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Na mosteckém závodišti jste již po-
druhé, takže můžete lépe hodnotit 
areál hipodromu, líbí se vám? 
Já bych spíš odpověděla, proč se mi 
líbí? Protože hipodrom představuje 
část zničené krajiny přeměněné 
do krásy. Líbí se mi také proto, že 
se tu věnují hodně mladým a jsou 
tu kolem koní fajn lidé. Jsem rá-

da, že jsem byla poctěna nabíd-
kou záštity takového krásného 
závodu. Jinak nepatřím mezi lidi, 
kteří by koním rozuměli. 
Měla jste favorita a vsadila si?
Měla jsem několik favoritů, ale dnes-
ka jsem si nevsadila, protože když 
byl loni první dostih Ceny první 
dámy, tak jsem si vsadila a vyhrá-

la, letos jsem si řekla, že to už se mi 
podruhé nemůže poštěstit. 
Součástí dostihu jsou také klobouky. 
Nosíte je ráda?
Klobouky jsou nádherná věc. Já mám 
to štěstí, že při řadě ofi ciálních cest 
se klobouky doporučují. Klobouky, 
které mi sluší, nosím velmi ráda.
Zkoušela jste vy sama jezdit na koni?

Manželka prezidenta republiky Livia Klausová navštívila první dostihový den na mosteckém hipodromu, 
kde má záštitu nad jedním z dostihů Cenou první dámy ČR – Jarní cenou města Mostu.  V areálu závodiště 
strávila odpoledne. Za doprovodu primátora města Mostu Vlastimila Vozky a ministra zemědělství Petra 
Gandaloviče se projela v kočáře po závodní dráze, ze které sledovala jeden z dostihů.  

je s dětskými domovy v kra-
ji v rámci projektu Startovné do 
života. Náš nadační fond v Ústec-
kém kraji spolupracuje také se se-
niory v druhém našem projektu 
Senioři komunikují. Naši podpo-
ru získali senioři v pěti městech 
vašeho kraje. Naše pomoc putu-
je do Podbořan, Ústí nad Labem, 
Litoměřic, Žatce a Loun. 
Jak pomáhá váš nadační fond 
dětem v dětských domovech?
Náš projekt Startovné do života není 
jen pro děti z dětských domovů, 
ale i pro děti například ze sociálně 
slabých rodin. S dětmi začínáme 
pracovat už od čtrnácti let. V době, 
kdy si se svými vychovateli říkají, co 
budou dělat, až opustí brány domo-
va. Chceme, aby tyto děti vykročily 
do života připravené. Od 14 do 18 
let mají založen svůj účet, kam 
jim přispíváme. Chceme, aby než 
jim bude osmnáct, věděly, že až se 
doučí například kuchařem, mohou 
ty peníze použít na to, aby mohly 
vykonávat své povolání. Takto pod-
porujeme 1031 dětí z celé České re-
publiky.

www.tydeniky.cz

Na koni nejezdím. Zkoušela jsem to 
jednou. Bylo to až v daleké Austrálii. 
Je to fascinující zážitek. Skutečně 
svět z koňského hřbetu vypadá ji-
nak. Je to úctyhodně vysoko.
Jak to vlastně vzniklo, že na mostec-
kém hipodromu máte Cenu první 
dámy ČR?
Nemám jen Cenu první dámy, ale i 
nadační fond Livie a Václava Klau-
sových. Začalo to vlastně tím, že 
jsme do těchto končin velmi často 
zavítali, protože v Ústeckém kra-
ji spolupracujeme se šestnácti 
dětskými domovy a při těchto 
příležitostech se zrodil tento ná-
pad. 
K Mostu vás pojí nejen Cena 
první dámy, ale i víno. V podhradí 
Hněvína je vinice, která nese 
vaše jméno. Ochutnala jste již to-
to víno? 
Samozřejmě, ochutnala. A nejen 
ochutnala, já ho byla také sázet. 
Veškeré záštity beru vážně, a proto, 
když ta vinice začínala a sázela se, 
tak jsem byla u toho. 
K Mostu a severním Čechám vás 
vážou koně a víno. Máte ještě 
nějaké vazby k tomuto kraji?
Jak jsem říkala, vazby má náš 
nadační fond, který spolupracu-

vní dámuvní dámudáí dávní dámudáí dá
ru pojí koně a vínopojí koně au í koně a vínojí koně a vínoaěr jí k ě íru pojí koně a vínoě í koně a vínojí koně a vínoopojí koně a víno

První dámu
k severu pojí koně a víno
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Kam se chystáte 
na dovolenou?

„Salon Moravec, to je věc,“ zaimpro-
vizoval v průběhu jeden a půl ho-
diny trvající show moderátor Leoš 
Mareš. A vskutku byla. Modely po-
cházející z dílny Nadi a Jiřího Mo-
ravcových ten večer slušely dívkám 
známým ze soutěží o korunky krá-
loven krásy: Andree Kloboučkové, 
Vlaďce Bahenské, Elišce Bučkové, 
Haně Mašlíkové, Lilian Sarah Fis-
cherové, Petře Podojilové, Pavlíně 
Štemberové a dalším. Přicházely 
a odcházely na molo ve speciálně 
postaveném šapitó.
Spolupořádající Fotbalový klub Tep-
lice vyslal na molo svoji reprezenta-
ci - čtveřici fotbalistů včetně Jakuba 
Mareše, jenž získal sympatie prů-
vodce večera: „Já ho mám strašně 
rád, protože se jmenuje stejně jako 
můj syn.“  
Útlá těla krásek i vymakané svaly 
fotbalistů vynikly při přehlídce pla-
vek. S fotbalovými míči si zakopali 
malí modelové.
Ve druhé části přehlídky plavky 
vystřídala kolekce jaro - léto 2008. 
Mezi šaty květovanými, pestroba-
revnými i jednobarevnými se vyjí-
mala žlutá, modrá či fi alová a čer-
no-bílá kombinace, která snad ni-
kdy nezestárne. Vybrala by si jistě 
každá z přihlížejících žen, a to hned 
několikery.  
Ještě před tím, než nastoupily mo-
delky s jarní a letní kolekcí, Leoš 
Mareš publikum „připravil“ na to, 
že se chystá zpívat. „Leoš Mareš - pí-

Šaty od Moravcových slušely
Teplice| Svižná, inspirativní a vtipná 
byla Fashion Party 2008 Atelieru Mo-
ravec v prostorách Casina a Zámecké 
zahrady v Teplicích 20. května. 

Text: Alena Volfová
Foto: Jan Tůma

seň“ - citoval ze scénáře a vzápětí 
alibisticky dodal: „Psal to pan Mo-
ravec...“. A ani při avizované písni, 
kterou diváky rovněž pobavil - sou-
dě dle potlesku, vtip neodložil. 
Vážně a důstojně však z jeho úst 
zněla stručná a výstižná charakte-
ristika Atelieru Moravec, který pat-
ří mezi přední české módní ateliery 
a své působiště v Teplicích v srpnu 
rozšíří o nový salon v Praze. 
Modely z dílny manželů Moravco-
vých již nyní nosí známé osobnosti, 
ukázaly se v nich například na pře-
dávání cen TýTý. 

„Fotbalová čtyřka“ s šarmem do-
kázala, že si vede dobře nejen na 
hřišti, ale i na molu a v obleku. Ale 
to už módní show spěla do finále 
se společenskými šaty... Převažo-
valy jednobarevné, zajímavé byly 
šaty v kontrastních zelené a fia-
lové, elegantní zase světle modré 
s flitry a korálky. Dlouhý potlesk 
znamenal spokojenost diváků. 
Fashion Party 2008 pokračovala 
after party. I modelky jsou z masa 
a kostí a musejí se nasytit. Chutna-
lo nejen jim, zpočátku byla u rau-
tových stolů tlačenice, ale jídla 

neubývalo a když ubylo, hned se 
doplnilo. Guláš se dvěma druhy 
masa zahřál a byl pikantní, suši 
navodilo exotiku, koláčky prý byly 
výtečné a na jazýčku se jen rozplý-
valy. Americkou ruletu a black jack 
si mohl zahrát, kdo měl zrovna 
chuť. Dámy se dohadovaly, která 
modelka byla nej, v jednom se ale 
shodly: pěkné byly všechny a šaty 
od Moravcových jim moc slušely. 

Naďa a Jiří Moravcovi při závěrečné promenádě Fashion Party Teplice 2008, která se konala ve speciálně postaveném šapitó.

Radek Vonka
náměstek hejt-
mana Ústeckého 
kraje

Část dovolené strávím na cha- 
lupě v oblasti Děčínska a už nyní 
mám objednaný pobyt ve Slovin-
sku, kam jezdím každým rokem. 
Část té dovolené samozřejmě 
jak na chalupě, tak ve Slovin-
sku budu věnovat svému koníčku 
a tím je lov ryb na umělou mušku. 
Především ve Slovinsku je tento 
sport na velice vysoké jak tech-
nické, tak morální úrovni a řeky 
jsou tam, na rozdíl od těch našich, 
opravdu doslova plné ryb. 

Libor Zajíček
regionální 
obchodní ředitel 
Media Marketing 
Services

Do Turecka. Jedeme tam celá 
parta, čtyři rodiny, kamarádi, 
s dětmi, s manželkami, babičky 
necháme doma. Je tam hezky, 
mají tam dobré hotely s teni-
sovými kurty, all inclusive - 
zahraniční pití do rána - a dobrý 
mejdany.
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Metropol mapuje události Ústeckého kraje    | bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji

Rada města vzala na vědomí stav 
přípravy tohoto projektu a pod-
mínky poskytnutí dotace, souhlasi-
la s předfi nancováním projektu ve 
výši celkových předpokládaných 
nákladů (tj. 365,02 mil. Kč včetně 
DPH, přičemž spolufi nancování 
města činí minimálně 27,38 mil. 
Kč) a s uzavřením dohody o part-
nerství mezi městem a Collegiem 
Bohemicem za účelem realizace 
projektu. 

Rada dále jmenovala šestičlennou 
řídící skupinu na projekt a zároveň 
uložila vedoucímu odboru strate-
gického rozvoje Františku Podráp-
skému zajistit administrativní kroky 
k podání žádosti o dotaci. Primátorovi 
Janu Kubatovi radní uložili předložit 
Zastupitelstvu města návrh fi nan-
cování projektu a tajemníkovi Ma-
gistrátu města Ústí nad Labem Leoši 
Nerglovi jmenovat členy pracovní sku-
piny dle návrhu řídicí skupiny.

Ústí žádá dotaci na opravu muzea
Ústí nad Labem | Město podá do 20. června žádost o dotaci z Regionál-
ního operačního programu na rekonstrukci muzea.

