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Je Blíženec, letos oslavila čtyřiadvacáté narozeniny. Loňský titul dru-
há česká vicemiss pootevřel studentce z Plzně dveře do světa modelin-
gu. Lilian Sarah Fischerová.

Text: Alena Volfová
Foto: Jan Dejmek

V jakém oblečení se cítíte „svá“?
Nejčastěji mě můžete vidět v odpočin-
kové módě, jako jsou džíny, tenisky, 
mikiny. V běžném životě mám ráda le-
žérní módu, ale na druhou stranu jsem 
extrémistka, když je příležitost, jsem 
ráda za dámu, obuji boty s vysokými 
podpatky. 
Vaše oblíbená barva?
Žlutá.
Na přehlídkových molech prezentu-
jete šaty teplického Salonu Moravec. 
Co byste si vybrala z jejich dílny do 
svého šatníku?
Už jsem si v uvozovkách vybrala mi-
nulý rok, kdy jsem letěla na Miss Inter-
continental na Seychelské ostrovy (pro-
bojovala se mezi patnáctku nejlepších 
– pozn. red.). Salon Moravec mě na ni 
celou oblékl včetně krásných vodopá-
dových žlutých šatů, které tam všichni 
obdivovali.
Je o vás známé, že máte ráda děti a dě-
tem také pomáháte.
To je pravda. V roce 2004 jsem založi-
la občanské sdružení Slunce dětem, 
s jeho činností po západních Čechách 
– jsem Plzeňačka – mi pomáhala jed-
na dívka. Zaměřily jsme se na podporu 
handicapovaných dětí, jak duševně, 
tak fyzicky. Po soutěži Česká miss 2007 
jsem se snažila v činnosti pokračovat 
a s potěšením musím říci, že už je roz-
vinutá po celé republice. 
Prý plánujete početnou rodinu?
To velmi ráda, ani si neumím představit, 
že bych měla jen dvě děti. Takže když 
pán Bůh dá, všechno bude v pořádku 
a já zdravá, chtěla bych čtyři děti. 
Jak si udržujete pěknou postavu? Cvi-
číte pravidelně?

Cvičím už od svých jedenácti let, kdy 
jsem se profesionálně věnovala klasic-
kému tanci, studovala jsem na taneční 
konzervatoři. Po zranění a po různých 
zdravotních problémech jsem s pro-
fesionálním tancem musela přestat. 
I nadále ale chodím cvičit, neumím si 
představit, že by tělo po letech námahy 
úplně vypnulo. 
Držela jste někdy dietu?
Určitě jsem nějaké takové záchvaty 
měla, když jsem si myslela, že nejsem 
hubená, jak bych si přála. Ale dlouho 
mi to nevydrželo. Protože potřebuji jíst, 
mám velký výdej energie. Nejím maso. 
Byla jsem úplně čistá vegetariánka, pak 
jsem dva roky jedla maso a teď už je 
téměř rok zase nejím.
Omezujete se v jídle před módní pře-
hlídkou, nebo nejíte vůbec? 
Když jsem na akci celý den a nejedla 
bych, nebylo by mně dobře, motala by 
se mi hlava. Když vím, že budu předvá-
dět, nejím ovoce a zeleninu, potraviny, 
které nadýmají. 
Jsme v polovině prvního prázdninové-
ho měsíce. Co přejete školákům, kteří 
si nyní užívají volna?
I když to bude znít tak trochu jako klišé, 
všem dětem přeji zdraví, protože není 
nic horšího než nemocný člověk, na-
tož nemocné dítě. A aby si dětská léta 
strašně moc užily, aby, až budou starší, 
na ně měly krásné vzpomínky. 
Prozradíte svoje dětská přání?
Přála jsem si být baletkou, chovat koně 
a jedenáct psů a vlastnit velký statek.
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Od ruční výroby po robotizaci
Letos si v závodě Kryry, akciové společnosti AGC Flat Glass Czech, připomí-
nají sto let sklářské výroby. Tento významný mezník ve zdejším, převážně 
zemědělském kraji, rádi přiblížíme i vám, našim čtenářům. 

