účastí podpořit 
druhé.  (lar)

Metropol doporučuje dostihy na Hipodromu Most | bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji 07

Při prvním ročníku mu partnery v orga-
nizačnímu týmu kromě atletů z ASK byli 
i členové Klubu rodičů a přátel zdravot-
ně postižených okresu Louny a okres-
ního sdružení ČSTV. Myšlenku přijaly 
i významné podniky v regionu a závod, 
který dnes známe jako Memoriál Karla 
Raise (Karel Rais byl tajemníkem okres-
ního sdružení ČSTV v Lounech a oprav-
dovým propagátorem sportu jako ne-
dílné součásti života – pozn. redakce), 
začal psát svoji historii.
Postupem času se kromě zdravotně 
postižených závodníků z Čech na star-
tu stále častěji objevovali i zahraniční 
sportovci ze Slovenska, SRN, Polska, 
Francie, Holandska a dalších zemí, kte-

Velké i malé zveme do Loun
Psal se rok 1993, když Radovan Šabata, 
předseda ASK Elna Počerady, se svými 
spolupracovníky realizoval 1. ročník 
společného závodu běžců a vozíčkářů, 
ve kterém se na startovní čáře před 
elektrárnou Počerady poprvé na úze-
mí ČR smazaly handicapy mezi posti-
ženými a zdravými sportovci.

Dostihy:
Cena první dámy ČR
sobota 10. května, od 13.00 h.
Dostihové závodiště
Hipodrom Most
Cenu vítězi v hlavním závodu 
prvního dostihového dne letošní 
sezony na Hipodromu Most opět 
předá Livia Klausová, manželka 
prezidenta České republiky Vác-
lava Klause. Cena první dámy 
České republiky se v Mostě 
poprvé běžela loni. 
Pozvánku na úvodní dostih le-
tošního ročníku obdržel i prezi-
dent Klaus, ovšem, stejně jako 
loni, ani tentokrát nedorazí. Má 
jiný program. Pro Livii Klausovou, 
která si nepotrpí na manýry celeb-
rit, bude připravena jízda kočárem 
po areálu. Již tradičně je v pro-
gramu dostihového odpoledne na 
hipodromu několik podniků, a to 
jak rovinových, tak i steeplechase. 
Po Ceně první dámy ČR je dalším 
významným dostihem dne Jarní 
cena města Mostu. Hipodrom své 
brány otevírá úderem dvanác-

té hodiny, program 
začíná ve 13.00 hodin. 
Zajištěna je kyvadlová 
doprava. 

METROPOL 
doporučuje

Edvard Beneš

NA PROVOZ KAMENCOVÉHO JEZERA

P IJÍMÁME
PRACOVNÍKY DO T CHTO POZIC:

 VRÁTNÝ – trestní bezúhonnost
POKLADNÍ
POMOCNÁ SÍLA DO KUCHYN

  - na dobu ur itou
  - nástup 1. 5. 2008 do 30. 9. 2008 (letní sezona)

POKOJSKÁ
KUCHA  – KUCHA KA

ÍŠNÍK – SERVÍRKA
ZAHRADNÍK - praxe, vyu en v oboru 

  - trvalý pracovní pom r
  - nástup ihned

Kontaktní adresa: Golf Club, Tomáše ze Štítného 5520, 430 01 Chomutov
 telefon: 474 624 624
 e-mail: gaudlova@kamencovejezero.cz

Doprovodný program na výstavišti
v Lounech:
 Lidový běh s Mizunem pro radost z pohybu, 
 přihlášky od 8.30 h, start v 10.45 h

 Dětský den s Nadací ČEZ, bohatý program bude 

 probíhat od 8.45 h do 16.00 h v areálu výstaviště

 bubenická show TAM – TAM BATUCADA

GENERÁLNÍ PARTNEŘI 

www.askelna.wz.cz

Hlavní závodHlavní závod
Počerady - Louny
15 km závod je zařazen 

do Mizuno Running Cup 2008

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
V ČESKÉ REPUBLICE, 
O.S.OKRESNÍ ORGANIZACE LOUNY

„Předcházející ročníky podle mě až tak 
zajímavé nebyly, protože už tak tři čtyři 
kola před koncem bylo většinou rozhod-
nuto,“ říká zkušený borec středu pole. 
„Letos je to jinak a je to jenom dobře,“ 
doplňuje.
Na čele tabulky se tvrdě bojuje o titul 
a místa pro poháry, na chvostu ještě 
není ani jasno, kdo sestoupí do druhé 
ligy. „Fotbaloví příznivci z takového vývo-
je soutěže musí být nadšeni,“ míní Verbíř. 
V závěrečných kolech bude vše grado-
vat. Všichni se těší, jak se to všechno 
nakonec rozuzlí. Teplice vidí, že mají 
šanci udržet si třetí místo, které je jis-
totou pro evropské poháry. Chtějí pro 
to udělat maximum. „Musíme udělat 
více bodů než soupeři, to je jasné,“ vidí 
zcela evidentní cestu do pohárové Ev-
ropy teplický kapitán. V silách mužstva 

to rozhodně je. „Kdyby nebylo, tak se o to 
ani nebudeme snažit, to je jasné. Tým sílu 
má a o třetí místo se budeme rvát až do 
konce,” podotýká.  
Teplickému snažení napomohlo vítěz-
ství 3:1 nad Slávií v dohrávce 26. kola. 
„Byl to pro nás velice důležitý zápas. Chtěli 
jsme v něm uspět, doma bodovat a poved-
lo se. Celý tým podal parádní výkon,“ 
pochvaloval si Verbíř. „Také v dalších zá-
pasech by bylo nejlepší, kdybychom nez-
tratili ani bod a třetí příčku uhájili,“ přeje 
si pětatřicetiletý středopolař.
Teplice v posledních kolech ještě sehra-
jí utkání venku s Českými Budějovice-
mi, doma s Mladou Boleslaví, následu-
je utkání venku s Bohemians 1905 
a vše uzavře domácí duel s Kladnem.

