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 Co vás momentálně nejvíce za-
městnává?
Je to více věcí, ale nejvíce asi dokument, 
který připravuji ve spolupráci s hokejový-
mi legendami. Pak píšu scénáře ke dvěma 
fi lmům, jednomu ze sportovního prostře-
dí a jednu komedii. Nedávno jsem založila 
nadační fond Evropská unie umění, který 
má za cíl podporu a propagaci umělců i no-
vých talentů… Kromě toho se také podílím 
na charitativních projektech, jejichž výtě-
žek jde například na těžce popálené děti, či 
děti ze sociálně slabších rodin, nebo na lidi, 
kteří se léčí z nějaké závislosti…

 Vy sama nežijete jen v Čechách, ale 
i v USA. Kde se cítíte více doma? 
Žiji střídavě tam i tam, podle toho, jak 
mám pracovní závazky a kde se mně 
zrovna chce být. Doma se cítím samozřej-
mě u nás ve vlasti, ale doma jsem i v L.A., 
kde mám skvělého manžela, dvě úžasné 
dcery a spoustu báječných kamarádů.

 Vy žijete v domě, který kdysi 
okouzlil i slavného Woodyho Allena 
a dokonce tam točil fi lm. 
V sedmdesátých letech zde natočil svůj 
povídkový fi lm Všechno, co jste kdy chtě-
li vědět o sexu - a báli jste se zeptat. Ale 
u nás se točilo více fi lmů, respektive stále 
točí, a to i několikrát do roka, protože ten 
dům je svým designem mimořádný a fo-
togenický. Museli jsme ho zrekonstruovat 
a stálo nás to úsilí, protože je v oblasti sta-
rého Los Angeles, tedy památkové zóny.

 Když jste v Los Angeles, prý pořá-
dáte doma skvělé párty?
My jsme poměrně společenští lidé a já rá-
da vařím. Miluji francouzskou kuchyni, 
fascinuje mě rozmanitost asijských chu-
tí a koření, ale hlavně záleží, kdo k “vám 
přijde na večeři”. Každé jídlo je vlastně 
originál. Samozřejmě mám ráda i českou 
kuchyni, ale co jsem nikdy nepochopila, 
je koncept českých knedlíků, které  mě nic 
neříkají, připadá mi to jako vařený chle-
ba… (smích) Ale ať jíte co jíte, nakonec je 
to vždycky o dobré partě. 

 Teď opět televize reprízuje Četnické 
humoresky. Díváte se na tento seriál?
Když jsem v Česku, tak ano. Je úžasné, že 
v jednu chvíli může sdílet stejný prožitek 
tolik diváků najednou. Vážím si těch, kte-
ří našemu seriálu zůstali věrní. Dodnes si 
vážím i toho, že jsme s tátou 25 let spolu-
pracovali. Nejdříve na Dobrodružství kri-
minalistiky, a pak na Humoreskách. Když 
pak odešel, zůstala jsem na to režijně sa-
ma. Bylo to neuvěřitelně těžké, ale ten vý-
sledek za to rozhodně stál. 

 Vaše scénáře mají převážně mužské 
postavy, co takhle psát více o ženách? 
Mě se chlapi líbí, rozumím jim a mám me-
zi nimi řadu přátel. Ráda se s nimi bavím 
o sportu, politice, práci. Jen kdyby ti blbí 
chlapi tak neválčili, tak máme klid.

 Jak vlastně vzpomínáte na tatínka 
Antonína Moskalyka?
Pořád, s láskou a obdivem. Byl skvělej, 
byl ryzí a byla s ním velká legrace. Nebyl 
to jen fi lmový a televizní režisér, ale byl 
úspěšný i v divadle. Třeba málokdo ví, že 
režíroval první hru Divadla Semafor Zuza-
na je sama doma nebo první hru Divadla 
Na zábradlí Kdyby tisíc klarinetů. Až pak 
na základě divadelní verze vznikla verze 
fi lmová v režii Jána Roháče. Slyšela jsem 
několikrát od pamětníků, že to byl táta, 
kdo poradil Jiřímu Suchému, aby si na 
hlavu nasadil slaměný klobouk.

 Vy jste ale občas byla i před kame-
rou, nejen za ní.
Párkrát ano. Když mě bylo pět let, tak 
jsem měla pidiroličku v tátově inscena-
ci Dreyfusova aféra, kde mi otce hrál Jan 
Tříska. A pak v Babičce jsem hrála Man-
ču z mlýna, dceru Heleny Růžičkové, kte-
rá byla skvělá herečka, a pamatuji, že by-
la hodně vtipná a hlasitá (smích).

 Nedávno jste spolu s dalšími odha-
lovala unikátní obří obraz Jana Třísky 
od výtvarníka Romana Řeháka a byla 
jste i jednou z posledních, kdo s pa-
nem Třískou mluvil. Jak na něj vzpo-
mínáte?

Byl to velký profík, byl, jak to řekl Hon-
za Přeučil - posedlý svou profesí. Bylo 
pak hezké, že po tolika letech, co byl 
v emigraci, a otevřely se hranice, měl 
tolik krásných příležitostí a rolí v čes-
kém fi lmu i v divadle, a že diváci si ho 
mohli užít. Naposledy jsme se spolu vi-
děli v L.A. před jeho odletem do Česka, 
kde měl točit fi lm, ale vše zhatil jeho 
osudný pád z Karlova mostu.

 Máte dvě dcery, jdou ve vašich šlé-
pějích? 
Maja asi ano, protože už teď k tomu má 
blízko. Studuje a končí jednu z nejlepších 
škol v USA v tomto oboru a dělá mi ra-
dost. Druhá zase umí čínsky, dobře fotí 
a je skvělá na matematiku, což rozhodně 
není můj případ. Asi se tam přimíchal ně-
jaký genetický kód, kterému nerozumím. 
Ale řekla bych, že ta je zase zvláště svým 
smyslem pro humor podobná svému čes-
kému dědovi Tonimu. Snažím se dát svým 
dětem do života inspiraci a ukázat jim, že 
jejich máma dělá něco, co jí baví, k čemu 
má vztah a čím se realizuje.