Obří skleněné tabule sem přivážejí ze 
sesterského závodu v Teplicích – Řete-
nicích. Ty potom procházejí proměnou 
dle požadavků a potřeb zákazníků. 
V Kryrech vyrábějí rozsáhlý sortiment 
zušlechtěného skla především pro 
stavební, nábytkářský a zpracovatel-
ský průmysl. Za jednu směnu projde 
plně automatizovanými linkami, kde 
dochází k úpravám základní suroviny 
pomocí kalení, stříbření, leštění a dal-
ších chemických procesů na 10 000 m2 
opracovaného skla. Kromě zrcadel je 
v poslední době velký zájem například 
o dekorativní skla Lacobel a Lacomat 
a také o sklo pro solární panely.
Ve zdejší sklárně nyní pracuje převáž-
ně ve dvousměnném provozu celkem 
200 zaměstnanců z Kryr a blízkého 
okolí. Jak nám potvrdil předseda před-
stavenstva a generální ředitel AGC 
Flat Glass Czech, a.s., Štěpán Popovič, 
vedou si velmi dobře. Úspěšně plní 
roli jediného zpracovatele plochého 

skla ve střední Evropě v rámci celé 
skupiny. Tomu také odpovídá péče 
vlastníka – závod prošel na počátku 
třetího tisíciletí, kdy v jeho čele stála 
belgická společnost Glaverbel Group 
- totální modernizací a dosahuje ve 
všech parametrech evropské úrovně. 
Sklárna v Kryrech je již tradičně nej-
větším zaměstnavatelem v regionu 
– fl uktuace tady nedosahuje ani půl 
procenta. Všechny zaměstnance včet-
ně technických profesí si ve spolupráci 
s mateřskou fi rmou závod vychovává 
na místě. 
O historii sklářské výroby v Kryrech se 
můžete podrobněji dočíst na 13. stra-
ně dnešního vydání.

Text: Ladislava Richterová, foto: Jiří Severský

Pozvání do sklárny přijali tuzemští i za-
hraniční odběratelé. Na místě se setkali 
také s předsedou představenstva AGC 
Flat Glass Czech, a.s., Štěpánem Popovi-
čem (na snímku v popředí vlevo). 

Ředitel závodu Petr Gruncl v rozhovoru 
se zákazníkem.

Neohlížej se 
a něco dělej!
Neohlížej se něco dělej!, projekt Čes-
kého svazu žen a Českého helsinského 
výboru, absolvovalo od loňského ledna 
do 30. června letošního roku 1 200 žen 
v Brně, Chomutově, Plzni a Ústí nad La-
bem. 
Podle Květy Rybárové, vedoucí Čes-
kého svazu žen Ústeckého kraje, byl 
hlavním cílem projektu rozvoj a kvali-
ta informačních, poradenských a vzdě-
lávacích služeb, které podporují integ-
raci žen na trhu práce.

Mostečtí posilují
dopravní park 
Třiadvacet nových autobusů si do konce 
roku koupí Dopravní podnik měst Mostu 
a Litvínova. Všechny jsou určeny na me-
ziměstské linky, protože budou splňovat 
podmínky Ústeckého kraje, který si služ-
bu objednává. Do roku 2010 by dopravce 
potřeboval obměnit na sedmdesát auto-
busů. 
Na nákup autobusů podnik vyhlásí ve-
řejnou zakázku, takže zatím není známá 
suma, za kterou je nakoupí, ani značka 
autobusů. Část nákladů bude hrazena 
z úvěru. Podnik má zájem o 19 autobusů 
v délce 10,5 metru a čtyři třináctimet-
rové nízkopodlažní vozy. „Nakoupíme 
autobusy s dieselovým pohonem, jelikož 
autobusy využijeme na Lounsku a Teplicku, 
kde nemáme možnost tankovat plyn,“ řekl 
předseda představenstva fi rmy Václav 
Zahradníček. V autobusech městské hro-
madné dopravy v Mostě, Litvínově, Me-
ziboří, Lomu a Oseku na Teplicku podnik 
naopak využívá výhradně pohon na pro-
pan-butan. Další dvojici autobusů znač-
ky Irisbus dopravce koupí z vlastních 
zdrojů v říjnu. Naposledy pod značkou 
mosteckého dopravního podniku vyjely 
nové autobusy v červnu.  Za dva busy 
podnik zaplatil šest milionů korun.  (tb)

Chlum bude
samostatnou
částí Děčína
K prvnímu lednu 2009 vznik-
ne v Děčíně nová městská část
Děčín XXXIV – Chlum. Obec Chlum by-
la původně samostatná a k městu Dě-
čín se přičlenila v osmdesátých letech 
minulého století, konkrétně k měst-
ské části Děčín XXVI – Bechlejovice.
„Důvodem vzniku nové části města 
jsou nesrovnalosti způsobené přečís-
lováním, které bylo provedeno nadva-
krát, a přesto jsou některá čísla dupli-
citní. Budovy v k.ú. Chlum jsou navíc od 
části Bechlejovice velmi vzdáleny a oby-
vatelům vznikaly problémy s doručová-
ním pošty. Na tuto skutečnost nás upo-
zorňoval Český statistický úřad a Kata-
strální úřad pro Ústecký kraj,“ vysvět-
lila důvody vzniku nové části města 
Ivana Šejnohová, vedoucí stavebního 
úřadu. (sil)