Verbíř: Budeme se rvát až do konce
Teplice | Takhle dramatický závěr ligy nepamatuje. Zkušený teplický záložník 
Pavel Verbíř tipuje, že konec ročníku 2007/2008 bude ještě hodně zajímavý. 
Jako kapitán chce FK Teplice dovést do evropských pohárových soutěží.

Extraliga
bude bez Lvů
Ústí nad Labem | Jen jeden rok se hrála 
v Ústí nad Labem hokejová extraliga. 
Místní hokejisté totiž nezvládli baráž 
o udržení, když padli v souboji s Mla-
dou Boleslaví 1:4 na zápasy. Ta v době 
svého stoletého jubilea prožívá his-
torické chvíle a v soutěži je nahradí.
„Chtěli bychom Boleslavi popřát k his-
torickému úspěchu. My jsme neměli  tu 
pravou formu a někteří to i přiznali. 
Poděkování patří všem, kteří nás po celou 
sezonu podporovali,“ zklamaně prohlá-
sil asistent trenéra Ústí Vladimír Evan.
Po nadějném vstupu do soutěže, když 
se Lvi ohřáli i na deváté pozici, začal 
pád až na poslední místo. „Zpočátku 
jsme dokázali předvádět špičkové výkony, 
ale pak se zadřelo kolečko a spadli jsme 
tam, kam nás odborníci pasovali. Pro 
nás to bylo těžké, hráli jsme první ročník 
extraligy a museli jsme se toho hodně 
naučit. Včetně mě. Ale měli jsme hodně 
kvalitní mužstvo a baráž jsme měli 
vyhrát,“ přiznává generální manažer 
David Šaffer. Jestli zůstane ve funkci 
i nadále, rozhodne nový vlastník. 

Text: Karel Filas

35 let, 176 cm, 75 kg
Číslo dresu: 9 
Rodák z Mělníka začínal s fotbalem 
v Lobkovicích, poté hrál v Obříství 
a v Neratovicích, od roku 1987 byl 
čtyři roky ve Spartě, potom rok 

opět v Neratovicích a od roku 1992 
je oporou Teplic.
Sportovní vzor: Lance Armstrong
Oblíbený fotbalový klub:
PSV Eindhoven
Oblíbený fotbalista: Robert Pires

Pavel Verbíř

Text a foto: Edvard Beneš

Přijme:
• STAVBYVEDOUCÍ
• ZEDNÍKY 
• ELEKTRIKÁŘE NN
• MISTRA POKLÁDKY ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ
• STROJNÍKY - FINIŠER, VÁLEC, 
   KOLOVÝ A PÁSOVÝ NAKLADAČ
• ŘIDIČE (C, E + profesní způsobilost)
• DĚLNÍKY POKLÁDKY ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ

Požadujeme:

• fl exibilitu

• vysoké pracovní nasazení

• bezúhonnost

Nabízíme:

• práci v prosperující fi rmě

• profesní růst

• dobré pracovní podmínky

Dále nabízíme možnost spolupráce s menšími a středními fi rmami
v oboru pozemního stavitelství.

ZÁJEMCI, HLASTE SE NA VÝŠE UVEDENÝCH TELEFONECH.

Sídlo  rmy: Mostecká ul. 85, 434 01 Most - Vtelno,Sídlo  rmy: Mostecká ul. 85, 434 01 Most - Vtelno,
tel.: 476 103 611, GSM: 606 619 619tel.: 476 103 611, GSM: 606 619 619

Severočeský Metropol a Mexx reality uspořádaly pro fanoušky Ústeckých Lvů soutěž. 
Ředitel Mexx reality Radek Sechovec předal výherní LCD televizor Danovi Petrů a rychlo-
varnou konvici Oldřichu Humplíkovi (vlevo). Toustovač vyhrál David Sedláček. 
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Domácí digitální meteorologickou 
stanici za správné znění tajenky 
křížovky z pátého vydání Severočeské-
ho Metropolu (Pro hledání dobrých rad 
navštivte náš internetový portál) dos-
tal Zdeněk Lesák z Chomutova.
Do Ústí nad Labem jezdí už čtnáct let 
za prací, proto pro něho nebyl pro-
blém vyzvednout si výhru v redakci 
v Beethovenově ulici. Jako častý čtenář 
Metropolu pokoušel štěstí již třikrát, až 
napotřetí vyhrál. Úspěšný luštitel rád 
čte a zajímá se o dění v regionu, je také 
zahrádkář a kutil.  (av)

Zdeněk Lesák si přijel
pro meteorologickou stanici

Zdeněk Lesák s meteostanicí.