 Máte třeba nějaký „tajemný záži-
tek“ z období, kdy tatínek odešel a vy 
jste točila už sama Humoresky? 
Mám jich spoustu, ale jeden vyčnívá. 
Když jsme točili jeden z posledních zá-
běrů 39. dílu, byl listopad a věděla jsem, 
že se do jara k natáčení už nedostane-
me. Točila se těžká scéna s kaskadéry, 
přestřelkami a mnoha herci. Najednou 
se zatáhla obloha a přicházela strašná 
bouřka. Bylo téměř jasné, že to ten den 
nedotočíme. Vyšla jsem za televizní vo-
zy na pole, podívala jsem se na oblohu 
a orodovala tam nahoře u táty, aby zaří-
dil, ať ještě neprší. Věřte tomu nebo ne, 
ale mraky se rozestoupily a obloha se 
rozsvítila. Rychle jsme scénu do hodiny 
natočili, a jakmile jsem řekla stop, spus-
tila se šílená průtrž mračen a nepřesta-
lo pršet až do rána. Tomu říkám typická 
Moskalykova intervence! (smích). 
 Text: René Kekely, foto: Jaroslav Hauer

Pavlína Moskalyková Solo je scénáristka, producentka a režisérka. Se svým ta-
tínkem Antonínem Moskalykem spolupracovala přes dvacet let a po jeho odcho-
du musela ze dne na den dokončit obrovský seriálový projekt Četnické humoresky. 
Filmařka dnes žije střídavě v Praze a v Los Angeles a říká, že doma je tam, kde jí je 
dobře. Na svou rodnou zem ale nikdy nezanevřela a Metropolu prozradila, co právě 
dělá a co jí v životě přináší radost. 

Doma jsem tam,
kde je mi dobře
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Sledujte programovou nabídku 
na stránkách www.operabalet.cz

Masarykova 1 (nová budova vedle divadla), 
tel.: 475 211 713, 

úterý–pátek 11.30–17.00 hod., 
(pondělí zavřeno). 

Změna programu i obsazení vyhrazena.

Vydavatelská skupina METROPOL realizuje řadu projektů, jakými jsou 
Osobnost roku, TOP Model Of The Year, Czech Fashion Week či Miss Czech Press. 

Hledáme talenty, oslovujeme partnery i účinkující, 
připravujeme fi nálové galavečery a show…

Momentálně rozšiřujeme naše řady. 
Chcete posílit náš tým a získat zajímavou práci? 

Neváhejte a pište na adresu: personalistika@tydeniky.cz. 
Uveďte svůj věk, bydliště, vzdělání a dosavadní praxi. Děkujeme! 

Hledáte zajímavou práci?Hledáte zajímavou práci?

P R A H A T E P L I C E K A R L O V Y  V A R Ywww.czechfashionweek.eu

„Využili jsme možnosti přestěhování pa-
cientů na jinou stanici, aby byly prostory 
pro změny interiéru prázdné,“ vysvětli-
la vrchní sestra interního oddělení Eva 
Bendová a vyjmenovala část realizova-
ných změn. Stanice byla kompletně vy-
malována, a to nejen pokoje pacientů, 
ale také sesterna, vyšetřovny, terapeu-
tická místnost a chodby. Na odděle-
ní nyní dominují příjemné žluté odstí-
ny. Na pokojích byly provedeny nátěry 
povrchů vestavěných skříní a zárubní.  
Dále bylo obměněno několik vstupních 
dveří do pokojů pacientů, napastováno 
lino a v návaznosti na výměnu veške-
rého osvětlení na oddělení byly vymě-
něny všechny vypínače a zásuvky. „Do 
pokojů i společných prostor jsme umístili 
pro navození příjemné atmosféry obráz-
ky,“ doplnila informaci vrchní sestra. 
Reakcí na přání pacientů bylo i umís-
tění hodin do každého pokoje. „Paci-
enti, především ti starší, mají při poby-
tu v cizím prostředí někdy problém ori-
entovat se v čase. Hodiny, na které je vi-

dět z každého lůžka, jim jejich situaci 
usnadní,“ vysvětlila Stanislava Rouso-
vá, staniční sestra interny B (na sním-
ku). Z jejích dalších slov vyplynulo, že 
touto menší rekonstrukcí práce na in-
terně rozhodně nekončí. „Chceme na 
chodbě vybudovat posezení s křesílky ja-
ko zázemí pro pacienty a jejich návště-
vy,“ nastínila další plány.
„Moc děkuji všem, včetně staniční sestry, 
za práci, kterou zde během uplynulých 
dvou měsíců odvedli, doslova si to tu od-
dřeli. Bez jejich pomoci a osobního nasa-
zení bychom se k tak krásnému výsled-
ku nedopracovali a já pevně věřím, že to 
ocení i naši pacienti. Moc si vážím po-
moci členů týmu i jiných pracovišť, jako 
je centrální úklid nebo údržba,“ neskrý-
vala z výsledku dvouměsíční akce na 
interním oddělení radost vrchní sest-
ra Bendová a staniční sestra Rousová 
ji doplnila: „Tato zkušenost mi potvrdi-
la, jaký jsme skvělý tým a kolektiv a jak 
výborně fungujeme i v rámci spolupráce 
celé nemocnice.“  (nk)

Na pacienty interny čeká 
příjemnější prostředí
Litoměřice | Příjemnější prostředí čeká na pacienty stanice B 
interního oddělení litoměřické nemocnice. Prostory totiž pro-
šly během uplynulých dvou měsíců úpravami, které měly za cíl 
zvýšit komfort hospitalizovaných osob. 

O společnosti Centropol
Je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republi-
ce. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, fi rem a institucí. 
Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých fi rem 
v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2016 dosáhl obrat 
společnosti Centropol bezmála sedmi miliard korun. Majitelem a jediným ak-
cionářem je český podnikatel Aleš Graf. Centropol je členem Svazu průmyslu 
a dopravy ČR, sdružujícím zaměstnavatele a podnikatele v ČR. 

Vychází vstříc všem zákazníkům, kte-
ří platí účty za elektřinu v panelových 
domech. Díky centrálnímu vytápění 
a plynovému sporáku totiž tyto do-
mácnosti využívají elektřinu zpravidla 

jen na svícení a provoz běžných domá-
cích spotřebičů. Měsíční fi xní poplatky 
bez ohledu na množství spotřebované 
elektřiny tak v těchto domácnostech 
tvoří nezanedbatelnou část faktury.

Centropol připravil speciální ceník pro domácnosti v panelových domech

Ušetří až 20 procent nákladů za elektřinu
Společnost Centropol, která v tuzemsku patří mezi přední dodavatele energií, pokračuje v za-
vádění revolučních ceníků.