ČEZ naděloval 
v okolí elektráren
Třináct organizací si odneslo symbolic-
ké šeky Nadace ČEZ v celkové hodnotě 
více než jeden a půl milionu korun. 
V okolí Elektráren Tušimice a Pruné-

řov, tedy na Chomutovsku, Kadaňsku 
a Klášterecku, podpořila v letošním roce 
Nadace ČEZ  třináct projektů. „Rozhodu-
je vždy správní rada nadace, my se jí díky 
znalostem místních poměrů snažíme její 
nelehkou práci alespoň trochu usnadnit. 
Jelikož chceme pomáhat účinně a syste-
maticky, je potřeba mít kvalitní informace 
o problémech, které regionální neziskové 
organizace a subjekty chtějí řešit,“ dodal 
k tomu Miroslav Ostrihoň, zastupující 
ředitele ETP Otakara Tučka. 
Například 300 tisíc si odnesla chomutov-
ská základní škola v ulici Na Příkopech, 
která peníze použije na rekonstrukci  
chemické laboratoře. Obec Nová Ves 
použije získaných dvě stě tisíc na opra-
vu kulturního domu a tělocvičny. Obec 
Místo opraví věžičku kostela Nejsvětější 
trojice. Zamezí tak dalšímu poškozová-
ní památky i ohrožení občanů a jejich 
majetku v blízkosti kostela.  (tb)

Projekt byl spolufi nancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním roz-
počtem ČR. (met)
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Generální ředitel Setuzy a Spolchemie Ing. Martin Procházka (vpravo) se před slav-
nostním večerem ke 160. výročí výroby mýdla s jelenem přivítal s manžely Schichto-
vými. Pan Volker Schicht je potomkem zakladatele slavné ústecké „šichtovky“.

Potomek zakladatele „šichtovky“ 
Volker Schicht s manželkou, ministr 
zemědělství Petr Gandalovič, primá-
tor města Ústí nad Labem Jan Kuba-
ta a další dvě stovky významných 
hostů se v pátek 20. června sešly 
v Severočeském divadle opery a ba-
letu na slavnostním večeru u příle-
žitosti 160. výročí zahájení výroby 
slavného mýdla s jelenem.
V programu, který byl koncipova-
ný jako průřez historií fi rmy, citlivě 
skloubili organizátoři minulost se 
současností. Dobové fotografi e dopl-
nily historické fi lmové záběry a hra-
né scénky Divadla V Pytli z Hrobu 
u Teplic, hlediště pak svým uměním 
roztleskala kapela Las Vegas.
Na své si jistě přišli i historicky za-
ložení hosté, když Volker Schicht za-
vzpomínal na možný vznik symbolu 
jelena: „Výlisky, které zůstávaly při 
lisování oleje, se ukládaly vždy někde 
bokem,“ vzpomínal. „Jednou, když šel 
pradědeček kolem, našel u nich jelena, 
kterému moc chutnaly. A protože byl 
vášnivý lovec, začali se těmi výlisky 
krmit jeleni.“ Jak ale dodal, neví, na-
kolik je historka, která se v rodině 
traduje, pravdivá.

Volker Schicht na výročí Setuzy

Text: Zdeněk Rytíř
Foto: Ondřej Hrčiak

Ministr zemědělství Petr Gandalo-
vič připomněl jednu z nejkrizověj-
ších fází fi rmy, kterou v minulých 
letech pomáhal řešit. „Teď je na 
nových vlastnících, aby udělali vše, 
co je v jejich silách,“ uvedl ve svém 
projevu. 
S přáním, aby Setuza oprášila svůj 
lesk a dávala lidem práci, se připojil 

i primátor města Jan Kubata, což mu 
generální ředitel fi rmy Martin Pro-
cházka ve svém závěrečném projevu 
slíbil slovy: „Setuza mě vzala za srdce 
a udělám vše, abychom tady mohli sla-
vit i za další desítky let.“ 