Kdo chce okna, volá FRITAL. Trvale nízké ceny nepotřebují slevy – bylo správné znění tajenky křížovky v osmém čísle. MP3 přehrávač vyhrává Valina Vimrová z Litvínova. Pro úspěšné-
ho luštitele dnešní křížovky je připraveno rodinné vstupné do  Zoologické zahrady v Ústí nad Labem (www.zoousti.cz). Těšíme se na vaše odpovědi na adresách:  SEVEROČESKÝ METROPOL, 
Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz nejpozději do 7. května 2008. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.   
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Mikrovlnnou troubu Daewoo za tajenku (Přejeme našim 
čtenářům a klientům pohodové Velikonoce) křížovky z šestého 

vydání bude užívat Antonie Doležalová z Děčína.
Je to její první výhra a velmi ji potěšila. Hodil by se 

mi víc vysavač, zažertovala a plánovala, jak vymění 
svoji dosavadní mikrovlnnou troubu 

za novou, od Metropolu.
Paní Doležalová se těší

na další vydání, líbí
se jí barevnost 
a informační 

Antonie Doležalová z Děčína rozbaluje mikrovlnnou troubu.

cafÉ max
HUDEBNÍ KAVÁRNA V CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM

Zveme vás k poslechu živé hudby každou středu a pátek. Novinka - otevřeno v sobotu - víkendová sleva 25 %
(1 měsíc). Pokud máte zájem, lze Café Max využít i pro pořádání společenských událostí, jako jsou rauty,

oslavy, svatby, společenské či firemní večírky atd. Pro tyto akce lze zajistit živou hudbu.
PROGRAM

Živá hudba:Živá hudba:
středa

od 19.00 hodin
pátek a sobota
od 20.00 hodin

cafÉ max
HUDEBNÍ KAVÁRNA V CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM

25%
kupon 

na slevu
kupon 

na slevu

25%

Mírové náměstíMírové náměstí
pasáž SAHARApasáž SAHARA

tel.: 773 465 888
775 576 656

www.cafemax.czwww.cafemax.cz

Swing Trio - Pepa Masopust
koncert s překvapením

Telegraph road
Senior Jazz band Vl. Haušky
a zpěvačky Hany Saskové
Petra Börnerová BAND

Pop rock revival
Swing Děčín se svými hosty

Zpěv s klavírem
Richard Scheufl er

J.I.P. Pavla Větrovce

7.5.
9.5.

10.5.
14.5.

16.5.
17.5.
21.5.
22.5.
23.5.
28.5.
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Teplice fotografi cky
Divadlo v Teplicích se jmenuje Kruš-
nohorské. Za správnou odpověď 
na otázku zveřejněnou v minu-
lém vydání Severočeského Metro-
polu dostane publikaci Teplice
a okolí s fotografi emi Ludmily
Hájkové (FOTO STUDIO H)
Marta Fridrichová z Teplic. 

Výherkyně mikrovlnky

pestrost novin 
př ipravova-
ných speciál-
ně pro Severo-
čechy. (av)
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Propojuje významné obce a turisticky 
nejzajímavější místa NP České Švý-
carsko. Bude tu zaveden pravidelný 
dvouhodinový interval, přičemž záro-
veň jsou zajištěny přestupy na vlaky 
provozované ve stejném intervalu. 
V provozu v celé trase bude o víken-
dech a svátcích od května do září, 
o letních školních prázdninách dokon-
ce denně. V úseku Děčín – Mezná však 
bude provozována celoročně. V ob-
dobí, kdy nebude v provozu na celé 
trase, je k obsluze úseku Krásná Lípa 
– Doubice v provozu linka č. 512405 
Rumburk – Staré Křečany – Krásná 
Lípa – Doubice. 
Na linku navazují vlaky na hlavním 
nádraží v Děčíně. Obousměrně je zde 
možný přestup na vlaky Eurocity 
od Prahy a Ústí n. L. nebo z Berlína 

Co to je, nebo spíše bude rodinný pas? 
Stručně řečeno, rodinný pas je projekt, 
který má umožnit rodinám s dětmi na-
kupovat určité zboží nebo služby se sle-
vou. Kolébkou myšlenky těchto pasů je 
Dolní Rakousko, kde se jako první u nás 
inspiroval Jihomoravský kraj, odkud se 
rodinné pasy postupně rozšířily do kra-
je Vysočina, Olomouckého kraje, nově 
se zavádí i v kraji Pardubickém a v blíz-
ké době se chystáme připojit i my. Celý 
projekt funguje tak, že rodiny, které se 
do projektu přihlásí, obdrží bezplatně 
jakousi kreditní kartu, tedy rodinný 
pas. Díky němu pak mohou u obchod-
níků a poskytovatelů služeb, kteří jsou 
do projektu přihlášeni, nakupovat se 
slevou od 3 do 50 padesáti procent. 
Že takový rodinný pas bude pro jeho 
držitele velice výhodný, o tom není 
pochyb. Co ale motivuje obchodníky, 
aby se do tohoto projektu zapojova-
li? Na první pohled na účasti v tomto 
systému musí tratit? 
Na druhou stranu jim ale zapojení do 

projektu zajistí bezplatnou propagaci. 
A to na území všech krajů, které jsou do 
projektu zapojeny. Všechny fi rmy, které 
slevu v rámci rodinných pasů poskytují, 
jsou prezentovány na stránkách  www.
rodinnepasy.cz, v periodicky vydáva-
ném a průběžně aktualizovaném kata-
logu poskytovatelů a dalších informač-
ních materiálech projektu. Kromě toho 
doufám, že časem bude účast v tomto 
projektu, který podporuje rodiny, zna-
menat i společenskou prestiž. 
Do projektu se může zapojit kterýkoli 
obchodník? 
Ano. A není to určeno jen pro soukro-
mou sféru. Slevy pro držitele rodinných 
pasů mohou samozřejmě poskytovat 
také příspěvkové organizace obcí, měst 
a krajů. To znamená, že s rodinným 
pasem budete moci získat slevu také  
například na hradech a zámcích, v kul-
turních zařízeních a tak dále. Navíc se 
pro držitele pasů také pořádají různá 
setkání, provázená zábavným progra-
mem pro celou rodinu.