„Město v minulosti získalo na re-
konstrukci muzea dotaci 65 milionů 
korun, která pokrývala jen pětinu 
celkových nákladů. Dotaci jsme 
proto odmítli, projekt odložili 
a nyní budeme usilovat o to, aby-
chom z evropských peněz mohli 
uhradit až 85 procent stavby. Z hle-
diska zodpovědného hospodaření 
s veřejnými prostředky to považuji 
za správné rozhodnutí,“ říká primá-
tor města Jan Kubata.

Text: Milan Knotek

Statutární město Ústí nad Labem
vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení funkce

výkonného ředitele
Dopravního podniku

města Ústí nad Labem, a. s.,
Požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání
• 5 let odborné praxe 
• organizační a řídící předpoklady, komunikativnost
• občanská a morální bezúhonnost
• předpokládaný nástup do funkce od 1. 8. 2008

Náležitosti přihlášky:
• strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi
• doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání 
•  výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (nebo doklad o jeho 

vyžádání)
•  čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 

v platném znění
• koncepce rozvoje organizace (maximálně 4 strany formátu A 4)

Mzdové zařazení: 35 000,- Kč + motivační složky

Veškeré doklady musí být originály, nebo úředně ověřené kopie.
Přihlášky zasílejte, nebo osobně doručte, do 13. června 2008 na adresu:

Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS,
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8,

400 01 Ústí nad Labem.
Zalepenou obálku označte „VŘ Dopravní podnik“.

Krupka | Na 1 200 lidí se v sobotu 
17. května zaregistrovalo ve vrátnici 
závodu Knauf Insulation v průmys-
lové zóně v Krupce u příležitosti Dne 
otevřených dveří, který zahájil ředitel 
závodu Jan Brázda s místostarostou 
Krupky Zdeňkem Matoušem. Cílem 
organizačně výborně zvládnuté pre-
zentace byla oslava druhého výročí 
zahájení výroby. 
Až do večerních hodin stály fronty če-
kajících na prohlídku provozu a akce se 
pro velký zájem oproti plánu protáhla. 
Pozdě odpoledne se i s manželkou při-
jel podívat senátor Pavel Sušický. 
Program moderoval Zdeněk Izer 
a kromě sportovních aktivit se v něm 
objevil Upír Krejčí, sbory MŠ Sluníč-
ko a Masarykovy ZŠ a MŠ v Krupce 
a dominovala mu závěrečná show 
Daniela Nekonečného. 

Knauf Insulation bavil lidi

Text: Eva Stieberová
Foto: Jiří Severský

Ředitel Knauf Insulation Jan Brázda se Zdeňkem Izerem, průvodcem a bavičem 
Dne otevřených dveří krupského závodu, kam zavítalo přes tisíc hostů.

Vláda stojí za občany Mostecka
Ústecký kraj | Topolánkova vláda nebude rušit usnesení o ekologických limi-
tech těžby. Obyvatelé Horního Jiřetína, obce, která je potenciálně ohrožena těž-
bou uhlí, se to dozvěděli od premiéra Mirka Topolánka, který mezi ně zavítal 
v rámci výjezdního zasedání vlády v úterý 20. května. Následující den, po zase-
dání vlády v Teplicích, svůj výrok novinářům potvrdil s tím, že řešení pro ohro-
žené obce je nutné hledat v dohodě mezi vládou, těžaři a místními zastupiteli.

přijme 

ASISTENTKU
pro redakci v Ústí nad Labem

Požadujeme:
•  výborné komunikativní a organizační 

schopnosti, samostatnost
• časovou fl exibilitu, znalost práce na PC

Nabízíme:
•  velmi zajímavou práci v mediální 

společnosti
• nadstandardní pracovní prostředí

www.tydeniky.cz

Profesní životopisy včetně fotografi e zasílejte na adresu:
Severočeský METROPOL, Beethovenova 24, 400 01 Ústí nad Labem pod značkou

„Asistentka“ nebo elektronicky na adresu: personalistika@tydeniky.cz do 10. června 2008.

Místopředseda vlády pro evropské záleži-
tosti Alexandr Vondra a ministr dopravy 
Aleš Řebíček při návštěvě Litoměřicka. 

„My nadále máme v úmyslu držet v plat-
nosti usnesení vlády o ekologických těžeb-
ních limitech. Co se týče odpisu zásob uh-
lí, to zdaleka není tak jednoduché, jak by 
se zdálo být. Tato problematika naráží na 
oprávněné zájmy vlastníků, z nichž jed-
ním je Mostecká uhelná. V tomto smyslu 
budeme činit kroky, aby došlo k dohodě 
a abychom se vyhnuli jakémukoli arbit-
rážnímu řízení,“ prohlásil před novináři 
premiér Topolánek. Dodal, že v tomto 
okamžiku žádná faktická hrozba arbit-
ráže nehrozí, neboť nebylo zahájeno 
žádné řízení o odpisu zásob uhlí.
Ministr Říman potvrdil, že stát nemá 
v úmyslu přistoupit k odpisu zásob 
a případnému zrušení dobývacího 
prostoru v okolí Dolního Jiřetína. „Je to 
záležitost, která se řídí poměrně podrob-
nou legislativou a takový proces musí 
proběhnout řádně, čili podmínky zákona 
musí být naplněny. Pokud by však došlo 

k odpisu nebo zrušení dobývacího prosto-
ru v rozporu se zákonem, pak by samo-
zřejmě arbitrážní řízení hrozit mohlo,“ 
potvrdil Martin Říman.

Premiér si prohlédl
Mostecko z výšky

Vláda se na svém výjezdním zasedání 
20. a 21. května věnovala problematice 
Ústeckého kraje s cílem podpořit jeho 
regionální rozvoj. Proto jednání kabi-
netu předcházel doprovodný program 
jednotlivých ministrů a premiéra. Ten 
spolu s ministrem obchodu a průmys-
lu Martinem Římanem absolvoval 
v úterý 20. května pětadvacetiminuto-
vý let nad Mosteckem. „Kromě pohledu 
do mapy a jednotlivých plánů a pohledů 
z mosteckého Hněvína jsem měl poprvé 
možnost vidět území plasticky zezhora. 
Mám jasnou představu řešení - potřebuji 
samozřejmě přesvědčit nejenom lidi ve 
vládě, ale i místní lidi, protože region si 

Premiér Mirek Topolánek a hejtman Jiří Šulc měli po letu dobrou náladu. 

Premiér Mirek Topolánek vystupuje z letadla, v němž absolvoval s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Římanem 
a hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem pětadvacetiminutový let nad pánevní oblastí Mostecka.

zaslouží, aby to řešení za prvé zachová-
valo to pozitivní, co tady je, dalo jistotu 
obcím. Za druhé uchovalo těžbu alespoň 
v té míře, která pomůže tomuto regionu 
a energetice České republiky. Moje před-
stava je jasná, budu ji prezentovat a bu-
du ji chtít prosadit,“ řekl Mirek Topolá-
nek SM poté, co letadlo L 200 Morava 
přistálo na mosteckém letišti.

Dostavba D8 i nový most
 jsou stejně důležité

Ministr dopravy Aleš Řebíček a mís-
topředseda vlády pro evropské zá-
ležitosti Alexandr Vondra si mimo 
jiné prohlédli ekologickými aktivisty 
napadané stavby – nový most přes 
Labe u Litoměřic a dostavbu dálnice 
D8 přes České středohoří.

„Obě díla jsou jedinečnými stavbami, na je-
jichž dokončení čekají nejen motoristé a do-
pravci, ale především obyvatelé dotčených 
obcí, přes něž vedou současné velice přetí-
žené trasy, proto ani jednu neupřednost-
ňuji. Věřím, že se podaří překonat všechny 
překážky, které jim do cesty staví ekologové 
a nedojde k dalšímu zpoždění staveb,“ uve-
dl po prohlídce budoucího přemostění 
Oparenského údolí u Velemína ministr 
Řebíček. Všichni návštěvníci mohli na 
vlastní oči spatřit, jak citlivě stavbaři rea-
lizují náročnou akci, aby dodrželi veškeré 
požadavky, které pro tuto část dálnice 
stanovila Správa CHKO České středohoří.

Text: zpravodajové Metropolu
Foto: Edvard Beneš
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BMW: Řídíte budoucnost

Text: Jaroslava Růžičková
Foto: A.M.T. mobil
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www.amtmobil.cz

Nové BMW řady 5

Radost z jízdy

A.M.T. mobil a.s.,
Kolbenova 37a,
Černý Most - Praha 9
mobil: 724 872 570
www.amtmobil.cz

Nové BMW řady 5 s BMW EfficientDynamics.
Pocit dokonalosti.

Ať vyrazíte na dálnici, klikatou silni-
ci nebo do ostrých serpentin – v BMW 
řady 5 Sedan se budete cítit všude ja-
ko doma. Nechte se nadchnout výko-
nem šestiválcových motorů nejnověj-
ší generace, které se dokonale vyrov-
nají s nejnáročnějšími požadavky na 
jízdní dynamiku spojenou s efektiv-
ní spotřebou a nízkou úrovní emis-
ních hodnot. V městském provozu si 
můžete užívat fascinujících vlastnos-
tí motoru se sportovními otáčkami 
až 7 000 ot./min. I na nerovných silni-
cích a v úzkých zatáčkách je vůz snad-
no ovladatelný díky systému aktivní-

ho řízení, který je k dispozici za pří-
platek. Reaguje plynule v každé jízdní 
situaci tak, že podle rychlosti se zvět-
šuje či zmenšuje úhel natočení v za-
táčkách.
Pro dokonalé ovládnutí silnic za kaž-
dého počasí byl vyvinut systém in-
teligentního pohonu všech kol 
x Drive, který zvyšuje bez-
pečnost a udržuje směr jíz-
dy s dynamikou typickou pro 
vozy BMW. Kdykoli se změní 
povrch vozovky nebo počasí, 
radost z jízdy zůstává.
Další součástí fi lozofi e BMW je Effi ci-
ent Dynamics, který zahrnuje  široký 
paket inovací. Mezi ně patří dodateč-
né získávání energie při brzdění a je-
jí předávání do elektrické sítě vozidla. 
Při uvolnění nebo při brzdění je zís-
kaná energie využívána pro doplnění 
energie v palubním systému. To uleh-
čuje nejen alternátoru a motoru, ale 
také vašemu rozpoču.
Nemůžu si pomoci, ráda bych opět 
blíže přiblížila vůz BMW řady 5 Se-
dan ženám. Milé dámy,  představte si  
slavnostní představení, kdy hlavní roli 
hraje  sportovně elegantní vůz BMW. 
Blýskavé odrazy světel na jeho karose-
rii poutají pozornost publika stejně ja-
ko výrazné provedení předních a zad-
ních světlometů. Zadní křivky od ši-

Další jízda začíná. Nastupte do BMW řady 5 Sedan a o ničem nepřemýšlejte, jeďte dravě vstříc dalšímu dni. Jízdní dynamika vás fascinuje stejně jako spousta inovací. Elegantní tvary a exklu-
zivní výbava utvářejí dokonalý interiér pro dlouhé cesty. Vaše smysly vnímají, jak všechny prvky BMW řady 5 Sedan ladí v jednom harmonickém celku. 

roké přední části až po výraznou zad-
ní část vozu podtrhují skvělé spojení 
mezi elegantním sedanem a sportov-
ní dynamikou. Prosíme o potlesk za je-
dinečné představení.
Po krásném představení usedněte 

zpět do vozu a nechte se roz-
mazlovat jedinečným interié-

rem, při jehož tvorbě klad-
li designéři důraz i na sebe-
menší detaily. Vychutnejte 

si skutečnou oázu odpočin-
ku a radost z jízdy.