Speciálně pro ně tak Centropol připra-
vil ceník Mini. Vyplatí se však jen li-
dem se skutečně nízkou spotřebou. 
„Pokud si lidé nejsou jistí, mohou se ob-
rátit na naše call centrum nebo navštívit 
kamennou pobočku,” upřesňuje Tibor 
Flašík, ředitel zákaznické zkušenosti 
společnosti Centropol.

Zatímco poplatek distributorovi je da-
ný zákonem a snížit nelze, svůj fi xní 
poplatek Centropol snížil až o 90 %. 
Vyslyšel tak přání mnoha domácnos-
tí s nízkou spotřebou, aby i jim vyšel 
s cenou vstříc.

Informujte se na pobočkách 
nebo volejte na zákaznickou linku 

478 575 555 
v po–pá od 7.00 do 20.00 hod. 

Adresy jednotlivých poboček 

najdete na www.centropol.cz

Litoměřice | Několik sportovních klubů a turistic-
ký oddíl mládeže se ještě letos dočkají v Litomě-
řicích nového zázemí. Zastupitelé rozhodli, že re-
konstrukci jednoho z bývalých vojenských objek-
tů v kasárnách Dukelských hrdinů opraví z pro-
středků města. 

Učinili tak poté, co ani potřetí neuspělo město s žádos-
tí o dotaci u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR z důvodu vysokého množství podaných žádostí výrazně 
převyšujících alokované prostředky.
„Projekt, jehož realizace si vyžádá zhruba 6,4 milionu korun, 
je již připravený. Co nejdříve začneme s opravami. Předpoklá-
dám, že nejpozději v září budou moci kluby nové zázemí využí-
vat,“ informoval místostarosta Karel Krejza. Projekt refl ektu-
je požadavky sportovních klubů, zohledňuje členské základ-
ny a plány rozvoje. Nové zázemí zde najde Karatedó Steklý, 
Potápěčský klub Kraken. SK Box Litoměřice, Beach Club Lito-

měřice a Turistický oddíl mládeže Litomíci. Beachvolejbalis-
té již svépomocí opravili před dvěma lety v kasárnách chát-
rající hřiště, které jim město pronajalo za symbolickou část-
ku. Výsledkem jsou tři zbrusu nová, oplocená hřiště na plá-
žový volejbal, u nichž nechybí ani posezení, sprcha a malý 
bazének.  (od dop.)

Nové zázemí pro sportovce zaplatí město
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Stipendijní program Nada ního fondu Krajské zdravotní, a. s.
P edseda správní rady Nada ního fondu KZ, a.s., vyhlašuje

STIPENDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2018–2019 

studenti 4. a vyššího ro níku 
vysokoškolského 

prezen ního studia 
v oborech 

léka , farmaceut

studenti 2. a vyššího ro níku 
vysokoškolského prezen ního 

studia nebo vyššího odborného 
prezen ního studia 

v oborech všeobecná sestra, 
fyzioterapeut, 

zdravotnický záchraná

studenti 4. ro níku 
st edoškolského prezen ního 

studia v oboru
zdravotnický asistent, 

praktická sestra

DĚČÍN | ÚSTÍ NAD LABEM | TEPLICE | MOST | CHOMUTOV

studenti 2. a vyššího ro níku 
vysokoškolského prezen ního 

studia nebo vyššího odborného 
prezen ního studia 

v oboru radiologický asistent

studenti 3. ro níku 
st edoškolského

prezen ního studia 
v oboru

zdravotnický asistent, 
praktická sestra

7 000 K /m síc

5 000 K /m síc

7 000 K /m síc

4 000 K /m síc

2 000 K /m sícStipendium je ur eno na úhradu 
náklad  spojených se studiem.
Žádosti o poskytnutí stipendia je možné 
posílat do 31. b ezna 2018 na adresu:
Krajská zdravotní, a. s., 
Úsek ízení lidských zdroj ,
Sociální pé e 3316/12 A, 
401 13 Ústí nad Labem 
(obálku ozna te „Stipendium“).

Bližší informace lze získat 
u p. Heleny Klatovské,
telefon: 477 114 121 
nebo e-mail: 
helena.klatovska@kzcr.eu.
Podmínky programu, formulá  
žádosti a vzor smlouvy naleznete na 
stránkách:
www.kzcr.eu/nadacni-fond/

Vládní program RE:START pro 
Moravskoslezský, Ústecký 
a Karlovarský kraj ve spoluprá-
ci s Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy připravil vý-
zvy na podporu vysokých škol 
působících na území znevýhod-
něných krajů.

Výše prostředků vyčleněná na tuto po-
moc činí celkem 2,2 miliardy korun. In-
vestiční část v hodnotě 1,6 miliard ko-
run je opravdu specifi cká.  Oproti zbyt-
ku republiky je výzva vyčleněná pouze 
pro strukturálně postižené kraje. Dru-
há část prostředků s alokací 600 mili-
onů korun je zaměřena na rozvoj pra-
covníků, podporu tvorby studijních 
programů tak, aby více odpovídaly po-
třebám trhu práce.
O dotace se bude ucházet ústecká Uni-
verzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) 
se záměrem výstavby nové Fakulty zdra-
votních studií. Zkvalitní se také zázemí 
pro místní studenty i studenty 1. Lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy, kteří ab-
solvují stáže ve zdejší nemocnici. Inves-
tice budou vynaloženy i do špičkového 
přístrojového vybavení. Nové techno-
logické vybavení chce univerzita vyu-
žít i pro další obory, kterými jsou napří-
klad nanotechnologie. Ty se nevyužíva-
jí jen pro sportovní oblečení, jak je zná 
řada z nás, ale mají využití ve staveb-
nictví, medicíně či farmacii.
„Náš strukturálně postižený kraj si roz-
hodně pozornost vlády zaslouží. Pro ob-
čany kraje by program RE:START měl 
znamenat také posílení jejich patrio-
tismu a zlepšení kvality života,“ uvedl 

před časem hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.
„Jedním z problémů tohoto kraje je, že 
odchází mladí lidé. Řada z nich odchá-
zí na vysoké školy do jiných částí repub-
liky a domů se pak nevrací. Je proto na-
šim cílem zajistit podmínky pro studium 
a následnou praxi přímo v regionu. Zvýší 
se tak zájem mladých lidí o život v Ústec-
kém kraji,“ dodala zástupkyně zmoc-
něnce vlády Gabriela Nekolová, která 
je za program RE:START zodpovědná.
Dále je nutné podpořit také technické 
obory a zaměřit se na inovace. O tom 

ví své v Univerzitním centru Vysoké 
školy chemicko-technologické (VŠCHT) 
v Litvínově. Studenti a absolventi pra-
coviště úzce spolupracují s výzkum-
nými i průmyslovými provozy přímo 
v areálu Chemparku. Další, kdo se bu-
de o druhou část prostředků uchá-
zet, je také děčínská Fakulta dopravní 
Českého vysokého učení technického 
(ČVUT). Finance chce použít na zkva-
litnění výuky.