Asi bych měl ještě zmínit, že pas sa-
mozřejmě neplatí jen v tom kraji, ve 
kterém byl vydán, ale všude tam, kde 
se k projektu připojili. 
Jak projekt vůbec funguje v jiných 
krajích? Je o  něj zájem? 
Je veliký, a to jak ze strany rodin, tak 
ze strany obchodníků a poskytovatelů 
služeb. V celé naší republice je už více 
než pět tisíc míst, kde dostanete na ro-
dinný pas slevu a další přibývají. Nej-
více jich je pochopitelně v Jihomorav-
ském kraji, kde projekt funguje nejdéle. 
Tady slevu poskytuje bezmála osm set 
subjektů. 
Je nějak určeno, jak velká musí být 
rodina, která může pas získat?
Rodina, která pas chce, musí mít mini-
málně jedno dítě mladší osmnácti let. 

Od prvního května nová autobusová linka

Linka Národním parkem České Švýcarsko
Schéma vedení a časových poloh spojů linky 434

Ústecký kraj zavádí od 1. května 
novou linku pod č. 434 na trase 
Děčín – Hřensko – Mezní Louka 
– Jetřichovice – Chřibská – Dou-
bice – Krásná Lípa. Linka není 
zcela nová, ale je připravena jako 
prodloužení původní linky Děčín 
– Hřensko – Mezná a převzetím 
dalších výkonů na jiných linkách 
v oblasti Jetřichovic i Doubice. 

„Rodinné pasy“ se jmenuje projekt, který v současné době chystá Ústecký kraj. 
Jak už název napovídá, projekt má sloužit především rodinám s dětmi. Jak? Na to 
jsme se zeptali zástupce a náměstka hejtmana Ústeckého kraje Radka Vonky.

Cestovat s různými dopravci a růz-
nými dopravními prostředky jen 
s jedinou jízdenkou – to by mělo 
být v blízké době možné v Ústeckém 
kraji. Kraj navrhuje pro placení jízd-
ného v prostředcích dopravců, kteří 
budou do systému zapojeni, využívat 
bezkontaktní čipovou kartu, kterou 
si cestující budou průběžně dobíjet 
penězi.    
Základním předpokladem realizace 
celého projektu je zajištění vzájemné-
ho zúčtování uskutečněných plateb. 
K tomu má docházet prostřednictvím 
takzvaného clearingového centra.  To 
by mělo být nástrojem na určení ob-
jemu peněz, který si mají navzájem 
subjekty poslat, také by mělo kon-
trolovat pohyby na čipových kartách 
a v neposlední řadě zpracovávat pod-
klady pro státní úřady. Rada Ústecké-
ho kraje na svém posledním 109. za-
sedání už doporučila zastupitelstvu 
poskytnout dar ve  výši 1.785.000,- 
Kč ve prospěch společnosti ČSAD SVT 
Praha, s.r.o. na spuštění a provoz ta-
kového clearingového centra. 
Poprvé se provoz integrovaného do-

pravního systému v Ústeckém kraji, 
tedy placení jednou čipovou kartou 
u více dopravců, a s tím i fungová-
ní clearingového centra, spustí na 
začátku května v rámci pilotního 
projektu. Do něj budou zapojeni dva 
autobusoví dopravci, kteří zajišťují 
pro Ústecký kraj dopravu v závazku 
veřejné služby. Konkrétně Dopravní 
podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. 
a ČSAD Slaný, a.s. 
Vedoucí odboru dopravy krajského 
úřadu Jindřich Franěk uvedl: „Tyto 
dopravce jsme vybrali proto, že mají 
zkušenost s používáním odbavovací-
ho zařízení stejného výrobce a také se 
vzájemným uznáváním čipových karet 
s ostatními dopravci v oblastech Králo-
vehradeckého, Pardubického, Plzeňské-
ho a Středočeského kraje.“
„Doufáme, že fungování v rámci pilot-
ního projektu se osvědčí a do integro-
vaného dopravního systému se budou 
moci brzy zapojit i další  dopravci,“ řekl 
k projektu hejtman Jiří Šulc.  

Integrovaný dopravní systém

Text: Veronika Kindlová

Co udělat, aby vize přestala být snem

Proč vznikla Regionální rada regionu 
soudržnosti Severozápad?
Vstupem do Evropské unie se i pro ČR 
otevřely možnosti získat peníze z ev-
ropských fondů. Vzhledem k tomu, že 
prostředky musí být využity maximál-
ně efektivně, bylo potřeba zavést pro 
jejich čerpání účinný systém, včetně 
důsledné kontroly. Jednoduše řečeno: 
Regionální rada je tu proto, aby ve 
prospěch obyvatel Ústeckého a Karlo-
varského kraje rozdělila peníze z ev-
ropských fondů. 
Čtenáře asi bude zajímat, kolik peněz 
se v regionu Severozápad rozdělí? 
Na tuhle otázku odpovídám moc rád. 
Přesto, že Severozápad není největší ze 
všech českých a moravských regionů 
soudržnosti a ani nemá nejvíce obyva-
tel, získá v průběhu sedmi let v rámci 