A nyní, pánové, lahůdky a vychy-
távky pro vás. Výkon, účinnost a vyso-
ké otáčky motoru jsou vlastnosti, kte-
ré jsou společné pro všechny motory 
BMW. Navíc nabízí BMW Effi cient Dy-
namics kompletní inteligentní opat-
ření, která pomáhají zřetelně snižo-
vat množství paliva a hodnotu emisí 
a současně zvyšovat výkon.
Je možné zvolit si mezi třemi varian-
tami nového řadového šestiválcové-
ho a čtyřválcového motoru s přímým 
vstřikováním paliva druhé generace. 
U těchto pohonných jednotek s pří-
mým vstřikováním se uprostřed spa-
lovacího prostoru tvoří oblak směsi,  
který je obklopen pouze čistým vzdu-
chem. Tím dochází ke snížení spotřeby. 
Pro ty, kteří upřednostňují vznětové 
(dieselové) motory máme na výběr 

mezi třemi řadovými šestiválci a jed-
ním čtyřválcem. 
Všechny modely BMW řady 5 překva-
pí svou opravdovou silou a vysokou 
účinností. Všechny jsou také vyba-
veny bezúdržbovým fi ltrem pevných 
částic.
Model BMW 535 d je vybaven nejvý-
konnější vznětovou pohonnou jednot-
kou ve své třídě.
BMW řady 5 vám poskytuje bezstarost-
nou radost z jízdy, proto jediné zkrá-
cení jízdy, které řidič BMW přivítá, je 
zkrácení brzdné dráhy. Díky dokonale 
řešenému brzdovému systému je do-
sahováno minimální brzdné dráhy i po 
opakovaném silném brzdění.
Mohla bych dále pokračovat ve výčtu 
skvělých vlastností vozů BMW, ale ne-

ní nic lepšího než vlastní zážitek a po-
žitek z jízdy. Přijměte mé pozvání a na-
vštivte provozovnu v Černém Mostě, 
kde máte jedinečnou možnost na vlast-
ní kůži poznat a vyzkoušet vše, co by-
lo popsáno.
Přejeme vám hodně šťastných kilome-
trů a vzrušujících zážitků za volantem 
vozů BMW.
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Tomu je před vyšetřením apliková-
no malé množství látky obsahují-
cí radionuklid, která se sama navá-
že do tkáně nebo orgánu, aby mohla 
být získána kvalitní obrazová infor-
mace. K zobrazení podaného radio-
farmaka pacientovi se využívají tzv. 
gama kamery.
Výhodou všech vyšetření v nukleár-
ní medicíně je velmi nízká radiač-
ní zátěž, látky podávané pacientovi 
nepůsobí svým složením alergické 
reakce a pro vyšetření prakticky ne-
jsou kontraindikace. 
„Všechna vyšetření jsou neinvaz-
ní a pro pacienta nezatěžující,“ zdů-
raznil v rozhovoru pro SM primář 
Oddělení nukleární medicíny Ne-
mocnice Chomutov MUDr. Aleš Cho-
dacki, který řídí toto oddělení od ro-
ku 2003.

„Nukleární medicína umožňuje vyšet-
ření v širokém spektru medicínských 
oborů, nejčastější využití je v součas-
né době v onkologii a kardiologii. Pro 
onkologii je nejběžnějším vyšetřením 
scintigrafi e skeletu (kostního metasta-
tického postižení), tu provádíme v po-
čtu tisíců ročně. Pro kardiology jsou to 
vyšetření prokrvení srdeční svaloviny, 
u pacientů s podezřením na ischemic-
kou chorobu srdeční. K dalším poměr-
ně četným požadavkům patří vyšetře-
ní ledvin, dále prokrvení mozku, kde 
jsme schopni zjistit, zda pacient pro-
dělal centrální mozkovou příhodu. Jde 
o choroby, které jsou v současné medi-
cíně nejčastěji léčeny,“ uvedl primář 
oddělení NM.  
Kromě diagnostiky se oddělení nuk-
leární medicíny chomutovské ne-
mocnice zabývá také terapií. Léče-

ní jsou zde pacienti s onemocněním 
kostry onkologického původu a dá-
le pacienti odeslaní z ortopedických 
či revmatologických pracovišť pro 
opakované výpotky kloubů. Stře-
disek, kde se provádí terapie kost-
ního metastatického postižení, je 
v České republice poměrně má-
lo, v Ústeckém regionu jsou pouze 
dvě pracoviště nukleární medicíny - 
Chomutov a Ústí na Labem. Spádová 
oblast terapeutické části chomutov-
ského pracoviště nukleární medicí-
ny Krajské zdravotní, a.s., je velmi 
široká, léčí se zde pacienti i z Libe-
recka a Karlovarska. 
„Pacientům s nádorovým 
onemocněním se rovněž 
aplikuje do těla radiofar-
makum, které má ovšem ji-
ný charakter než látky použí-
vané u diagnostických vyšetření. Je 
mnohem silnější, aby dokázalo zni-
čit metastáze, ale pro pacienty při té-
to terapii je podstatné to, že látka se 
váže přímo do metastatických ložisek, 
a proto jen velmi málo ovlivňuje, ne-
bo poškozuje okolní tkáň. Naše léčba 
pomáhá pacientům od bolesti, zlepšu-
je jejich mobilitu a jejich životní kom-
fort, což je jeden ze stěžejních úkolů 
současné medicíny. Máme již tři tisíce 
léčených pacientů a domnívám se, že 
tato terapie je pro onkologické pacien-
ty velmi přínosná,“ řekl primář.
Novinkou v oboru nukleární medicí-
ny je tzv. detekce sentinelové uzliny 
při nádorovém onemocnění. Senti-
nelová uzlina je první uzlinou v blíz-
kosti nádoru a její nalezení a okamži-
té histologické vyšetření v průběhu 

následného operačního 
zákroku umožní posoudit 
pokročilost onemocnění. 
„V případě, že je sentinelová 
uzlina negativní, není nut-
né provádět, například u pa-
cientek s karcinomem prsu, 
exenteraci axily, což zname-
ná odstranění ce-
lé lymfatické 
tkáně v ob-
lasti axily, 

které se jinak vždy při operaci nádoru 
prsu provádělo. Po exenteraci axily má 
velké procento žen problémy s lymfe-
démem příslušné končetiny a pro větši-
nu z nich je to v podstatě invalidizující 
záležitost. Proto je detekce sentinelové 
uzliny pro tyto pacientky velmi důle-
žitá, protože v mnoha případech pro-
káže, že tento chirurgický výkon není 
nutné provádět,“ doplnil informace 
primář Chodacki.
Během posledních let prošel obor 
nukleární medicíny rychlým vývo-
je v oblasti přístrojového vybavení 

i používaných látek pro zobra-
zení při vyšetření, tzv. radiofar-
mak, které posunuly dopředu ze-
jména onkologickou diagnostiku.                                                        
Všechny potřebné informace pro pa-
cienty i lékaře (seznam diagnostic-
kých a terapeutických metod,  mož-
nosti objednávek apod.) se můžete 
dozvědět na internetových strán-
kách chomutovské nemocnice, 
v sekci Nukleární medicína.

Chomutovské oddělení nukleární medicíny
Nukleární medicína je moderní lékařský obor, který slouží diagnostice a léčbě pomocí tzv.radiofarmak, látek se schopností vazby v určitém orgá-
nu či patologické tkáni. Oproti běžným metodám diagnostické radiologie jako je rtg., MRI nebo CT, není zdrojem záření přístroj, ale pacient. 

Text: Metropol
Foto: Jiří Severský

Ideální poloha
Místo pro stavbu bylo vybráno pečlivě 
s ohledem na geografi ckou polohu měs-
ta. Z Teplic se hosté, kteří mají kromě 
odpočinku zájem o poznávací zájezdy, 
pohodlně a za krátkou dobu dostanou 
jak do Prahy, tak i do sousedního Ně-
mecka či do Karlových Varů. Tím dru-
hým důvodem je smlouva s akciovou 
společností Lázně Teplice o výhradním 
zastoupení klientely z arabských zemí 
a Ruska. Zájem projevuje i Čína.

Technické údaje
Budova hotelu je sedmipodlažní. Úpl-
ně dole podzemí jsou hospodářské 
prostory, v prvním podlaží je recepce 
a restaurace, další nadzemní podlaží 
slouží jako ubytovací část. Je tu 40 
plně vybavených apartmánů, každý 
s vlastní kuchyní, obývacím prosto-

Teplicko | Dalším zbrusu novým bytovým domem se mohou pyšnit Teplice lázně v Čechách. Jmenuje se 
Teplice Plaza a nachází se ve čtvrti Šanov v blízkosti lázeňských domů. Těsně před 854. lázeňskou sezonou  
- uprostřed května - zde byl slavnostně zahájen provoz. A hned týden na to prošel náročnou zkouškou - na 
výjezdním zasedání vlády se zde zastavil její místopředseda Alexandr Vondra.

K výbavě apartmánu v pátém a šestém podlaží patří 
velké terasy. Z nich se otevírá krásný panoramatický 
pohled na Teplice a okolí.

Při slavnostním zahájení provozu bytového domu diskutovali 
primátor města Teplic a senátor Jaroslav Kubera s představiteli 
investora Al Qutamim a s Ing. Sleimanem Kantarem (zleva).

Hosté mohou ke stravování zvolit buď restauraci v přízemí bytového domu nebo 
si sami připravují jídlo v dokonale vybavené kuchyňce, která je součástí prostor-
ného obývacího pokoje každého apartmánu.

Koupelny nepostrádají luxusní výbavu.