Pro více informací navštivte 
www.restartregionu.cz

RE:START podpoří vysoké 
školy v Ústeckém kraji

„Partnerem projektu jsme se stali i proto, že 
chceme podporovat nízkoemisní dopravu. 
Elektromobil přináší řadu výhod, o kterých 
se v posledních letech přesvědčili i zaměst-
nanci krajského úřadu při svých pracovních 
cestách. Proto jsem rád, že těchto výhod vy-
užijí i pracovníci v sociálních službách při 
své mnohdy nelehké práci,“ řek hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
„Věřím, že nízkoemisní fl otilu na elektric-
ký pohon ocení nejen samotné organiza-
ce, které budou auta využívat, ale i jejich 
klienti. Elektromobilitu bereme jako příle-
žitost chránit českou přírodu, a přispět tak 
ke zlepšení životního prostředí nejen v Ús-
teckém kraji, ale v celé České republice,“ ře-
kl předseda představenstva a generální 
ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Krajská příspěvková organizace Do-
mov pro osoby se zdravotním postiže-
ním v Ústí nad Labem si elektromobil 

vyzkoušela před dvěma lety. Kraj jí ho 
tehdy propůjčil na půl roku do užívání 
a díky pozitivnímu ohlasu se tak vozový 
park příspěvkových organizací sociál-
ních služeb rozroste o 19 elektromobilů, 
které jsou ideální do městského provo-
zu, nehlučí, nezatěžují ovzduší emise-
mi a výhodou jsou i minimální provoz-
ní náklady.
Skupina ČEZ spustila pilotní projekt 
Elektromobilita již v roce 2010. Aktu-
ální mapa dobíjecích stanic a podrob-
nější informace jsou k dispozici na 
www.elektromobilita.cz V současné do-
bě provozuje ČEZ nejrozsáhlejší síť ve-
řejných dobíjecích stanic pro elektro-
mobily v ČR. Vedle aktuálně 41 rychlo-
dobíjecích stanic je řidičům k dispozici 
i 53 tzv. stanic normálního dobíjení. Lo-
ni tyto stanice dodaly do baterií elektro-
mobilů téměr 500 tisíc kWh elektřiny.

Ústecký kraj je jedním z partnerů projektu ČEZ na podporu 
elektromobility. Kraj už dva elektromobily několik let využívá. 
Vozy na elektrický pohon v hodnotě téměř 18 milionů korun teď 
bude mít k dispozici i 14 příspěvkových organizací kraje. Ústec-
ký kraj vozy obdržel jako věcný dar v rámci Smlouvy o vzájemné 
spolupráci právě od společnosti ČEZ.

Elektromobily od skupiny ČEZ 
příspěvkovým organizacím

Právě jim byl určen výtěžek z dobro-
volného startovného na 7. ročníku ak-
ce, která je součástí projektu Nadační-
ho fondu IMPULS. 
Toto cvičení má upozornit na to, že ak-
tivní život, pozitivní přístup k nemo-
ci a včasná léčba pomáhá pacientům 
zmírnit příznaky nemoci a oddaluje 
její vzplanutí. Organizátoři zároveň 
chtějí informovat veřejnost o tomto 
nevyléčitelném onemocnění a pomo-
cí dobročinné sbírky získat prostředky 
na cvičební aktivity a pomůcky, které 
nejsou hrazeny z veřejného zdravotní-
ho pojištění. 
Letošní cvičení probíhalo formou kru-
hového tréninku a trvalo čtyři hodiny. 
Na jeho správnost dohlížely studentky 
Katedry ergoterapie Fakulty zdravot-
nických studií Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem pod ve-
dením Mgr. Lucie Dončevové a Mgr. Pe-
try Pecharové. Součástí doprovodného 
programu byla kreativní ergoterapie, 

ale také muzikoterapie a pohyb Domu 
dětí a mládeže Duchcov a představení 
robotických rehabilitačních systémů. 
„Nemocné s roztroušenou sklerózou při-
šlo letos v Teplicích podpořit 82 cvičí-
cích a výtěžek z akce byl 13 550 korun. 
Z těchto peněz vybavíme novou tělocvič-
nu, která vznikne v nově zrekonstruova-
ných prostorách MS centra. Za výbornou 
organizaci bych chtěla poděkovat svým 
fyzioterapeutkám Bc. Andree Marescho-
vé a Petře Lohniské, předsedovi teplické 
regionální organizace Unie ROSKA pa-
nu Vladimíru Frühaufovi a regionálním 
partnerům,“ uvedla Bc. Romana Křížo-
vá, vrchní sestra Neurologického oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocni-
ce Teplice, o. z.
Do letošního MaRS maratonu se za-
pojilo 32 měst z České republiky i ze 
zahraničí. V Česku žije více než 18 ti-
síc pacientů s roztroušenou sklerózou, 
v Ústeckém kraji je více než 1000 ne-
mocných.  Zdroj: info@kzcr.eu

Maraton v Teplicích pomohl
lidem s roztroušenou sklerózou
Teplice | Cvičební MaRS - Maraton s roztroušenou sklerózou v tep-
lické Základní škole Buzulucká pomohl pacientům Centra pro de-
myelinizační onemocnění (MS centra) při Neurologickém oddělení 
Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.
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Nová opatření pro roky 2018 - 2019 
byla jednomyslně potvrzena zástupci 
z regionu, a to z řad krajské samosprá-
vy, škol, zaměstnavatelů, odborů, ob-
cí a měst, neziskových a rozvojových 
organizací. V následujících týdnech se 
k navrženým opatřením vyjádří minis-
terstva a Vláda České republiky. O po-
kračování programu se rozhodne v let-
ních měsících. 
Sedm měsíců od schválení 1. Akčního 
plánu se podařilo kromě jednoho roz-
běhnout všech 65 opatření, z toho 5 se 
již podařilo naplnit.