regionálního operačního programu 
největší dotaci ze všech ostatních re-
gionů soudržnosti – celkem 20 miliard 
korun! Musím se teď trochu neskrom-
ně pochválit. Podařilo se mi zkrátka 
kolegy z ostatních regionů přesvědčit, 
a nebylo to jednoduché, že náš a Karlo-
varský kraj si největší sumu zaslouží. 
Co přesně znamená pojem „region 
soudržnosti“?
Regiony soudržnosti jsou územní sta-
tistické celky, vytvářené právě pro po-
třeby čerpání peněz ze strukturálních 
fondů. Evropská unie stanoví, jak velké 
tyto celky mají být. Naše kraje, kromě 
tří výjimek, ale této velikosti  neodpoví-
dají. Proto, abychom ze strukturálních 
fondů mohli čerpat, musely se české 
kraje podle počtu obyvatel sdružit do 
těchto regionů soudržnosti. Náš kraj, 

V tisku a na webových stránkách www.nuts2severozapad.cz se objevila Vý-
zva k podávání projektů, fi nancovaných z evropských peněz a určených na 
rozvoj našeho regionu. V této fázi bude rozděleno 8 miliard korun. To je úkol 
pro pracovníky úřadu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Na 
otázky, co udělat, aby právě váš projekt dostal zelenou, odpověděl Jiří Šulc, 
předseda Regionální rady a hejtman Ústeckého kraje.

Hejtman Ústeckého kraje a předseda Regionální rady Jiří Šulc a hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel.

Projekt Rodinné pasy

jak už bylo řečeno, tvoří region soudrž-
nosti s krajem Karlovarským.
Jaké jsou hlavní úkoly úřadu Regi-
onální rady regionu soudržnosti 
Severozápad?
Prvořadým úkolem je pomoc a pod-

pora žadatelům při zadání až po rea-
lizaci jejich projektů, protože získat 
evropské peníze není jednoduché. Od 
zaměstnanců úřadu mohou žadatelé 
z řad veřejnosti i soukromých subjek-
tů získat cenné rady pro uskutečnění 

svých záměrů. A to jak prostřednictvím 
osobních konzultací, po telefonu nebo 
emailem, tak například také účastí na 
odborných seminářích, které úřad po-
řádá. Kanceláře úřadu jsou v Ústí nad 
Labem a Karlových Varech. 

a Drážďan. Další výhodný přestup 
mezi vlaky a autobusy bude v Ryb-
ništi. Od Děčína, Hřenska a Jetřicho-
vic budou cestující moci pokračovat 
vlaky ve směru Varnsdorf nebo Rum-
burk, z vlaku od Děčína nebo České 
Lípy (s přestupem v Jedlové) bude 
návazný spoj této linky směr Dou-
bice. Stejně budou řešeny přestupy 
i v opačném směru – od autobusu 
z Doubice bude zajištěn přestup na 
vlak do Děčína nebo s přestupem 
v Jedlové do České Lípy a od vlaků 
z Varnsdorfu nebo Rumburka bude 

přestup na autobus na Jetřichovice, 
Hřensko a Děčín. Dvakrát denně o ví-
kendech bude navíc zajištěn přestup 
mezi autobusy linek 434 a 075 v Jetři-
chovicích. Jízdní řád linky 075 byl 
kvůli tomu záměrně upraven, takže 
na linku Národního parku České Švý-
carsko bude návaznost i z oblasti 
Srbské Kamenice a Staré Olešky, jak 
je patrné ze schématu.
Pro návštěvníky, kteří se do Českého 
Švýcarska chystají, uveďme alespoň 
odjezdy z děčínského hlavního nádra-
ží:  Soboty, neděle a svátky od května 

do září a o letních prázdninách denně 
v 8.07, 10.07, 12.07, 14.07, 16.07. Zpět 
také ve dvouhodinovém intervalu. 
Dopravu bude provozovat Dopravní 
podnik města Děčína a počítá s na-
sazením moderních nízkopodlažních 
autobusů. Kromě tarifu dopravce platí 
i síťová integrovaná denní jízdenka 
ELBE/LABE za 200 korun pro jednoho 
nebo za 400 Kč pro 2 – 5 cestujících. 
Na ni je možné cestovat regionálními 
vlaky v celém Ústeckém kraji, autobu-
sy ČSAD Semily, Dopravního podniku 