Představuje se nový Bytový dům Teplice PlazaPředstavuje se nový Bytový dům Teplice Plaza

rem a dvěma pokoji s kompletním 
sociálním zázemím a terasou. Z toho 
4 apartmány mohou užívat těles-
ně postižení občané. V posledním, 
6. nadzemním podlaží, jsou ještě dva 
nadstandardně vybavené apartmány 
pro VIP hosty. Střežené parkoviště 
pro hosty je vedle hotelu, o návštěv-
níky se stará 20 zaměstnanců.

Ubytování a kuchyně
Vybavení hotelu je přizpůsobeno pře-
devším poptávce klientů, kteří pobývají 
v Teplicích delší časové období. Mohou 
to být dospělí nebo například rodiny 
s dětmi  z Čech i ze zahraničí, které jsou 
na léčebných pobytech v lázeňských 
domech. Relaxační pobyty ve vlídném 
středoevropském klimatu s využitím 
lázeňských welness služeb si tady již 
vyzkoušeli členové královské rodiny ze 
Saúdské Arábie, viceprezident Jemenu, 
velvyslanci, ministři a další zahraniční 
osobnosti. Kuchyni mohou hosté hote-
lu i veřejnost zvolit buď typicky českou, 
nebo z arabských specialit, které se při-
pravují pod vedením kuchaře ze Sýrie.

Text: Ludmila Petříková
Foto: Jiří Severský

Kr
aj

sk
á 

zd
ra

vo
tn

í p
re

ze
nt

uj
e

mocněním
vodu a dá-
pedických
covišť pro
ubů. Stře-
apie kost-
stižení, je
ěrně má-
sou pouze
medicíny -

m. Spádová
chomutov-
ní medicí-

je velmi 
i i z Libe-

-
uží-
etření. Je 
ázalo zni-
nty při té-

že látka se 
ch ložisek,
ivňuje ne

následného operačního 
zákroku umožní posoudit 
pokročilost onemocnění.
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látek se schopností vazby v určitém orgá-
ní zdrojem záření přístroj, ale pacient. 
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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:

Své životopisy zasílejte na adresu: 

www.csbeton.cz

Pracovní nápl : 
 vedení databáze objednávek a agendy obchodních partner
 komunikace se zákazníky, koordinace s odd lením dopravy
 servis pro obch. poradce, obchodní rozbory zadaných p ípad  

Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzd lání nejlépe ekonomického sm ru
 znalost práce na PC (MS Of  ce) 
 aktivní a samostatný p ístup k ešeným problém m
  exibilitu a schopnost dobré komunikace v týmu
 praxe v obchodu i doprav  vítána
 možnost práce i pro absolventy

Nabízíme:
 zajímavou a perspektivní práci v dynamické spole nosti
 dobré mzdové ohodnocení, práci v mladém týmu 
 p íjemné a moderní pracovní zázemí
 nástup možný ihned, dle dohody

REFERENT(-KA) ODD LENÍ PÉ E O ZÁKAZNÍKY

CS-BETON s.r.o. 
Velké Žernoseky 184
412 01 Litom ice
nebo na e-mail:
vladimira.valachova@csbeton.cz

Přihlášky včetně CV do výběrového řízení posílejte na adresu: obchod2@tvlyra.cz

obchodní praxi

orientaci na výsledek

časovou fl exibilitu

příjemné vystupování, samostatnost a kreativitu

trestní bezúhonnost

živnostenský list

středoškolské vzdělání, řidičský průkaz, práce na PC

zajímavou práci v ekonomicky silné společnosti

fi nanční hodnocení v závislosti na výsledku

práci v příjemném a mladém kolektivu

zaškolení

profesní růst

dlouhodobou perspektivu v dynamicky

se rozvíjejícím oboru

TV Lyra přijme

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
pro oblast Ústecko, Litoměřicko, Teplicko a Děčínsko

Nabízíme: Požadujeme:

Ke stému výročí založení areálu je při-
pravena řada aktivit a dokonce bylo vy-
tvořeno ofi ciální logo k této příležitosti. 
To bylo představeno veřejnosti v rám-
ci Slavnostního zahájení sezony 2008 
a jeho čestným kmotrem se stal nestár-
noucí herec Karel Fiala, populární Limo-
nádový Joe. 
Byla vydána historická publikace, kte-
rá mapuje uplynulých sto let areálu 
a představuje významné osobnosti jak 
lidské, tak zvířecí, které ovlivnily his-
torii zoo. Byla otevřena nová Zooško-
la Heinricha Lumpeho, moderní výuko-
vé centrum pro děti i dospělé z celé re-
publiky. Do konce roku bude otevřena 
Naučná stezka Heinricha Lumpeho ma-
pující nejvýznamnější místa v bývalém 
Lumpeparku. 
Na své si přijdou sběratelé suvenýrů, 
pro ně je připravena řada upomínko-
vých předmětů s historickými moti-
vy. Připravuje se rovněž CD s hymna-

Sto let od Lumpeparku k zoo

Text: Roman Nešetřil
Foto: Ing. Petra Padalíková

Zoologická zahrada Ústí nad Labem žije letos ve znamení oslav 100 let od Lumpeparku k zoo. V roce 1908 
založil ústecký podnikatel a vášnivý ornitolog Dr. Heinrich Lumpe ptačí rezervaci, ze které postupně vy-
budoval oblíbený naučně - zábavný park. Po jeho úmrtí pokračovala v odkazu a práci jeho rodina a po 
druhé světové válce se ptačí park postupně měnil v současnou zoologickou zahradu.

mi zvířat ústecké zoo, které otextova-
ly a nazpívaly děti ze souboru Terasá-
ček. Zoo hostí dvě významné odborné 
akce, a to Valnou hromadu Unie čes-
kých a slovenských zoologických za-
hrad, která se konala v polovině květ-
na a na podzim pak jednání Asociace 
vzdělávacích a propagačních pracovní-
ků. Příjemným dárkem ke stému výročí 
je to, že každý stý návštěvník má letos 

do Zoologické zahrady Ústí nad Labem 
vstup zdarma.
Projektem roku, který bezprostředně 
navazuje na odkaz Dr. Heinricha Lum-
peho, je akce Hnízděte s námi. V areá-
lu zoo bylo rozmístěno 100 ptačích bu-
dek, ve kterých může nalézt domov až 
21 druhů ptáků. 
Do péče o budky se může zapojit i širo-
ká veřejnost, a to formou pronájmu či-
li adopce. Podle velikosti a druhu bud-
ky zájemce přispěje nevysokou fi nanč-
ní částkou, která bude použita na pro-
vozní náklady. Adoptivní vlastníci bud-
ky obdrží čestný certifi kát s plánkem, 
na kterém bude vyznačeno umístění 
adoptované budky. Na konci hnízdního 
období obdrží všichni adoptivní majite-
lé vyrozumění o tom, zda v jejich bud-
ce proběhlo hnízdění.

Projekt ptačích budek - kontrola hnízdění.

Pacienti, kteří přicházejí do ne-
mocnice, musejí často na vyšetře-
ní nebo zákrok chvíli počkat. Čas-
to ne zrovna v příliš komfortních 
podmínkách. Jak vnímá tuhle sku-
tečnost zřizovatel?
Ústecký kraj si tuto skutečnost ne-
jen velmi dobře uvědomuje, ale ta-
ké ji začíná měnit k lepšímu. Vedle 
prostředků na nákup nových pří-
strojů myslíme i na zlepšení celko-
vého komfortu pro pacienty i za-
městnance. Díky rozhodnutí za-
stupitelstva Ústeckého kraje jsou 
vyčleněny další nemalé prostřed-
ky pro naše odštěpné závody prá-
vě například na modernizaci če-

káren a sociálního zázemí jednot-
livých oddělení. Projekty jsou již 
rozpracovány a staly se jednou 
z priorit vedení Krajské zdravot-
ní, a.s. I když zprávy o rekonstruk-
ci čekárny nebo rozšíření parkoviš-
tě v té které nemocnici nejsou tak 
atraktivní jako zakoupení špičko-
vého přístroje či zavedení nové lé-
čebné metody, rozhodují značnou 
měrou o spokojenosti nebo nespo-
kojenosti pacientů, jejich doprovo-
du i samotných zdravotníků. 
Prozradíte, kolik prostředků za-
stupitelstvo Ústeckého kraje pro 
tyto účely uvolnilo a kam ještě 
půjdou?
Jde celkem o 300 milionů korun 
a jejich využití je ještě pestřejší. 
Budou z nich fi nancovány také re-
konstrukce vstupních prostor ne-
mocnic a výtahů, dále informační 
a orientační systémy, vybavení lé-
kařských pokojů a pracovišť sester, 
nadstandardní pokoje pro pacien-
ty, nové postele, noční stolky, mat-
race a tak dále. Projektů je mnoho 
a já věřím, že se nám je podaří v co 
nejkratší době realizovat.

Komfort pro pacienty
Zlepšování kvality léčebně preventivní péče – to je hlavní úkol 
všech pěti odštěpných závodů Krajské zdravotní, a.s. – nemocnic 
v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a v Chomutově. Zřizova-
tel a jediný stoprocentní vlastník této instituce – Ústecký kraj, ale 
dbá i o to, aby se zlepšily také další podmínky, které utvářejí celko-
vé vnímání pacientů i zdravotníků. Co se chystá v této oblasti, na to 
jsme se zeptali předsedy představenstva KZ,a.s., Ing. René Budjače.

Text: Metropol
Foto: archiv

Poté strávil více než hodinu ve zdejší kapli rozhovorem té-
měř s třiceti krajskými odborníky, praktickými lékaři, primáři 
některých oddělení, specialisty a řediteli nemocnic v Tepli-
cích, Chomutově, Mostě a Ústí nad Labem. 

Jedinečné RS centrum
Neurologické oddělení teplické nemocnice se chlubí vyni-
kajícím RS centrem – nefakultním zařízením pro pacienty 
s roztroušenou sklerózou pro spádovou oblast Ústecký, Karlo-
varský a Liberecký kraj. Ministr Julínek v doprovodu primáře 
Jaroslava Pejši zhlédl nadstandardní pokoj a pracoviště EEG 
a EMG. Den poté, ve středu 21. května, si je v rámci „30 dnů 
pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“ mohl pro-
hlédnout kdokoli z Tepličanů. Potenciální pacienti zároveň 
podstoupili stanovení rizikových faktorů včetně ultrazvuko-
vé vyšetření krkavic a mozkových tepen. Jak se při příležitosti 
ministerské „vizity“ nechal slyšet MUDr. Hanauer: „Mým cí-
lem je, aby se teplická nemocnice stala pro pacienty zdravotnic-

kým zařízením první volby, aby se co nejvíc otevřela veřejnosti.“ 
Prvním krokem na této cestě je změna návštěvních hodin, 
ve všední dny od 14.00 do 18.00 a o víkendu a ve svátky od 
10.00 do 18.00.  