5 NEJ PROGRAMU RE:START
Mezi největší úspěchy programu 
RE:START patří Program na regenera-
ci brownfi eldů, ve kterém žádají o do-
taci například Litoměřice, cílem je li-
kvidace starých průmyslových areálů 
a jejich nové využití. Na jaře letošního 
roku proběhne nová, upravená výzva, 
která bude pro žadatele ještě efektiv-
nější. Již 6 dalších měst avizuje zájem.
V programu EPSILON na podporu apli-
kovaného výzkumu jsou aloková-
ny zdroje pro strukturálně postiže-
né kraje ve výši 300 milionů na pod-
poru místních výzkumných organizací 
a podnikatelů. Pro tyto žadatele je na 
konci března připravený seminář.
Vzniká studie na testování autonom-
ních vozidel ve městě Ústí nad Labem. 
Ta bude obsahovat ověření možností 
vzájemných synergií v případě zřízení 
testovacího polygonu v Ústeckém kra-
ji. Jedná se o velkou příležitost v ob-
lasti autonomní dopravy v Ústeckém 
kraji, neboť lze očekávat zájem tech-
nologicky vyspělých fi rem a spoluprá-
ci mezi městem Drážďany a Ústím nad 
Labem, která mají společnou myšlen-
ku v této oblasti.

Byly zveřejněny výzvy z programu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy 
směřující k rozšíření a zkvalitnění vzdě-
lávací nabídky vysokých škol na území 
strukturálně postižených regionů ve výši 
2,2 miliardy korun. 
Došlo k navýšení o 3 miliardy korun na 
rekultivační činnost. Schválení navazu-
je na tzv. 15 Ekomiliard, program určený 
na odstraňování ekologických škod vznik-
lých před privatizací hnědouhelných tě-
žebních společností v Ústeckém a Karlo-
varském kraji. 
„Do poloviny roku 2018 lze očekávat naplně-
ní dalších opatření: vyhlášení druhé výzvy 
programu Regenerace a podnikatelské využi-
tí brownfi eldů, vyhlášení specifi ckých výzev 
v programu ÉTA a DELTA, zpracování analý-
zy potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj 
dotčených krajů, zpracování analýzy využití 
potenciálu geotermální energie a také přečer-
pávacích elektráren,“ upřesnila zástupkyně 
zmocněnce vlády Gabriela Nekolová a dá-
le dodává: „Věnujeme se přípravě dalších 

opatření. V loňském roce byl zahájen sběr 
podnětů, využili jsme i zásobníku a zahrnu-
li jsme i nové podněty zaslané veřejností, kte-
ré posoudí vláda. Všech 260 podnětů bylo po-
souzeno, každý obdrží zpětnou vazbu. Vý-
sledkem je 25 nových návrhů opatření.“

NOVÁ OPATŘENÍ 
PROGRAMU RE:START

Představena byla podpora rozvoje podni-
katelských aktivit prostřednictvím inves-
tic do nemovitého majetku. Dále je reálná 
podpora cestovního ruchu lokálního cha-
rakteru. Jde o území, které má potenciál 
a toho je potřeba efektivně využít.
Co by veřejnost mohlo dále zajímat, je tře-
ba opatření týkající se problematiky byd-
lení. Stávající urbanistická řešení uspořá-
dání sídlišť jsou již nevyhovující, neodpo-
vídají dnešním požadavkům. Usilujeme 
také o podporu venkovských lokalit. Vět-
šina opatření RE:STARTu směřuje spíše do 
velkých měst, ale je třeba podpořit rozvoj 
venkovských oblastí a zabránit jejich vy-
lidňování.
„Jedno ze specifi ckých opatření se věnuje 
zvýšení bezpečnosti provozu Spolchemie. Na 
území Spolchemie jsou od 50. let umístěny 
tanky chlóru. Jde o starou ekologickou zátěž, 
proto bezpečnostní pásmo kolem Spolche-
mie limituje zbytek okolního území, neboť 
provoz sídlí v blízkosti města. Je třeba pod-
pořit rozvoj města a je tedy rolí státu, aby 
pomohl s řešením této ekologické zátěže,“ 
dodala Gabriela Nekolová.
Jaké další návrhy nových opatření se 
možná dočkají realizace? Veřejnost žáda-
la podporu modernizace výuky, podporu 
sociálních služeb, zlepšení kvality ovzdu-
ší, řešení problematiky odpadového hos-
podářství a také rozvoj zdravotnictví. Pro-
gram RE:START již má v rozpočtech resor-
tů a dotačních programech na rok 2018 
rezervovanou částku 10 miliard korun.

Opatření RE:STARTU v Ústeckém kraji potvrzena
I nadále tým Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj intenziv-
ně pracuje spolu s regionálními hráči na přípravě a realizaci opatření pro rozvoj Ústeckého kra-
je v rámci programu RE:START. 

Byly zveřejněny výzvy z programu Minis

Zástupkyně vládního zmocněnce 
Gabriela Nekolová
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Praha/Ústí nad Labem | Part-
neři čtvrtého ročníku celostát-
ní soutěže krásy Miss Czech 
Press 2017 ve čtvrtek 1. břez-
na darovali další várku cen 
úspěšným dívkám. V pražském 
Klubu Lávka loni v říjnu zvítě-
zila Mirka Pikolová, titulem 1. 
vicemiss se pyšní Tereza Bo-
huslavová, 2. vicemiss se sta-
la Martina Ondrušková a ja-
ko Miss sympatie diváci oceni-
li Viktorii Jindrovou.

Vítězka Mirka Pikolová se může těšit 
ze zapůjčeného luxusního vozu BMW 
218i od společnosti Kopecký Auto, 
Tereza Bohuslavová z velkoplošné TV 
Changhong, Martina Ondrušková do-
stala zlatý prsten z Klenotnictví Ru-
fert a Viktorie Jindrová špičkový mo-
bil od společnosti Coradia. 
Dívky rovněž získaly poukazy do lu-
xusních obchodů Premium Fashion 
Brands, originální šperk od fi rmy ŠE-
NYR BIJOUX, kosmetické tašky od znač-
ky BABOR BAEUTY SPA, společenské ša-
ty SALÓNU MORAVEC, poukázky na ob-
lečení od fi rmy CAMP DAVID a SOCCX, 

od GOLF CLUB HODKOVIČKY poukazy 
na školu golfu a řadu dalších hodnot-
ných dárků. 