města Děčína a denní cestování je 
možné prodloužit i do Německa, kde 
platí na celém území Dopravního sva-
zu Horní Polabí (VVO).
Jediný národní park v našem kra-
ji a obce v něm mohou nabídnout 
spoustu turistických zajímavostí, 
památek, rozhleden a romantických 
zákoutí. Díky nové úpravě dopravy je 
bude možné navštěvovat rychle, po-
hodlně a ekologicky i veřejnou dopra-
vou podobně jako třeba v Národním 
parku Šumava.  (jj)
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Společnost AGCAGC boduje v soutěžích
Ocenění Zaměstnavatel roku 2008 v Ús-
teckém kraji společnost AGC Flat Glass 
Czech získala již popáté. Letošní šes-
tý ročník byl vyhlášen pod hlavičkou 
jobpilot.cz. Jobpilot.cz Zaměstnavatel 
roku je ocenění nejlepších zaměstnava-
telů v České republice.
Cílem této soutěže je zvýšit pově-
domí o významu oblasti rozvo-
je lidských zdrojů a ukázat 
praktické příklady jeho vli-
vu na podnikání. Toto oce-
nění je jediným takového 
rozsahu v České republice. 
Do této soutěže se mimo 
nominací mohou přihlá-
sit i další společnosti, které 
mají alespoň 50 zaměstnan-
ců a sídlo společnosti na úze-
mí daného kraje. O vítězích 
v jednotlivých kategoriích 
hlasuje odborná porota tvo-
řená odborníky na personál-
ní problematiku: ta hlasuje 
v hlavní kategorii Zaměstna-
vatel roku a Personální pro-
jekt roku. 
Další cenou, kterou zástupci 
fi rmy převzali v pražském 
divadle Archa, je druhé místo 
v prestižní soutěži fi remních 
publikací Zlatý středník, je-
jímž vyhlašovatelem se již 
pošesté stal PR klub České 
republiky.
Stříbrnou příčku společnost 
získala za  fi remní časopis 
MAX, který vydává pro své 
zaměstnance. Cena je o to 
významnější, že se do soutě-
že letos přihlásil rekordní po-
čet účastníků (170). Magazín 
MAX předčil pouze fi remní 
časopis ČEZ. Na třetím místě 
skončilo periodikum Zentivy.
Společnost AGC letos také 
obhájila svou pozici v anke-
tě Czech Top 100, kde se již 
tradičně umísťuje. Tentokrát 
zvítězila i v kategoriích Nej-
obdivovanější fi rma Ústec-
kého kraje a Nejobdivova-
nější fi rma v oboru Průmys-
lu skla, keramiky, porcelánu 

a stavebních hmot.
Žebříček nejobdivova-

nějších fi rem 

AGC Flat Glass Czech
Akciová společnost AGC Flat Glass Czech a.s., 
součást celosvětové sítě Asahi Glass Company, Ltd. 
je největším výrobcem plochého skla ve střední 
a východní Evropě. Sortiment fi rmy sestává přibližně 
z dvou set druhů různých výrobků. Základní produk-
ty tvoří čiré plavené sklo, skla s povlaky a sklo or-
namentní  využívané v široké škále venkovních 
i vnitřních aplikací.
Skla z AGC jsou oblíbeným materiálem architektů 
a designérů významných projektů ve všech částech 
světa. V současné době můžeme jmenovat například 
nové městské centrum Moskvy, letištní budovy v Rize, 
Varšavě nebo Praze, či komerčně-administrativní kom-
plexy v Bukurešti a Budapešti. Celosvětově vysoká 
poptávka po skle byla také v loňském roce důvodem 
výstavby nové linky na výrobu fl oatu. Linka úspěšně 
zahájila provoz na sklonku prosince 2007.
AGC Flat Glass Czech tvoří 5 výrobních závodů, 
16 distribučních společností v Česku, v Polsku a na Slo-
vensku a 8 obchodních agentur působících ve čtrnácti 
zemích střední a východní Evropy. Firma rovněž 
patří k nejprogresivnějším tuzemským vývozcům. 
V současnosti vyváží téměř tři čtvrtiny své produkce do 
osmi desítek zemí světa. Je také klíčovým 
hráčem na pracovním trhu: v květnu 
loňského roku zvítězila v celostátní 
soutěži AXA Zaměstnavatel 
roku. Práci zde nyní 
nachází více než 3 200 
lidí.

Celkem pět významných ocenění si na své konto v těchto dnech připsala společnost AGC Flat Glass Czech. Zvítězila 
v regionálním kole soutěže Zaměstnavatel roku 2008 v Ústeckém kraji, obdržela druhé místo v  soutěži fi remních 
časopisů Zlatý středník a patří také mezi nejobdivovanější společnosti v České republice.

sestavují manažeři, analytici, zástupci 
oborových sdružení, svazů a profesních 
organizací. Hodnotí se nejen ekonomic-
ké výsledky, ale i schopnost inovací, 
kvality produktů či vztah k životnímu 
prostředí. Anketa byla poprvé vyhlášena 

v roce 1994.

Covent Garden, Brusel - Belgie, Stopsol Supersilver Dark Blue
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Inspirujte se rychle nějakou 

vznešenou myšlenkou, nebo se snažte do-
sáhnout nějaké vize, jinak upadnete do 
stavu rozčarování a letargie, což by vám 
nepřineslo nic dobrého.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Pro vás je nejtěžší věcí přijmout 

skutečnost, že změna je nevyhnutelná. 
Jestli se jí nebudete zarputile bránit, dosta-
nete se do nových, zajímavých oblastí. Ale 
nesmíte zaváhat.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Jste nejméně sebezpytující lidé 

a zřídkakdy analyzujete motivy svého jed-
nání. Pozor ale, aby vaše cesta k sebeuvě-
domění nevedla přes příliš bolestné a těžké 
zkušenosti.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Vaše laskavost a trpělivost má 

sice své meze, když ale ještě nějakou 
dobu vydržíte víc dávat než brát, získá-
te  mnohem víc, než si vůbec sami umíte 
představit.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Občas se zamyslete nad tím, 

proč se tak rádi obklopujete lidmi, kteří 
na vás nemají dobrý vliv. Zkuste posu-
nout měřítko vašich hodnot a udělejte si 
ve vztazích revizi. 