Těžký život ministra zdravotnictví
Jak v úvodu diskuze se zdravotníky prohlásil ministr Julínek: 
„V Ústeckém kraji probíhá proces integrace zdravotnictví v poho-
dě, zatímco jinde se hádají.“ Potvrdil, že je dobře zabývat se ve 
zdravotnictví ekonomickými procesy a zvykat si na ně. Avšak 
nezastíral, jak nesmírně těžké je prosazovat reformu zdra-
votnictví ve společnosti, jejíž lékařská veřejnost je konzerva-
tivní, neumí se dívat dopředu a raději by, aby „vše zůstalo, 
jak je“. „Nejenom, že se bouří odboráři,“ zlobil se Julínek. „Když 
ale proti reformám protestují i medici, mladí lidé, pro které to dě-
láme, je to smutné,“ posteskl si. V této souvislosti kritizoval 
politický populismus, s nímž se při prosazování radikálních 
změn musí potýkat ve vládě. Opřel se rovněž do tak zvaných 
„spravedlivých“ médií, která jsou líná zabývat se danou pro-
blematikou do hloubky. Jeho výtky se týkaly především po-
vrchních informací o poplatcích ve zdravotnictví.

Co lékaře zajímalo
Krátce ministr pohovořil o chystaném zákonu o zdravotnic-
ké záchranné službě, který bude znamenat změnu fi nanco-
vání této služby. Na popud některých diskutujících se dotkl 
i problematiky zdravotních pojišťoven, především všeobecné 
zdravotní, na jejíž chod však ministerstvo zdravotnictví nemá 
žádné zákonné „páky“. Samostatnou kapitolou byla diskuze 
o středním zdravotnickém personálu, především dětských 
sestrách, jichž je v řadě nemocnic akutní nedostatek. Na 
dotaz praktické lékařky MUDr. Pácaltové, kdy ministerstvo 
zdravotnictví přesně stanoví standardy péče, ministr Julínek 
odvětil, že standardy nemohou být zákonnou normou. „Pře-
sto je považujeme za důležité. Při národním referenčním centru 
vznikla skupina odborníků, kteří na nich začali pracovat. Počítej-
te, že to bude proces na dva až tři roky,“ konstatoval ministr.

Teplice | Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek zavítal do Nemocnice Tep-
lice, kde si v doprovodu nového ředitele Karla Prokopa, náměstka pro 
léčebně preventivní péči Michala Hanauera, hlavní sestry Soni Brabcové, 
ředitele Krajské zdravotní, a.s., Eduarda Reichelta a Petra Fialy, náměst-
ka hejtmana Ústeckého kraje, prohlédl neurologické oddělení. 

Teplice | Ministr
lice, kde si v do
léčebně prevent
ředitele Krajsk
ka hejtmana 

Proces integrace oceňuji

Text: Eva Stieberová, Foto: Tomáš Branda
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Text a foto: Edvard Beneš

„Samozřejmě jsme chtěli být třetí, aby-
chom si zajistili účast v Poháru UEFA, ale 
nezvládli jsme zrovna ta nejdůležitější 
utkání, zejména to s Mladou Boleslaví, 
a tak se musíme spokojit pouze s účastí 

v Intertoto Cupu. Ale takový už je prostě fot-
bal,“ říká trenér Teplic Petr Rada, který 
zároveň působí u českého národního 
týmu jako asistent kouče Karla Brück-

nera a chystá se na blížící 
se EURO 2008. Teplický 

kormidelník se ohlíží 
za uplynulou se-

zonou a poodha-
luje plány do bu-

doucna.

V tabulce jste skončili na pátém 
místě. Jaké je vaše hodnocení právě 
skončeného ročníku?
V závěrečné tabulce jsme opro-
ti loňsku postoupili výše. Je 
ale škoda, že jsme neskončili 
třetí. Pohár UEFA byl na do-
sah. Doufám, že to na hráčích ne-
zanechá nějaké stopy. Jsme však 
účastníky Intertoto Cupu. Celkově 
si myslím, bohužel s výjim-
kou těch nejdůležitějších zápasů, 
jsme vše zvládli. Za uplynulou se-
zonu si hráči zaslouží absolutori-
um, hlavně za utkání v domácím 
prostředí. Jsme třetím mužstvem, 
které má na svém kontě nejvíc 
vítězství a nejméně remíz v lize. 
Z tohoto pohledu je to určitě dob-
ré. Pohár UEFA je to jediné, co nás 
může mrzet, ale takový už je fot-
bal.
Jak se v průběhu jarní části 
předvedli noví hráči ve vašem 
mužstvu?
Myslím, že posily celkem dobře za-
padly do týmu. Určitě nezklama-
ly. Myslím si, že Jun odvedl to, co 
jsme od něj očekávali. Smejkal měl 
určité období, kdy se mu dařilo 
a kdy ne. Hesek toho moc nenahrál, 
ale třeba mu půlroční aklimatizace 
prospěla. Uvidíme od nové sezony. 
Vidlička hrál solidně, bohužel karty 
a zranění ho zbrzdily.  
Jak hodnotíte průběh právě 
skončeného ročníku naší nejvyšší 
fotbalové soutěže?
Musím říct, že po dlouhé době byla 

liga hodně dramatická až do konce, 
a to na obou pólech tabulky. Určitě 
jí to prospělo. Měla svou kvalitu. 
Jak se těšíte na EURO 2008, kam je-
dete v pozici asistenta hlavního 
kouče Karla Brücknera?
Na fotbalový svátek se těším. Jedeme 
tam s cílem, abychom udělali úspěch. 
Všichni si to přejeme a hlavně našim 
příznivcům a divákům u televizních 
obrazovek bychom chtěli něco 
předvést, a to tak, abychom naváza-
li na úspěchy našeho fotbalu na mis-
trovstvích Evropy z minulých let. 
V souvislosti s ohlášeným odcho-
dem trenéra Brücknera od národ-
ního týmu se začalo stále více 
skloňovat vaše jméno. Vrátíte se po 
EURO 2008 ještě do Teplic?
To, že se o mně v této souvislosti sem 
tam mluví, vím. Ale z mé strany na 
post kouče reprezentace není žádná 
iniciativa, jako že bych se někam 
tlačil, to ne. Já to ani moc neregis-
truji, spíše se to ke mně donáší. Co 
k tomu říct? Já mám smlouvu v Tep-
licích, jsem tady spokojený.  
Jaký má tým další program?
Ještě do konce května budeme tré-
novat. Pak přijde na řadu dovolená. 
Brankář Martin Slavík se bude ženit 
a někteří hráči ho půjdou podpořit. 
Po dovolené se sejdeme 17. června, 
abychom zahájili přípravu, protože 
už 5. července nás čeká první zápas 
Intertoto Cupu.

Fotbalová I. Gambrinus liga skončila. Sezona 2007/2008 pro fotbalisty FK Teplice dopadla relativně dobře, protože oproti 
uplynulému ročníku dosáhli na pátou příčku v konečné tabulce soutěže. V týmu může vládnout spokojenost, i když…

Kadaň
V letech 2006 a 2007 byla v Kadani s pomocí Severočeských dolů Chomutov úspěšně realizována III. a IV. etapa regenerace panelového sídliště 
Budovatelů, kde byly zrekonstruovány chodníky a obslužné komunikace. Byla dokončena i rekonstrukce pro město významného kulturně společenského 
zařízení Střelnice. Pro větší bezpečnost v ulicích města bylo zakoupeno radarové zařízení pro Městskou policii v Kadani. Starosta Kadaně Jiří Kulhánek 
nám řekl: „Bez spolupráce s ČEZ a Severočeskými doly Chomutov bychom nemohli  realizovat naše projekty v takovém množství a ve špičkové kvalitě. 
Vážíme si energetických firem pro jejich korektní komunikaci s námi a pomoc při realizaci naší vize rozvoje infrastruktury našeho krásného města“. 
Přije�te se i Vy do Kadaně na výsledky naší práce podívat.

Pohár UEFA byl na dosah
Cena Pivovaru 
Louny je zároveň 
Cenou Jezdectví
Druhým podnikem letošní se-
zony na Hipodromu Most, který 
určitě znovu nadchne příznivce 
turfu, je červnová Cena Pivovaru 
Louny, jež je zároveň Cenou Jez-
dectví.
Jde o rovinový dostih Národní 
Listed na 1 400 metrů s celkovou 
dotací 120 tisíc korun. Dostih je 
vypsán pro tříleté a starší koně. 
Stejně jako při květnové Ceně 
první dámy ČR se očekávají zají-
mavé dostihy, průběh dne nabídne 
také dalších šest rámcových 
podniků. V programu dostihové-
ho odpoledne jsou kromě hlavní 
ceny ještě další čtyři rovinové 
dostihy a dvě steeplechase na 
3 400 a 3 800 metrů. 
Cena Pivovaru Louny – Cena Jezdect-
ví se uskuteční v sobotu 7. června. 
Program začíná otevřením dosti-
hového areálu ve 13.00 hodin. Au-
tobusová kyvadlová přeprava pro 
diváky bude zajištěna již tradičně 
zdarma, a to od 12.30 hodin 
z 1. náměstí v Mostě ze zastávky 
u kavárny Jonathan a konečné 
tramvaje č. 4. Vstupné je 40 Kč, 
děti do 140 cm a ZTP mají vstup 

zdarma. Pro děti 
jsou připraveny 
jízdy na koních 
a atrakce, pro 
dospělé pak sáz-
ky. 
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Komfort pro váš pohled na svět. Okna Frital. O nás se můžete opřít., zněla tajenka z 10. vydání. Dárky od České televize - silikonový náramek Eurosong.cz a triko Eurosong vyhrávají: Zdeňka Korfová, 
Litoměřice,  Jiřina Tonková, Most, Věra Bošková, Teplice, Ota Tausssig, Ústí nad Labem, Anna Menhartová, Litoměřice,  Josef Havlík, Děčín, Antonie Mikynová, Ústí nad Labem, Karel Tilz, Teplice, 
Vladimír Forejt, Chomutov, Vojtěch Švec, Teplice. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven MP 3 přehrávač. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: SEVEROČESKÝ METROPOL,
Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz nejpozději do 5. června 2008. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.

Anketa „Autobusový dopravce roku 2008“
Vyberte ze seznamu maximálně 3 dopravce, se kterými nejčastěji cestujete a ohodnoťte 

jejich služby známkami od 1 do 5 (známka 1 je nejlepší).