  Mirka Pikolová,
Miss Czech Press 2017

Pocity ze soutěže byly a jsou i dnes 
skvělé. Bylo to moje nejprestižnější 
první místo. Po tomto úspěchu jsem 

toužila, vysnila jsem si ho. Je to nena-
hraditelný pocit, který můžu mít jed-
nou za život, protože nevím, jestli ješ-
tě někdy něco vyhraju. Pořád se věnuji 
modelingu, fotomodelingu, jezdím po 
Německu na fashion show. Snažím se 
prostě na sobě pracovat, někam růst, 
abych nezůstala na jednom místě. Ba-
ví mě to.

  Tereza Bohuslavová,
1. vicemiss

Pocity jsem měla nepopsatelné, nesku-
tečné. Už jen ten fi nálový večer, jeho 
atmosféra, klub Lávka plný diváků – to 
vše bylo nádherné. Celý večer jsem si 
naprosto užívala. Když vyhlásili moje 
jméno, nechci říkat, že jsem to neče-
kala, protože to říká každý. Tajně jsem 
ale doufala, a i když mi nasazovali ko-
runku, pořád jsem tomu nemohla uvě-
řit. Měla jsem slzy v očích, prostě úžas-
ný zážitek. Určitě bych se nyní chtěla 
víc prosadit v modelingu, myslím si, že 
Miss Czech Press mi v tom může hod-
ně pomoci. Mám už i nabídku na Czech 
Fashion Week 2018, takže toho si ne-
smírně vážím a je to v mojí kariéře 
krok kupředu. 

  Martina Ondrušková,
2. vicemiss

Hned po fi nále byly dojmy úžasné, ne-
mohla jsem uvěřit, když jsem slyše-
la, že moje číslo vyhrává. Po soutěži 
se o nás dost psalo, ví se o nás, to je 
příjemné i pro další práci. Trošku mi 
to život změnilo, můžu stavět na tom-
to úspěchu i díky mediální prezentaci 

Miss Czech Press a bohaté fotogalerii. 
Teď se soustředím hlavně na to, abych 
se dostala na Masarykovu univerzi-
tu do Brna. Během studia plánuji dále 
se věnovat modelingu, focení, přehlíd-
kám, ale jenom do té míry, aby škola 
byla stále na prvním místě. 

  Viktorie Jindrová,
Miss sympatie

Jsem především ráda, že jsem se vůbec 
mohla soutěže zúčastnit. Byla totiž skvě-
lá, užili jsme si jí stejně jako dnešní pře-
dávání cen, které jsou nádherné, hod-
notné. Celý ten fi nálový večer byl ob-
rovský zážitek a budu na něj moc ráda 
vzpomínat. Byla to zajímavá příležitost, 
jak o sobě dát vědět ve světě modelingu, 
a budu se snažit tu šanci nezahodit.
Klenotník Marek Rufert – Jde o originál-
ní prsten, který je velmi jemný a zdo-
bí ho kubická zirkonie s perfektním 
výbrusem (Pear Diam. Cut) s nádher-
nou růžovou barvou. Šperk byl navr-
žen přímo pro tuto soutěž krásy, a dív-
ka, která ho získala, je velmi krásná 
a originální, stejně jako samotný prs-
ten. Nikdy proto nebudu vyrábět shod-
ný kus.  (top/foto: Daniel Šeiner)

Vítězky soutěže Miss Czech Press 2017 si převzaly ceny od partnerů

7
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je největší 
vodárenská 
společnost 

v České 
republice:

8 958 km
vodovodů

3 956 km 
kanalizací

59
úpraven

vody

189 
úpraven

odpadních
vod

988
vodojemů

VÍTE, ŽE SVS:
• investovala do rekonstrukcí vodárenské  
 infrastruktury již 29 miliard korun?

• je největší vodárenskou společností 
 v České republice?

• spravuje majetek v hodnotě více
 než 109 miliard korun?

• se již v roce 2000 zúčastnila Světové   
 výstavy Expo v Hannoveru?

HISTORICKÉ MILNÍKY  -  SVS DODÁVÁ PITNOU VODU OD ROKU 1993
Počátek Severočeské vodárenské společnosti se datuje již do roku 1990, kdy stát 
přenesl odpovědnost a právo k hospodaření s vodohospodářským majetkem na města 
a obce. 

To v severních Čechách tehdy zajišťoval státní podnik Severočeské vodovody 
a kanalizace (SčVK). V roce 1991 začaly přípravy na jeho privatizaci. 

V roce 1993 stát zahájil privatizační projekt, jehož součástí bylo oddělení provozní 
a vlastnické části vodohospodářské infrastruktury. Vznikla vlastnická Severočeská 
vodárenská společnost a společnost SčVK, která měla za úkol majetek SVS provozovat. 
Podíly v provozní společnosti stát prodal investičním fondům.

VODA POPUTUJE ZPĚT
DO ČESKÝCH RUKOU
V roce 1994 podepsala SVS provozní 
smlouvu se společností SčVK. Za dalších 
pět let vstoupil do majetkové struktu-
ry SčVK francouzský koncern Veolia, 
který odkoupil majoritní podíl 50,1 % od 
investičních fondů a stal se tak majoritním 
spolumajitelem SčVK.

Působení Veolie ve společnosti SčVK 
skončí 31. prosince letošního roku. SVS se 
podařilo díky dohodě s Veolií ukončit její 
působení v SčVK bez jakýchkoliv sankcí o 
dva roky dříve a odkoupením podílu od Ve-
olie se SVS stane od 1. ledna 2019 stopro-
centním vlastníkem provozní společnosti.

Města a obce v Ústeckém a Libereckém 
kraji tímto krokem získají plnou kontrolu 
nad provozem vodovodů a kanalizací i nad 
výběrem vodného a stočného.

VÝZNAMNÉ PROJEKTY
2004 – ISPA Podkrušnohoří

2006 – Lužická Nisa

2008 – Dolní Labe

2008 – ČOV Litvínov

2009 – Čistá Ploučnice

2011 – Úpravna vody Jirkov 

2012 – Úpravna vody v Meziboří

vznik SVS

zahájení 
projektu 
„2020“

podepsána 
provozní 

smlouva se SčVK

schválena 
varianta C1

zrealizováno 
již 26 přeshraničních 

projektů

převzetí vody 
do českých 

rukou

1993 20131994 20172000 2019

A ZÍSKEJTE VOUCHER

NA DALŠÍ SERVIS  

V HODNOTĚ AŽ 1000 KČ!