Podle slov organizátorů z Výzkum-
ného centra průmyslového dědictví 
ČVUT v Praze je jejich cílem samot-
né mapování a hodnocení jednotli-
vých průmyslových center České re-
publiky. „Chceme především zpřístup-
nit  informace o stavebním vývoji, hod-
notách a významu technických staveb 
tak, aby mohlo dojít k jejich potřebné 
revitalizaci,“ řekla Vladislava Valcha-
řová z pořadatelské instituce. 
Program dvoudenní konference byl 
opravdu bohatý. Nad urbanismem 
města Ústí nad  Labem ve spojení 
s minulostí a budoucností průmys-
lových zón se např. zamyslel vedou-
cí ústavu urbanismu Fakulty archi-
tektury ČVUT Jan Jehlík. Martin Pon-
dělník z Ústeckého kraje prezento-
val úlohu brownfi elds oblasti. 
Před odpolední diskusí zavítali účast-
níci konference nejen do areálu Setu-
zy, ale i do prostor Spolchemie, kde 
se mohli seznámit přímo s realitou 
průmyslového dědictví kraje. 
Druhý den akce byl věnován Tepli-
cím, Litvínovu a Mostu, oblastem, 
které jsou jedním z neopominutel-
ných industriálních center celé Čes-
ké republiky. 

Text: Zdeněk Rytíř

Konference
o průmyslovém
dědictví kraje

Zmapovat průmyslové dědictví Ús-
teckého kraje si položila za cíl stej-
nojmenná konference, jejíž zaha-
jovací část se konala koncem červ-
na ve společenském sále Setuzy. 

mobilů u nás v Čechách. Takže celko-
vé prostředí a obecné podmínky ma-
jí záviděníhodné a určitě perspektivní. 
Přirozený řetěz – produkční zeměděl-
ci – zpracovatelské průmyslové bioli-
hovary – „míchači“ a zpracovatelé po-
honných hmot – a především koncoví 
zákazníci na pumpách – to vše funguje 
v úplně jiném a především stabilním, 
propracovaném systému. A na druhém 
místě musím trochu smutně konstato-
vat, že prakticky všichni Francouzi jsou 
v podstatě velcí „pohodáři“. Což v na-
šem případě znamená, že to, co spous-
tě lidí u nás vadí, rozčilují se, stěžují si, 
u nich se děje to, co jsme viděli na vlast-
ní oči a čichali na vlastní nosy: lihovar 
uprostřed půvabného zahradního měs-
tečka nikomu prakticky nevadí, všichni 
jej zde vnímají jako přirozenou součást 
svých životů a existence. Přitom je však 

také docela „slušně“ cítit jeho výpalko-
vá sušárna, kde navíc nemají vůbec 
žádné protizápachové čištění a všech-
na vypouštěná vzdušnina z výroby kr-
miva jde „naostro“ do dýmajícího ko-
mína, který vévodí lihovaru. Navíc je 
veškerá doprava vedena skrz město 
a vše se sem vozí náklaďáky. Jenom ná-
voz obilí na spotřebu je nejméně 3 000 
kamionů za rok a odvoz krmných vý-
palků pro okolní zemědělce je dalších 
1000 souprav. Vůbec nepřeháním, tak-
hle to prostě v Provins funguje.
Dobrá, ale přes tato srovnání – co jste 
si za praktické rady a doporučení při-
vezli domů?
Byli jsme samozřejmě bedlivými pozo-
rovateli tamního „cvrkotu“ a pozorný-
mi posluchači.
Navíc byli naši hostitelé neuvěřitelně 
vstřícní a otevření. Vůbec si neumím 

„Naše malá výprava – ředitel závodu, 
manažer projektu, šéf systému kvali-
ty a já, jsme se rozhodli, že pojedeme 
sbírat zkušenosti tam, kde je delší do-
bu provozován velmi podobný liho-
var, jako je ten náš. A hned na začátku 
musím říci, že celá náročná cesta byla 
velmi užitečná a určitě jsme si přivez-
li zpět spoustu nejcennějších informa-
cí, poznatků a dojmů.
V tomto lihovaru jsme se společně s na-
šimi novými „stavovskými“ zahraniční-
mi přáteli snažili přijít na kloub tomu, 
proč u nás máme hned od zprovozně-
ní některé problémy, které oni nemají 
a neznají. V čem je chyba a proč. Vede-
ní tamního lihovaru mělo pro nás velké 
pochopení a empatii. Jejich zkušenosti 
a rady jsou pro nás mimořádně cenné.“
Povězte, prosím, nejprve něco o jejich 
lihovaru...
První a také nemalé překvapení jsme 
zažili, když jsme do cíle cesty dojeli. 
Provins je krásné a malebné městečko 
asi s 30 000 obyvateli, se starobylým 
hradem na návrší uprostřed města. Ne-
uvěřitelné množství zeleně, trochu ja-
ko městečko v parku nebo v zahradě. 
A uprostřed něj stojí již 80 roků země-
dělský lihovar. Původně to byl melaso-
vý lihovar, ale před 20 lety byl rekon-
struovaný na obilní. Ostatně Provins le-
ží uvnitř velké „obilnice“ Francie. Zdejší 
výroba se orientuje na dodávky pro nej-
významnější francouzskou rafi nérskou 

LOĎ PORTA BOHEMICA
JEZDÍ O PRÁZDNINÁCH ČASTĚJI! 