ČSAD Slaný, a.s.,
ČSAD Semily, a.s.,
Autobusová doprava, s.r.o., Podbořany,
DP města Děčína, a.s.,
DP TEPLICE, s.r.o.,
DP měst Mostu a Litvínova, a.s.,

DP měst Chomutova a Jirkova, a.s,
BusMat plus s.r.o.,
Autobusy KAVKA, a.s.,
DP města Ústí nad Labem, a.s.,
Severočeská dopravní, a.s.,
Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Seznam dopravců Ústeckého kraje:

* Podpisem a odevzdáním tohoto anketního lístku udělujete souhlas se zpracováním Vašich 
osobních údajů a použitím telefonního čísla v rozsahu a způsobem dle článku 8 podrobných 

pravidel ankety Autobusový dopravce roku 2008.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5

Uveďte dopravce ze seznamu: Spolehlivost Jednání řidičů Pohodlí a čistota
autobusů

Celkové 
hodnocení1111111

222222222

33333333333333333

Slosovací údaje:
jméno a příjmení:

adresa:

podpis:*

telefon:

poodpis:odp :*

+ 4  2  0 Autobusový
dopravce roku 2008

Ústecký kraj

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc 
a zpěvačka Jana Kociánová se do-
hodli, že popřejí maminkám k je-
jich svátku, který letos připadal 
na 11. května. Medovým srdcem 
z perníku a novým CD Jany Ko-
ciánové dárci potěšili ženy v Ústí 
nad Labem, které kromě poděkování 
přidaly i úsměv. Hejtman, Jana a její 
příznivci rozdali na tisíc dárečků.

Hejtman a Jana
rozdávali dárky

JSTE SCHOPNÝ MANAŽER?
Hledáte zajímavou a tvořivou práci? 

Máte zájem řídit druhý největší domov pro seniory v Čechách?
Pak jste to VY, koho hledáme! 

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Domova důchodců Dubí,
příspěvkové organizace

Požadavky na uchazeče:
 ukončené VŠ vzdělání 
  zkušenost s vedením a motivací pracovníků, komunikativnost (výhodou je praxe 

ve vedoucí funkci 5 let, praxe v sociální oblasti vítána)
 organizační a řídící předpoklady

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi
 doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
 výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace
  čestné prohlášení podle § 4 zákona číslo 451/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů
 vyplněný osobní dotazník 

Přihlášky zasílejte (nebo osobně doručte) na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví,

Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem.
Obálka musí být na vrchu viditelně označena:

VŘ – DD Dubí – neotevírat
 

Přihláška musí být doručena nejpozději dne 13. 6. 2008 do 12.00 hod.
do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje,

Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem.
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Starší 
vztažné 
zájmeno

Dehyd-
rované 
pe ivo

Iniciály 
prozaika 
Tome ka

Držadla Tvrdý
plod

Taška na 
spisy

Metropole 
Venezuely
Zn. nábytku 
z Rousínova

Rostlinné 
máslo

Smrdutá 
menší 
šelma
Avšak

Anglicky 
„dub“

St ešní 
odvod
Iniciály 
Verbí e

Katalog 
 rem

Náš východ-
ní soused

Slabika 
smíchu

Asijská des-
ková hra

Caesar v 
pozdrav

Chemická 
zn. st íbra

Zmenšit 
motykou

Mzda

Ovinouti

Holohlavý 
mladík

Slavnostní 
oble ení

N mecky 
„já“

Kolínská 
tiskárna

Sp ádati 
(knižn )

ást
Bratislavy

Stát
USA

Jednotka 
elektrické 
kapacity

Na které 
místo

Epide-
mická 
nemoc

Cizí prací 
prášek

Plašící 
citoslovce

Lokat

NAPOVÍME: 
UP, areka, 

kša, ich, tut, 
Eton, Apo.

Brit

Naha ky

Papoušek

Zna ka 
žehli ek

Žáruvzdor-
ný materiál

Karetní 
výraz

Shluk 
ptactva

Ozna ení 
kamión

Britské 
univerzitní 

m sto

Nástroje 
zahrad-

níka

Ochlupení 
zv e

Taková 
(ná e n )

Oplách-
nout

Cenný 
papír 

(zkratka)

Velká
ruská

eka

Spojené 
vory

Seve an

Jméno 
papouška

T etí
mocnina 

dvou

Starší 
název 
Dunaje
Sm la

Plze ský 
lihovar

Anglicky 
„hrát“

Polévkový 
knedlí ek

Varianta 
jména 
Eliška

Nehet-
natec

Odlévaný

Zna ka 
voltampéru

Skrblík v 
pilot

Název 
sykavky

Povrchový 
d l

Zn. elek-
tronvoltu

Nikoliv

Ku ecí 
slabika

Slavné 
moskevské 

divadlo

Být
v pohybu Letectví

3

5

4

1 2
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Jednou z hlavních priorit Ústeckého kraje je zlepšování autobusové
dopravy. Cílem ankety je zjistit vaše zkušenosti a přispět ke zvyšování 
kvality autobusové dopravy v našem kraji.

Zvolte dopravce, s jehož službami jste nejvíce spokojeni!
Hlasovat můžete do 16. 6. 2008.

Možnosti hlasování:

1.  poštou - anketní lístek (ze str. 8) zašlete na adresu
Mather PR, Přívozní 2a, 170 00 Praha 7,
obálku označte „AUTOBUSOVÝ DOPRAVCE
ROKU 2008“

2.  na webových stránkách Ústeckého kraje:
http://dopravceroku.kr-ustecky.cz/

3.  osobně - na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje,
na vybraných městských úřadech (BÍLINA, DĚČÍN, CHOMUTOV,
KADAŇ, LITOMĚŘICE, LITVÍNOV, LOUNY, LOVOSICE, MOST,
PODBOŘANY, ROUDNICE NAD LABEM, RUMBURK, TEPLICE,
ÚSTÍ NAD LABEM, VARNSDORF A ŽATEC) nebo v informačních
kancelářích dopravních podniků,
na obálku uveďte „AUTOBUSOVÝ DOPRAVCE ROKU 2008“

Autobusový dopravce roku 2008

v Ústeckém kraji

Hlasujte v anketě Autobusový dopravce roku 2008

a vyhrajte roční bezplatné jízdné u vašeho dopravce

na území Ústeckého kraje.
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„Když jsem studoval na Střední průmyslové škole 
v Teplicích, sotva jsem mohl tušit, že se kdy dostanu 
v Praze na FAMU a že budu dělat s takovými režiséry, 
jako jsou Jirka Menzel, Věra Chytilová, Jan Schmidt 
nebo že mě na Barrandov dostane Evald Schorm. Je-
diný, s kým jsem se tehdy nesetkal, byl Juraj Herz. 
Ačkoli jeho ženu jsem ze školy znal,“ vzpomíná 
Dušan Kukal.
Jak došlo k vaší spolupráci?
Juraj si mě vybral a hned mi po telefonu nabídl 
tykání. Což se mi ještě s nikým nestalo. Pracuji 
pro něj jako dramaturg a najala si mě fi rma, která 
s mým domovským podnikem nemá vůbec nic 

společného. Postavila si ateliér v Hostivaři naproti 
našemu Barrandov Studiu a je výborná. 
A jak se s takovým velikánem pracuje?
Báječně. Stejně jako třeba s Jirkou Menzelem, 
s nímž jsem nedávno dělal Obsluhoval jsem ang-
lického krále. Oba jsou typickými příklady školy 
profíků. S Herzem se mi dělá ohromně a ten fi lm 
připravíme tak, aby byl nejlepší. Zkrátka, jak to 
umíme. 
Hovoříte o škole profíků. Skoro nabývám dojmu, 
že ne všichni čeští režiséři z ní vzešli?   
Nechci jmenovat, ale dnešní mladí režiséři mi 
občas předloží scénář, nad kterým, když ho čtu 

Kukal s Herzem točí nový horor

Text a foto: Metropol

Dům pro seniory, hotel nebo polyfunkční budova pro veřejnost?
Stroupežnického ulice v Ústí nad Labem patří k těm klidnějším. Přestože do 
centra krajského města je odtud lidově řečeno co by kamenem dohodil, je tato 
komunikace v samotném sousedství letního kina, a to znamená, že objekty 
po levé straně jednosměrky jsou zezadu navíc obklopeny bohatou zelení. 
Domy číslo 7 a 9 a parcely po zbouraných domech číslo 13 a 15, které se již 
pro jejich dezolátní stav nepodařilo zachránit, jsou majetkem společnosti 
SCES-Group, spol. s r. o. a dceřiné akciové společnosti SCES-Invest se sídlem 
v Ústí nad Labem.  Její  vedení se  v současné době zamýšlí nad tím, jak je co 
nejlépe, ve prospěch  obyvatel města, využít. O jejích záměrech jsme hovořili 
s předsedkyní představenstva akciové společnosti Věrou Vlčkovou.

Pojďme rovnou k věci. Jak vedení 
společnosti vidí možné využití 
zmíněných parcel?
Možností je několik. Můžeme po-
stavit dům pro seniory. V tom-
to případě by šlo zhruba o 60 
malometrážních bytových jednotek 
o velikosti 1 + 1 a garsoniér s par-
kováním v suterénu a příslušnými 
službami, například zdravotnickou 
ordinací, stravováním, rehabili-
tací, kadeřnictvím, pedikúrou, ma-

nikúrou – zkrátka tím základním, 
co senioři potřebují ke kvalitnímu 
každodennímu životu. K tomu patří 
také pobyt na čerstvém vzduchu.  Za 
výše zmíněnými objekty a parcelou, 
která je v současné době pronajata 
jako staveniště, máme k dispozici 
výměru celkem 1 500 čtverečních 
metrů zeleně, včetně vzrostlých 
stromů, kde bychom vybudova-
li  posezení. Druhou možností je 
výstavba hotelu. Vzhledem k tomu, V místě, kde je v současné době pronajaté staveniště, bude stát nový objekt.

Stavební parcela je obklopena vzrostlou bohatou zelení. Pohled ze zadní části pozemku na Stroupežnického ulici.

že se v centru města bude nový hotel 
stavět, orientujeme se nyní spíše na 
multifunkční budovu pro veřejnost 
znovu spojenou se službami včetně 
restaurace a parkováním v podzem-
ních garážích. 
Kdy padne rozhodnutí?
Ještě v letošním roce tak, abychom 

v příštím roce zadali projektové 
práce a získali stavební povolení. 
Pak bychom mohli vlastní stavební 
práce zahájit v roce 2010. 
Mohou vám svým názorem pomoci 
i čtenáři Severočeského Metropolu?
Uvítali bychom to. Domnívám se, 
že nejen místní občané. Ústí nad 

Labem je krajským městem, kde 
má řada lidí občas co do činění na 
úřadech a institucích, ve specializo-
vaných zdravotnických zařízeních 
a tak podobně, což je nutí k návštěvě 
metropole a k využití nabídky jejích 
služeb. I jejich názor – kde zaparko-
vat, kde si v příjemném prostředí 
zkrátit chvíli čekání, kde se dobře 
najíst -  je pro nás cenný a děkujeme 
za něj předem.