. FST, spol. s r o.
PNEUSERVIS & RYCHLOSERVIS

TEPLICE | MOST | CHOMUTOV
DĚČÍN | ÚSTÍ N. L. - 2X

T005

  Nejlepší přilnavost na mokru ve své třídě

Mimořádně dobré hodnocení na štítku

Výjimečně dlouhá životnost

WWW.STOREX.CZ

KUPTE 4 
LETNÍ PNEU
BRIDGESTONE NEBO FIRESTONE

(klimatizace, výměna oleje, servis brzd, geometrie…)

Bližší informace k akci najdete na www.myfirststop.cz/akce/

Platnost akce od: 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018

Objednejte se
na přezutí k nám!

Pohodlně na

www.chciprezoutauto.cz
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KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 
Radost z jízdy

 Máte informace o tom, o co byl vlo-
ni mezi návštěvníky největší zájem?
Statistiky, které máme k dispozici, jsou 
vedeny v celokrajském a republiko-
vém měřítku, takže řeč čísel vypoví-
dá o nejvyšší návštěvnosti v Ústeckém 
kraji ve třetím čtvrtletí minulého ro-
ku v rámci České republiky. Pracujeme 
také se zpětnou vazbou od provozo-
vatelů turistických atraktivit, hotelié-
rů, restauratérů a informačních center 
v kraji, z čehož vyplývají jasné trendy: 
Pískovcová skalní města Českého Švý-
carska v čele s Pravčickou bránou, lo-
dičky ve Hřensku, zimní horská stře-
diska, zejména Klínovec, kde si musíte 
zamluvit ubytování v zimě málem rok 
předem, Labská stezka a nespočet hra-
dů a zámků napříč destinacemi. Ne-
lze vyjmenovat všechna místa, zájem 
prostě je, k čemuž přispívá každoroč-
ně vydávaný magazín cestovního ru-
chu Brána, který je vlajkovou lodí Ús-

teckého kraje a webový turistický por-
tál www.branadocech.cz, kde si každý 
turista najde, co potřebuje vědět, kdy 
se co koná, kde se co nachází a kde je 
nejkrásněji.

 Počátkem roku jste prezentovali 
Ústecký kraj na veletrzích cestovní-
ho ruchu v ČR i v zahraničí. Které to 
byly a jaká byla nabídka?
Ústecký kraj veletržní prezentace při-
způsobuje zájmu zahraničních turistů, 
případně cílí na destinace s potenciál-
ním zájmem o Ústecký kraj. Tradičně 
se zaměřujeme na veletrhy v Němec-
ku, odkud k nám proudí stále největ-
ší skupina zahraničních turistů, ať 
jsou to veletrhy v Drážďanech, Stutt-
gartu, Mnichově, Berlíně, Norimber-
ku. Co Němci ve statistikách vykazu-
jí na počtu turistů v kraji, to ostatní 
národnosti dohánějí na počtu přeno-
covaných dní, neboť překonávají vět-
ší dojezdovou vzdálenost. Dohánějí je 
Slováci a Poláci, zejména polský trh je 
pro nás nenasycený. Veletrhy v Brati-
slavě a polské Poznani, Wroclawi, Ka-
towicích, Štětíně, Ostródě a Kielci jsou 
hojně navštěvované a probíhají bě-
hem nich B2B jednání s touroperátory. 
Cyklistická klientela se již národnost-
ně nevymezuje, vzhledem k dokonče-
ní a mohutné propagaci Labské stezky, 
která je mezinárodní trasou Eurovelo, 
k nám proudí cizinci z celé Evropy. Zá-
jem je i o další tři páteřní cyklostezky 
Ústeckého kraje, tedy Krušnohorskou 
magistrálu, která je součástí přeshra-
ničního Cykloregionu Krušné hory, cyk-
lostezku Ploučnici a cyklostezku Ohři. 
Právě tomuto tématu se Ústecký kraj 
věnuje na speciálních veletrzích zamě-

řených na cykloturistiku a to v Utech-
tu, Gentu a v Praze na veletrhu For Bi-
kes. Tuzemské veletrhy jsou zastoupe-
ny tradičním mezinárodním veletrhem 
Holiday World v Praze a regionálními 
v Brně a Plzni. Vedle klasických veletr-
hů doma i v zahraničí se snažíme pre-
zentovat náš kraj na dalších velkých 
akcích jak v Ústeckém kraji, tak v sou-
sedním Sasku. Nabídka Ústeckého kra-
je je komplexní, neboť zájem turistů je 
různorodý a musíme reagovat na ja-
koukoliv poptávku.

 V rámci regionu působí čtyři desti-
nační agentury. Jak si vedou?
Čtyři krajské destinační agentury ma-
jí v gesci jednotný marketing turistic-
kých oblastí, kterými jsou České Švý-
carsko, České středohoří, Krušné hory 
a Dolní Poohří. O tom, že se jim v je-
jich práci daří, svědčí kromě odbor-
ných ocenění hlavně vysoká návštěv-
nost. Destinační agentura České stře-
dohoří, která má Labskou stezku v Ús-
teckém kraji na starosti, obdržela na 
letošním veletrhu Regiontour 2018 
v Brně cenu za druhé místo v katego-
rii Nejlepší turistický produkt. Labská 
stezka, ač je v základu na území naše-

ho kraje dokončena, se neustále vyví-
jí. V roce 2017 začala Destinační agen-
tura České středohoří s proznačením 
alternativní levobřežní trasy 2A, kte-
rá zavede cyklisty například do Terezí-
na. Ústecký kraj každoročně participu-
je na vydání průvodce po Labské stez-
ce Handbuch, který cyklistu provází od 
pramene Labe až do Hamburku a kde 
je 96 km úsek v Ústeckém kraji podrob-
ně popsán včetně odkazů na turistické 
atraktivity v okolí stezky.
Destinační agentury Krušné hory 
a Dolní Poohří jsou v očekávání zápisů 
nominovaných historických památek 
na seznam UNESCO, tudíž směřují své 
aktivity k tomuto tématu. V Krušných 
horách aspiruje na zápis Hornická kul-
turní krajina Krušnohoří, jejíž součás-
tí je hornický celek kolem historické-
ho města Krupka, vrch Mědník nad ob-
cí Měděnec, kde je největší koncentra-
ce důlních děl na jednom místě a areál 
vápenky v Háji u Loučné na Klínovci. 
Destinační agentura Krušné hory při-
pravuje projekt Hornická stezka Kruš-
ných hor, která formou brožury a ma-
py provede návštěvníka Krušných hor 
po zajímavých lokalitách hornické mi-