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Jste fl exibilní, všestranně zdat-

ní a velmi nápadití. Nebráníte se změ-
nám, a proto je pro vás jaro nejvhod-
nějším obdobím, kdy konečně můžete 
zúročit nastřádané schopnosti.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Umíte s neuvěřitelnou tvrdo-

hlavostí odmítat to, co vám není vhod. 
Hlavou proti zdi ale nemůžete jít stále, 
proto udělejte nějaký ústupek. Nakonec 
nejvíc potěší vás.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Nesnažte se zvládnout všechno 

hned a dnes. Nechejte si klidně něco na 
zítra. Alespoň budete mít víc času si po-
všimnout, kolik lidí beznadějně usiluje 
o vaši přízeň.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
V žádném případě nechoďte 

letos na sraz čarodějnic. Mohlo by 
se vám stát, že tam zůstanete až do 
příštího roku a kdo ví, jestli ne ještě 
déle. Nepokoušejte to.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Rozhodně se teď nepouštějte 

do vědeckých výzkumů, ani do roz-
borů složitých partnerských vztahů. 
Vaše aprílová nálada není zrovna nej-
lepší pomocník.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Ve snaze vyřešit všechny si-

tuace diplomaticky, se vám občas něco 
vymkne z rukou. Přestaňte se chovat za 
každou cenu asertivně a někdy se zdravě 
naštvěte.

METROPOL   horoskop 28. 4. - 11. 5.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Váš problém je, že svým šéfům, ale 
ani přátelům, neumíte říkat ne, 

což vás velmi často dostává 
do neřešitelných situací. Na-

učte se odmítat a uvidíte, 
že i to má své výhody.
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Rada města Chomutova reago-
vala správně, když na základě 
hospodářských deliktů odvolala 
z funkce ředitele Podkrušnohorské-
ho zooparku Přemysla Rabase 
(Strana Zelených). Na základě ne-
sporných faktů a v souladu se svým 
svědomím jsem pro jeho odvolání 
hlasoval také, což je mi nyní od 
spolustraníků vyčítáno. Můj osobní 
postoj byl odlišný od postoje Strany 
Zelených, a proto jsem ze strany 
vystoupil.
Celou kauzu následně začaly pro-
vázet praktiky, které si skutečně 
nezadají s mafi ánskými metodami. 

Nechci přitom čelit nemístnému 
tlaku ze strany spolupracovníků 
odvolaného ředitele Rabase. Vypjatá 
atmosféra po jeho odvolání, nátla-
kové akce a výhrůžky celou situaci 
jen zbytečně eskalují. Podporuji 
proto kroky primátorky města Ivany 
Řápkové (ODS), která chce situaci 
stabilizovat. 
I proto chci v radě města pracovat 
dál, a to jako nezávislý radní. Své 
účty budu skládat občanům města 
Chomutov, kteří mě zvolili.
Jiří Roth, radní Chomutova jako ne-
závislý (vystoupivší tento týden ze 
strany Zelených)

Ve věci odvolání MVDr. Přemysla Ra-
base z funkce ředitele této organizace 
klub zastupitelů nikdy nezpochybnil 
jeho odbornou erudovanost. Pan Ra-
bas je respektovaným odborníkem 
a nelze mu upřít významný podíl na 
zvýšení prestiže zooparku. 
Klub zastupitelů hodnotil informace 
a podklady z oblasti vlastního řízení 
zooparku. Na základě faktů, po 
řádném zvážení a v souladu se svým 
svědomím, došlo k doporučení k hla-
sování ve věci odvolání Přemysla Ra-
base z funkce ředitele. Současně klub 
vyzval Radu města, aby postupovala 
při odvolání v souladu s příslušným 
ustanovením zákoníku práce tak, 
aby nedošlo k narušení chodu zoo-

Podporuji kroky primátorky Řápkové

Tiskové prohlášení klubu zastupitelů ČSSD – zoopark
Podkrušnohorský zoopark je příspěvkovou organizací města Chomutova. 
Město Chomutov za správu a řízení této organizace nese plnou odpovědnost. 

parku a nedošlo k bezvládí. Proto 
také doporučil vznik dozorčí rady 
této organizace tak, jak je zavedena 
v dalších organizacích zřízených 
městem.
Klub zastupitelů se domnívá, že 
k chybám v řízení mohlo dojít 
z důvodu kumulace řady funkcí 
Přemysla Rabase a tedy jeho velkého 
pracovního vytížení. Funkce ředitele 
takovéto organizace vyžaduje plný 
výkon, což pracovní vytížení ve funk-
ci poslance Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR pravděpodobně ne-
umožňuje.  
Klub zastupitelů podporuje všechny 
kroky vedení města, které vedou 
ke stabilizaci situace. Personální 

a koncepční otázky není možné řešit 
na náměstích. Současná vypjatá at-
mosféra, nátlakové akce a výhrůžky 
celé situaci neprospívají. 
Klub zastupitelů ČSSD se dis-
tancuje od případů vyhrožování 
a zastrašování,  které se v poslední 
době objevily  a  zásadně je odsu-
zuje. Ten, kdo se k těmto metodám 
uchýlil, poškodil všechny občany 
našeho města. 
 Klub zastupitelů ČSSD
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Zámek nese rukopis významného ital-
ského architekta Antonia della Porty, 
ačkoli konečnou podobu stavby mu 
vtiskl Francouz Jeana Babtiste Mathey 
roku 1675. Samotná historie zámku se 
začíná psát kolem roku 1415, kdy byl 
na místě zámku založen hrad Borek. 
O šest let později jej husité vypálili. 
Ve 20. letech 15. století byl opravován 
a červeně natřen, odtud tedy název 
Červený Hrádek.
Poslední ze šlechtických rodů, které se 
na Červeném Hrádku vystřídaly, byl rod 
Hohenlohe – Langenburg. Ve 20. století 
byl zámek znárodněn a v jeho prosto-
rách vzniklo rekreační středisko školní 
mládeže. Od roku 1967 využívala prosto-
ry zámku chomutovská nemocnice jako 
léčebnu dlouhodobě nemocných. Zámek 
je od roku 1996 v majetku Jirkova.