Pro čtenáře je k dispozici adresa 
redakce: Severočeský Metropol, 
Beethovenova 24, 400 01 Ústí nad 
Labem, na obálku uveďte heslo 
Stroupežnického ulice, nebo elek-
tronická adresa: redakce@tyde-
niky.cz. Vaše názory investorům 
předáme.

sám v kanceláři, se červenám. Nepředpokládám, 
že by záměrně chtěli natočit blbý fi lm, ale určitě 
víte, kdo se stal posledním nositelem ocenění 
Plyšový lev. Autoři fi lmu Poslední plavky se necha-
li slyšet, že chtějí napodobit režiséra Menze-
la a natočit něco jako Rozmarné léto. A já zatím 
v podobě jejich scénáře četl největší blábol svého 
života. Říkal jsem si, že se snad museli zbláznit. 
Zpět k novému fi lmu Juraje Herze. O čem bude?
O malíři, který jede do svého letního sídla, v němž 
už léta nepobýval. Kdesi hluboko v sobě má nějaké 
trauma vyplývající ze vztahu se sestrou a rodiči. 
Ten dům se nachází v Sudetech a býval sídlem
NSDAP. A on najednou zažívá zvláštní příběh, 
který ho úplně vykolejí a změní mu život. Na kon-
ci toho příběhu se svého traumatu zbaví. Juraj 
sice tvrdí, že už nikdy nepřekoná svého Spalovače 
mrtvol, ale tenhle fi lm se mu bude hodně blížit. 
A já osobně mám z naší spolupráce fakt ohrom-
nou radost.
Pane Herzi, do Teplic jste přijel s divadelní in-
scenací Petrolejové lampy, kterou jste sám 
režíroval. Před pětatřiceti lety jste podle stejné 
románové předlohy Jaroslava Havlíčka natočil 
veleúspěšný fi lm. Proč jste se k tomu tématu 
vrátil?
Přišel s tím Honza Hrušínský, přinesl scénář pro 
dvaadvacet postav a řekl, abych to upravil. Takže 
jsem devět postav vyhodil, do druhého jednání 
přidal některé momenty z fi lmu a snažil se to 
udělat jako divadlo.
Ve fi lmu tehdy excelovala Iva Janžurová a Petr 
Čepek. Teď, na divadle, Barbora Hrzánová 
a Radek Holub. Měl jste v obou případech 
představu právě těchto dvojic herců?
Tehdy i teď. Bára s Radkem jsou navíc moji kama-
rádi a já je mám strašně rád, jsou skvělí.
Čím to, že právě fi lmy s prvky hororu se vám 
tak daří?
Asi je to tím, že už jako dítě jsem četl nikoli 
pohádky Němcové nebo bratří Grimmů, ale Hau-
fovy povídky. Jeho příběhy byly například o usek-

nuté ruce a podobně hrůzných věcech, to jsem 
měl rád. Po Spalovači mrtvol jsem měl připraveny 
další čtyři hororové fi lmy. Jenomže mi je zakáza-
li. Pak přišel Upír z Ferratu, to bylo něco napůl, 
protože něco mi zakázali natočit, něco vystřihli. 
A zrovna před měsícem jsem byl ve Francii členem 
poroty hororových fi lmů a znovu jsem na ně dos-
tal chuť. Protože se kolem hororů motají úplně 
jiní lidé a točí je úplně jiní režiséři, kteří žijí v ji-
ném světě.
Myslíte v hororovém i v reálu?
Naopak! Myslím tím, že hororoví režiséři žijí 
v daleko hezčím světě než ostatní. Já už jsem 
byl účastníkem spousty fi lmových festivalů, na 
kterých se promítaly jiné než hororové snímky. 
Přijedou režiséři se svými milenkami, nestýkají 
se mezi sebou. Při festivalu hororových fi lmů se 
každý režisér stará o svoji manželku, jedno, je-li 
mu třicet nebo sedmdesát. Drží se za ruce, líba-
jí se, jsou to inteligentní lidi. Všichni se mají rádi, 
vyměňují si svoje telefonní čísla, adresy, slibují si, 
že se navštíví. Miluji tohle naše společenství.
Natočil jste také jedinečnou pohádku Panna 
a netvor. Čím to, že se na televizní obrazovce ob-
jevuje tak zřídka?
Tenkrát, když jsem točil Pannu a netvora a Devá-
té srdce, to byla blbá doba. Chtěli po nás politické 
fi lmy a ty já točit nechtěl. Radši jsem dělal pohád-
ky. Jenže pro mě byla i pohádka horor a ani se 
nedivím, že z ní děti s křikem utíkaly.
Vraťme se k fi lmu, který připravujete s Dušanem 
Kukalem.
Dostal se mi do ruky skvělý scénář, jmenuje se 
Dveře do temnoty. Bude v něm například hrát 
Markéta Krylová, která po jeho přečtení odmít-
la americké fi lmy a řekla, že bude točit jenom se 
mnou. Obsadil jsem také Ivana Fraňka, českého 
herce, který je více známý ve Francii, Itálii 
a Španělsku, kde hraje hlavní role. Moc se na tu 
práci těším.

Režiséra Juraje Herze a spisovatele, scénáristu a dramaturga Dušana Kukala, jenž žije 
v Teplicích, aktuálně spojuje práce na Herzově novém hororovém snímku. Točit se začne 
na podzim. Obě osobnosti se setkaly v Krušnohorském divadle Teplice. Režisér Herz  
přijel se souborem Divadla Na Jezerce Jana Hrušínského, aby hostoval v představení Pe-
trolejové lampy, které sám režíroval.

Text: Eva Stieberová, foto: Jiří Severský
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Přestaňte řešit své problémy tequi-

lou a marihuanou. Nic tím nezměníte. Vraťte 
se do reality a připusťte, že chyba je i na vaší 
straně. Už tím uděláte krok dopředu.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Nedělejte ze sebe stále Indiana Jone-

se, vaše muška totiž vždy nemíří na správný 
cíl. Svůj svatý grál začněte hledat v jiných 
vodách, ale cestu si musíte objevit sami.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Je jaro, obnažte slunci nejenom  

duši, ale i svou tvář. Neschovávejte ji stále 
pod silnou vrstvou make-upu. Jste krásní 
i bez něho. Uvidíte, jak se zbavíte napětí.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Jste občas tak sebejistí, až se to 

pro vás může stát nebezpečným. Dávejte 
si pozor na pády ze schodů, ale i z dobrých 
postů. A hlavně se vyvarujte nadměrnému 
pití alkoholu.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Než někomu příště uděláte hyste-

rickou scénu, zacvičte si nejdříve Pět Tibeťa-
nů a sáhněte si také trochu do svého svědo-
mí. Stále platí „podle sebe soudím tebe“. 

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Vaše velkorysost a tolerantnost je 

přímo královská. Nesnažte se proto měnit 
své krédo a doufejte,  že se vám nakonec 
od jiných vrátí to, co sami tak bohatě roz-
dáváte.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Začněte s vybarvováním tibet-

ských MANDAL ŽIVOTA.  Soustřeďte se na 
Hexagram, který symbolizuje rovnová-
hu. Uklidní to vaši rozbouřenou duši, ale 
hlavně hormony.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Jste velcí individualisté a in-

troverti, což vám brání v navazování 
přátelských vztahů. Nemusíte snižovat 
své nároky na jejich úroveň, ale když nic 
nezkusíte, tak nic nepoznáte.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Rozhodně se v nejbližších dnech 

nevyhýbejte společenským a kulturním ak-
cím. Máte všechny předpoklady potkat osu-
dového partnera.  Musíte být připraveni. 

Štír  24. 10. - 22. 11.
Někdy málo vnímáte, co se kolem 

vás děje a tak se může stát, že nepostřehne-
te, jak atmosféra houstne. Naštěstí to tento-
krát bude jenom nedorozumění s kolegy.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Vaše pozice se stabilizovala a mů-

žete si teď dopřát několik velmi příjemných 
a klidných dnů. Neusněte však na vavří-
nech, Velký bratr je neustále ve střehu.

METROPOL   horoskop   26. 5. - 8. 6.

Sestavila:  Ludmila Petříková

METROPOL   zve do kina

Text: Tomáš Kučírek

Panna  24. 8. - 23. 9.
Možná, že byste mohli někdy na-
vštívit psychoanalytika. Vaše ner-

vová soustava je sice zatím 
v pořádku, ale některé pro-

blémy je lepší konzultovat 
s odborníkem.

Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., Masarykova 460/11, 415 01 Teplice, IČ: 25477994, sídlo redakce: Beethovenova 215/24,Ústí nad Labem, tel. 472 700 122,
šéfredaktorka: Alena Volfová, e-mail: volfova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, vedoucí inzerce: Petr Šimůnek, e-mail: inzerce@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondrá-
ček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Roman Kunert - www.tydeniky.cz. Povoleno MK ČR pod číslem E 17961. Tiskne: Severotisk, spol. s r. o., Mezní 3312/7, 400 11
Ústí nad Labem, distribuce: Česká pošta, s. p., Masarykova 3120/34, 400 01 Ústí nad Labem. Vychází jako čtrnáctideník, nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.
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28. října 951/6 

Teplice

tel. 417 535 760

28. října 951/6 

Teplice

tel. 417 535 760

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA!
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA!
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA!
NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA!