nulosti a současnosti. V Dolním Pooh-
ří se snaží probojovat do UNESCA Ža-
tec – město chmele. Proto se agentura 
podílí na projektu Krušnohorská piv-
ní stezka, do které je zapojeno 12 čes-
kých a německých pivovarů. Slavnost-
ní otevření stezky bude 23. dubna na 
Den piva v Německu a 12. května na 
Chmelfestu v Žatci. V Českém Švýcar-
sku, které udává tón všem destinacím 
v České republice, neboť je průkopnic-
kou destinací s vynikajícími výsledky, 
bude letos otevřena stezka na hrad 
Falkenštejn, zážitková Křinická cyk-
lotrasa s napojením na Labskou stez-
ku a nová rozhledna na Pastevním vr-
chu u Růžové.

 Letos si celá země připomíná 
100. výročí založení Českosloven-
ska. Co chystá Ústecký kraj?
V rámci Ústeckého kraje proběh-
nou akce s tématikou stoletého výro-
čí např. v Českém Švýcarsku, kde bude 
19. 5. oslava Rumburské vzpoury, řa-
da měst si výročí připomene koncerty, 
např. Teplice, Litoměřice nebo Most. 
Mezi větší akce patří oslavy 26. až 28. 
10. na litoměřickém výstavišti Zahrada 
Čech.  (od dop.)

Návštěvnost Ústeckého kraje stále stoupá
Návštěvnost Ústeckého kraje v posledních letech stoupá. Region 
má turistům rozhodně co nabídnout. Co je připraveno pro letoš-
ní sezónu, o tom jsme hovořili s radním pro regionální rozvoj a ces-
tovní ruch Zdeňkem Matoušem. 

Brána do Čech
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     jdn-louny@vozp.cz

tradi ní prodejní výstavy
4. – 8. 4. 2018

www.zahrada-cech.cz

Vra te se s námi do roku 1918!
Veškeré expozice budou ve stylu významného 
100. výro í založení SR.

Po adatel: Hlavní 
partne i:

Odborný
garant:

Výhradní distributor 
zem d lské, zahradní, 
komunální a golfové 
techniky John Deere 
pro R.

Partne i:

Svatošské skály tvoří skalní bloky, které jsou vyso-
ké až 50 metrů a jsou oblíbeným místem výletů, 
i horolezců. Národní přírodní památka je součás-
tí 10 kilometrů dlouhé naučné stezky Doubí – Sva-
tošské skály s dvanácti zastávkami s informacemi 
z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky. 
Skalní město leží na cyklostezce z Karlových Varů 
do Lokte, po které prochází páteřní cyklotrasa č. 
204. Oblíbenou atrakcí je i houpací most, přes kte-
rý trasa vede. Naproti skalám jsou dvě restaurace 
a z jejich terasy se dá kochat bizarními Svatošský-
mi skalami, které působí, jakoby vyrostly z řeky. 
Žulové skály jsou chráněnou přírodní památkou 
a váže se k nim legenda o chlapci Janu Svatošovi, 
kterého našel v lese cestou na Loket sedlák. Tam si 
ho vzala do výchovy markraběnka. Když Jan vyros-
tl, toužil se stát kouzelníkem. Jednou na břehu Ohře 
slíbil víle z hlubin, která se mu zjevila, že pokud mu 

přičaruje magický um, nebude už nikdy milovat ji-
nou ženu. Slib nesplnil, když se za pár let na bře-
hu Ohře ženil, víla se zjevila a ze zlosti nechala ce-
lý průvod zkamenět. Proto ve tvarech skal můžeme 
spatřit ženicha, nevěstu, pátera, muzikanty.
Právě pod skály, které si svého času pro jejich ta-
jemnost oblíbil i J. W. Goethe, chodí v pěkném po-
časí plavit své koně Karel Jelínek, který provozu-
je areál bývalého pionýrského tábora pod názvem 
Svatošky dětský ráj. Koně tam chová už řádku let. 
Zvláštností je, že se jedná o plemeno Appaloosa, 
jehož původ sahá ke koním vyšlechtěným indián-
ským kmenem Nez Percé zhruba kolem roku 1700. 
Areál umožňuje aktivní odpočinek pro celou rodi-
nu v souladu s krásnou a čistou přírodou. 
Mobilní signál byste v areálu hledali marně, ten 
„naskočí“ až za houpacím mostem, zato si tam 
ale užijete spoustu zábavy a je to jediné místo 
mezi Loktem a Karlovými Vary, kde lze rozdělat 
oheň. V lesoparku si návštěvníci mohou postavit 

Do ráje pod Svatošské skály 
V údolí řeky Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary se ukrývají přímo u houpacího 
mostu Svatošské skály a kousek od nich rekreační areál Dětský ráj, kde žijí koně 
plemene Appallosa a domácí zvířata se prohánějí volně prostorem.

TIP NA VÝLET

stany, což využívají hlavně vodáci, sjíždějící ře-
ku Ohři. Děti se vyřádí na obří vzduchové tram-
políně, v lanovém centru, seznámí se s kozami, 
ovcemi, nebo se zakrslými králíčky, kteří tam ži-
jí v souladu spolu s lidmi. Úchvatnou atmosfé-
ru dokreslují pak koně, které mají výběh ve vel-
ké části areálu a projížďky na nich pod dohledem 
zkušených kovbojů jsou samozřejmostí. Odváž-
livci si mohou vyzkoušet i kurzy westernového, 
nebo anglického stylu jízdy. Ubytovaní je možné 

v domcích i ve srubech a občerstvení U Indiána 
nabízí vždycky něco na zub. Pro děti v areálu při-
pravují naučnou stezku, kterou je provede mas-
kot koník Sváťa. Milovníci hub se mohou vydat 
do hlubokých neskutečně krásných lesů kolem, 
a zanícení turisté, či cyklisté se po protějším bře-
hu dostanou na hrad Loket, kde je zaujme i pěk-
né městečko se spoustou restaurací a milých krá-
mečků. Pro milovníky sjíždění řeky je po cestě na 
Loket i půjčovna lodí.  Text a foto: Šárka Jansová  