V roce 2006 byla dokončena rekon-
strukce a vybudováno Vzdělávací 
zařízení a centrum cestovního ru-
chu. Naleznete tu i Kulturní, vzdělá-
vací a informační zařízení Jirkov, pří-
spěvkovou organizaci, která zámek 
spravuje a jehož ředitelkou je Hana 
Procházková. Červený Hrádek ovšem 
nabízí mnohem víc. 
Už při vstupu na rozsáhlé nádvoří 
vás obklopí vůně novoty s nádechem 
historie. Jako v pohádce si začnete 
připadat při prohlídce zámku. Zla-
tým hřebem prohlídky jsou nádherné 
prostory Rytířského sálu a kaple, kde 
jsou pořádány občanské i církevní 
svatební obřady. 

Jirkov | Chcete-li vstoupit do pohádky, navštivte zámek Červený Hrádek. V idy-
lickém prostředí uprostřed parku a okolí obory se nad klidnou hladinou ryb-
níka vyjímá nádherná stavba barokního zámku. Starobylé schodiště spojuje 
zámek s okolním světem. Po něm do zámku vstupovala historie. Vstupte i vy 
a naslouchejte ozvěnám kroků věků dávno minulých..., zve Hana Procházko-
vá do barokního zámku ukrytého v lesích nad městem Jirkov u Chomutova.

Kastelánka Hana Procházková zve do barokního zámku ukrytého v lesích nad městem Jirkov u Chomutova.

Červený Hrádek

Do pohádky na Červený Hrádekna Červený Hrádek

Text: Lada Laiblová
Foto: Jiří Severský

Info
Otevřeno:
•květen - září 10.00 - 17.00 hodin
•duben a říjen 10.00 - 16.00 hodin
• listopad - březen 10.00 - 16.00 

hodin jen o víkendech, v ostatních 
dnech po předchozí domluvě
Vstupné:

•dospělí 40 Kč (2EUR)
• děti, studenti, důchodci a držitelé 

ZTP 20 Kč (1EUR)
• vstupenka je platná i pro vstup

na Městskou věž v Jirkově
Prohlídky:
• prohlídka historického okruhu 

začíná v každou celou hodinu
• začátek poslední prohlídky je vždy 

jednu hodinu před zavírací dobou
• doba trvání prohlídky je zhruba

60 minut
V prostorách zámku lze navštívit i stálé expozice věnované historii, fotografi i, 
letecké archeologii nebo dřevořezbě. Kastelánka ukazuje skřítka, který pochází 
z dílny strašidloložky Vítězslavy Klimtové, jež na Červeném Hrádku vystavuje.

Vážení čtenáři,
milí televizní diváci,
uplynulo čtrnáct dní a opět se set-
káváme. Máme za sebou aprílové po-
časí a čekají nás pěkné májové dny 
provoněné šeříkem a prosvícené slu-
nečními paprsky.
Jak jste se na předchozí straně přesvědčili, 
televizní program doznal změn. Proto 
tentokrát i oslovení televizní diváci. 
Možná jste právě vy hlasovali na www.
tydeniky.cz v anketě, jež zjišťovala, zda 
si přejete mít ve svém Severočeském 
Metropolu přehled televize.
Pro jinou formu programu a jeho 
umístění na internetu nás inspirovaly 

vaše hlasy. Po posouzení výsledku an-
kety, debatách s redaktory a čtenáři, 
obchodními poradci a klienty, jsme 
přehled televizních programů inovova-
li a propojili s webovými stránkami. 
Začíná v tištěné formě v Metropolu 
víkendem, který následuje po dnech, 
kdy se noviny začínají distribuovat, 
a pokračuje i končí na www.tydeniky.
cz, kde bude aktualizován. Na webu 
vám tak poskytneme program na dva 
týdny, což je oproti dosavadní podobě 
změna odvislá od čtrnáctidenní periodi-
city Metropolu. 
Spokojen tak jistě bude čtenář Jiří Li-
tera z Ústí nad Labem (děkujeme za 

vyluštěnou křížovku i připomínku 
a zdravíme), jenž navrhoval využít 
dosavadní televizní dvoustranu jinak. 
Například rozšířenými informacemi 
z města a kraje. Novinky z kraje na-
jdete pokaždé, a tedy i dnes, na straně 
devět, zajímavosti překračující kraj-
ské hranice na dalších tištěných i we-
bových stránkách. Naše priorita je 
přinášet vám více čtení.
Záměrně opět odkazuji na www.tyde-
niky.cz. To proto, že si na webu můžete 
přečíst celý rozhovor s ředitelem 
ústecké zoo Tomášem Krausem, či 
nejslavnější „čarodějnicí“ Petrou „Saxa-
nou“ Černockou.

Metropolská devítka vychází v měsíci 
K. H. Máchy. Tradice polibku pod roz-
kvetlým stromem právě na prvního 
máje je stále živá, což ostatně doka-
zují odpovědi oslovených lidí na druhé 
straně. Pod rozkvetlý strom ale nemu-
síte chodit jen jednou v roce jako třeba 
čtenář Jiří Hrbek z Mostu.  
Za nás z Metropolu vám přeji hodně 
lásky nejen v máji, ale v každém 
z dvanácti kalendářních měsíců. 

Alena Volfová
šéfredaktorka

volfova@tydeniky.cz