Masarykova 3090/20

Ústí nad Labem

tel. 475 210 749

Masarykova 3090/20

Ústí nad Labem

tel. 475 210 749

nejlevnější: PC sestavy,nejlevnější: PC sestavy,

DVD média, splátkový prodejDVD média, splátkový prodej

nejlevnější: PC sestavy,nejlevnější: PC sestavy,

DVD média, splátkový prodejDVD média, splátkový prodej

Životem vládne štěstena, ne moudrost.   (Cicero)
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pobočka VOZP
Winstona Churchilla č. 7

Ústí nad Labem
tel.: 475 259 111 

Nechoďte zbytečněNechoďte zbytečně
k lékaři, využijtek lékaři, využijte
některý z našichněkterý z našich

21 programů prevence21 programů prevence
►►   1000 Kč pro nové pojištěnce 

na regeneraci organismu
►► ozdravné pobyty
►► příspěvky na očkování
►► programy Rodina a Student
►► a další  

Pro novou rodinu
příspěvky až do výše

43 tisíc Kč

Severočeská kina promítají kri-
minální thriller natočený pod-
le knižní předlohy Dennise Leha-
neho, který má na svědomí celou 
úspěšnou sérii.
Tento, již čtvrtý, příběh je zasazen 
do chudé bostonské čtvrti Dorches-
ter, kde náhle zmizí čtyřletá holčič-
ka Amanda. Vlastní teta Beatrice 
(Amy Madiganová) sice ztrátu ihned 
ohlásí na policii, ta ovšem na vyřeše-
ní případu nestačí. Na scénu tak při-

chází dvojice nepříliš zkušených de-
tektivů Patricka Kenzieho (Casey Af-
fl eck) a Angely Gennarové (Michel-
le Monaghanová), kteří jsou zároveň 
i párem v osobním životě. Na rozdíl 
od policejních vyšetřovatelů jejich 
výhoda spočívá v tom, že žijí v mís-
tech, kde se vše odehrálo. Tak se ja-
ko obyčejní obyvatelé dostanou k in-
formacím, které by policie získávala 
velice těžko.
Za pomoci detektiva Remyho 
Bressanta (Ed Harris) a kapitána Jac-
ka Doyla (Morgan Freeman), který 
oběma umožní pracovat na případu, 
se postupem času začínají odhalo-
vat překvapující skutečnosti, vedou-
cí zpět k Amandě a její rodině.
Vyšetřovatelé jsou zavedeni do svě-
ta plného drog, násilí a lží, ve kte-
rém se dopátrají k šokujícímu tajem-
ství. Do této chvíle byla pravda skry-
ta hluboko pod povrchem lží, ale ny-
ní se musí Patrick rozhodnout, jak se 
postaví k morálnímu dilematu.
Film Gone, Baby, Gone je prvotním 
počinem úspěšného herce Bena Af-
fl ecka, jenž tak dokazuje, že jeho 
výkon není brilantní jen před ka-
merou, ale i za ní.

Gone, Baby, Gone
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Jiří R. Haager s květinami kouzlí
Botanická zahrada v Teplicích je jediná svého druhu v Ústeckém kraji. Střeží ji plastika mayského boha Yum Kaax, 
ochránce planě rostoucích, zvláště užitkových rostlin a lovné zvěře. Údajně zahradu založil koncem 19. století majitel 

teplického panství hrabě Clary – Aldringen. Stejně tak ale mohla sloužit jako městské zahrad-
nictví, neboť ve stavebních plánech budov z roku 1904 se objevuje výraz Startgärtnerei.

Skleníky v Botanické zahradě Teplice, která prošla v letech 2002 až 2007 rekonstrukcí.

V letech 2002 až 2007 prošel celý 
areál kompletní rekonstrukcí, která 
dala vzniknout novým výstavním 
skleníkům na celkové rozloze asi 
2 400 metrů čtverečních. Expoziční 
skleníky xerický, tropický a sub-
tropický jsou dlouhé 54 a široké 
39 metrů. Osázená plocha tedy 
představuje 2 100  metrů čtverečních. 
Zbytek tvoří vstupní hala, mo-
derní sociální zařízení a veřejnosti 
nepřístupné prostory velínu, sklení-
kové automatiky a zahradnického 
manipulačního zázemí. Zajímavostí, 
s níž se návštěvník setká v tropic-

kém skleníku, je tak zvaný Kří-
žovkářský záhon. Je osázen rost-
linami, jejichž názvy jsou známé 
z tajenek, ale pod nimiž si čtenář 
nedokáže představit nic konkrét-
ního: kola, koka, abaka, balsa či 
například anona. 
Z období před rekonstrukcí zdědila 
zahrada asi 2 tisíce druhů rostlin. 
K unikátním druhům, které v ní do-
sud najdete, patří prastarý exempář 
afrického jehličnanu Afrocarpus 
(Podocarpus) gracilior či ze stejné 
oblasti pocházející cykas Enceph-
alartos villosus, obrovský exemplář 
fi lipínské Medinilla magnifi ca, krás-
ný mexický Dasylirion serratifo-
lium či padesátileté kaktusy a ji-
né sukulenty ze sbírek pana pro-
fesora F. Ecka a zvláště teplického 
kaktusáře V. Pulce.
„Za zmínku stojí i dva asi sedm-
desátileté a bohatě plodící exempláře 
nahovětvece Gymnocladus canaden-
sis,“ upřesňuje ředitel zahrady Jiří 
R. Haager. Nové sbírky a výstavní 

Ředitel Jiří R. Haager, botanik, pěstitel orchidejí, cestovatel a fotograf.

Corytoplectus speciosus.

ochránce ppplaně rostoucích, zvláště u
teplického pan
nictví, neboť v

skleníky obohatil především ma-
teriál z několika expedic Botanické 
zahrady Praha. Rostliny sbírané 
v přírodě jsou umístěny v expozicích 
jižní Afriky a Madagaskaru, v tro-
pickém a subtropickém skleníku lze 
spatřit taxony sbírané v Nikaragui, 
Guatemale, Mexiku, Peru, Vietnamu 
a na Filipínách. Některé zajímavé 
exempláře dovezl z Kostariky Tomáš 
Peš ze Zoologické a botanické zahra-
dy v Plzni, zastoupeny jsou i sběry 
Jiřího R. Haagera z Jemenu (2004) 
a Vietnamu (1976, 1999 a 2005). 
Detailní popis sbírek lze najít na 
www.botanickateplice.cz.

Kácení zahradníky bolí
S osobností proslulého botanika, 
„zuřivého“ pěstitele orchidejí, ces-
tovatele a fotografa Jiřího R. Haage-
ra zavál do teplické „botanky“ 
moderní duch. Když před pěti lety 
začínal měnit její tvář, prohlásil, že 
chce, aby se lidé měli na co koukat. 
Svou vizi naplnil měrou vrchova-
tou, avšak tvrdí, že podoba zahrady 
je výsledkem určitého kompromisu. 
„Jsou v ní především takové „kytky”, 
které baví návštěvníky. Mně osobně 
něco říká jeden z našich banánovníků 
a jeden jeho příbuzný. Všechny ostat-
ní bych s chutí vyhodil, ale to bych li-
dem vzal potěšení. Protože to jsou 
právě ty obrovské, osm metrů vysoké 
banánovníky, na které se také rá-
di chodí dívat. Že mě nebaví, není 
směrodatné,“ směje se Haager. 
V nových sklenících našly azyl některé 
drobné druhy palem. „Tragédií těch 
rozměrných druhů je, že když doros-
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PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE, ZATEPLOVÁNÍ FASÁD,
VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SOFTLINE TOPLINE ALPHALINE 90

POLSKÁ OKNA NEVYRÁBÍME, NEPRODÁVÁME, ANI NEOPRAVUJEME

tou do největší krásy, začnou prorážet 
střechu a musíte je porazit,“ hovoří 
ředitel o velké bolesti mnohých bota-
nických zahrad. Proto také v teplické 
botanické zahradě nenajdete mango 
dorůstající do výše 10 metrů, ale jeho 
dvoumetrový kultivar. 

Rok po velkém třesku
Botanická zahrada v Teplicích by-
la nově osázena před půldruhým 
rokem. Letos na jaře „dorostla“ do 
stadia prvního velkého pletí a kácení. 
„Už víme, co nám kde jde a nejde,“ 
vysvětluje světový botanik žargonem 
obyčejného zahradníka. „Většina rost-
lin jsou tříleté semenáče. Jestliže už 
dnes dosahují výšky šesti sedmi metrů, 
znamená to, že jsme je použili pro 
vytvoření prvního dojmu -  jsou to obří 
rostliny, které ve sklenících buď ne-
mohou zůstat trvale, anebo je musíme 
začít tvarovat,“ upřesňuje Haager. 
Každý rok se v zahradě vysévá 
1 500 až 2 tisíce nových druhů rost-
lin. I s těmi, které jsou v zásobních 

Text: Eva Stieberová
Foto: Jiří Severský, Jiří R. Haager

sklenících, je k výměně připraveno 
9 až 10 tisíc druhů rostlin. Dalších 
několik set položek ročně, například 
skalniček a vzácnějších tropických 
rostlin, získává zahrada výměnou. 
„Nové osázení se bude týkat celkem 
tří ploch, na kterých by měly najít 
místo především málo známé druhy 
sbírané na původních lokalitách, 
protože hlavní funkce botanické zahra-
dy není výstavní, nýbrž dokumentační 
a vědecká. To, co je vidět, je pětina bo-
tanické práce,“ tvrdí Haager.
Zahrada je rovněž úspěšným 
šlechtitelským centrem, pyšní se 
několika dosud nepopsanými druhy 
a 24 novými kultivary. Letos je 
v očekávání návalu gloxinií, které 
jsou výsledkem křížení velkokvětých 
pojmenovaných kultivarů s vybraný-
mi původními druhy získanými 
z Brazílie. 

Vážení čtenáři, milí rodiče,

zdravím vás opět po čtrnácti dnech, 
během nichž jsme připravovali nové 
vydání Severočeského Metropo-
lu. Máme za sebou i pražskou, 
vydařenou, premiéru. Také Pražané 
už patří do naší velké „metropolské“ 
rodiny.

Dnes zdravím speciálně vaše potom-
ky. Nezapomněli jste, že chlapci 
a děvčata mají prvního června svůj 
DEN? Máte pro ně dárek? Lilian Sa-
rah Fischerová, druhá česká vice-
miss z roku 2007, ano. Dárek, který 

nelze koupit – ZDRAVÍ. Kráska totiž 
ví, jaké to je, když dětem zdraví 
chybí. Díky občanskému sdružení 
Slunce dětem zná dost handica-
povaných dětí, pro které je přání 
zdraví bohužel jen snem. 

S přední modelkou jsme rozmlou-
vali na Fashion Party Teplice 2008 
Nadi a Jiřího Moravcových, o níž jste 
četli na druhé stránce. Na povídání 
s Lilian se můžete těšit někdy příště 
v Severočeském Metropolu.

Módní show manželů Moravcových 
lahodila zraku žen i mužů, inspiro-

vat se a reprezentovat přišel senátor 
a primátor Teplic Jaroslav Kubera 
s manželkou, jeho město zrovna hos-
tilo vládní politiky na jejich výjezd-
ním zasedání v Ústeckém kraji.

Ani je by jistě nenechal chladný-
mi vtip průvodce teplické módní 
show Leoše Mareše. Předvedl, že je 
opravdu Profesionál a svůj a že umí 
obrátit v žert i ne příliš příjemné 
životní situace. S úsměvem jde 
všechno líp…

Usmívat se mohou školáci, které 
již brzy čekají dva prázdninové 

odpočinkové měsíce, smějí se i matu-
ranti, kteří obstáli ve zkoušce 
z dospělosti. 

Přichází červen, čas letních ra-
dovánek. Přeji vám, abyste se ra-
dovali z maličkostí, které vám 
přinesou příští dny. 

Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz

www.tydeniky.cz