V červenci a srpnu bude loď s názvem Porta Bohemica pro 249 cestujících
plout na trase Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice nad Labem 6x týdně.

Na lodi je k dispozici restaurace a je zde též možnost přepravy kol.

 příjezd odjezd      
Litoměřice           09:00
Lovosice  09:45 10:00   
Píšťany               10:30      10:45   
Velké Žernoseky 11:00 11:15    
Ústí n. L. - Vaňov 12:45 13:15   
Velké Žernoseky 14:45 15:00    
Píšťany               15:15 15:30   
Lovosice             16:00 16:15   
Litoměřice          17:00

Kontakt na provozovatele lodi:

tel.: 604 262 038

e-mail: ivan.julak@seznam.cz

 příjezd odjezd      
Litoměřice            09:00     
Roudnice n. L.        12:00 13:00     
Litoměřice           15:30

Jízdní řád lodi: 

Na provoz osobní lodní dopravy přispívá sdružení obcí Labská paroplavební společnost.
V současnosti se připravují webové stránky www.labskaparoplavba.cz.

úterý, čtvrtek, sobota středa, pátek, neděle

Text: Metropol
Foto: Jiří Severský

Text a foto: Metropol

Výsledkem jednání je prohlášení, 
v němž tomuto záměru vyslovili 
účastníci konference maximální pod-
poru.
Hostiteli jednání byli vedle zástupců 
statutárního města Děčína náměstek 
a zástupce hejtmana Ústeckého kraje 
Radek Vonka a zemský rada okresu Sas-
ké Švýcarsko (SRN) Michael Geisler. 
V průběhu konference přednesli své 
příspěvky například Marek Mráz, 
ředitel o.p.s. České Švýcarsko nebo 

Hans-Jörg Vorberger ze saského Mi-
nistersva životního prostředí. 
„Děčín je tradiční vstupní branou do 
pískovcové krajiny Česko-saského Švý-
carska. Tuto oblast všichni považujeme 
za jednu z nejatraktivnějších přírodních 
turistických lokalit nejen Ústeckého kraje 
či České republiky, ale skutečně v celosvě-
tovém měřítku. Dnes diskutujeme o vý-
jimečnosti tohoto příhraničního území 
a chceme se pokusit nastoupit na cestu, 
jež tuto výjimečnost potvrdí exkluzivní 

Společné úsilí o zápis do UNESCO 
Děčínský zámek hostil účastníky přeshraniční konference „Česko-saské Švý-
carsko a světové přírodní dědictví UNESCO: jak dál?“

ochrannou značkou UNESCO. Jako ná-
městek hejtmana Ústeckého kraje mohu 
s plnou odpovědností potvrdit náš roz-
hodný zájem o nominaci přeshraničního 
území Česko-saského Švýcarska na tento 
exkluzivní seznam. Zápis do UNESCO 
vnímám nejen jako obdržení ochranné 
známky, ale především jako možnost ke 
zvýšení kvality cestovního ruchu i živo-
ta v našem regionu a v neposlední řadě 
i jako cestu ke kvalitativně vyšší ochraně 
přírody,“ řekl mimo jiné Radek Vonka.

Vicehejtman Radek Vonka.

a petrochemickou fi rmu ELF. Ve využívá-
ní bioetanolu je Francie určitě premian-
tem v celé Evropě. Ale zpět do vlastní-
ho lihovaru. Ve srovnání s naším závo-
dem je tento menší – jeho kapacita je 
asi třetinová. Vlastní základní technolo-
gie využívá samozřejmě standardní ře-
šení. Ale celkově lze spravedlivě konsta-
tovat, že náš lihovar je o 1 – 2 „gene-
race“ vývoje a pokroku modernější. Na-
ši francouzští přátelé nám trochu naši 
nejmodernější technologii výroby bio-
etanolu „BIOSTIL“ tiše záviděli, ale „min-
dráky“ z toho srovnání vůbec neměli. 
A v čem jsou přes onu relativní „mo-
rální“ zastaralost před námi a úspěš-
nější?
Za prvé – ve Francii je diametrálně ji-
ný přístup státu k podpoře využívá-
ní biolihu, nežli je v tomto stádiu jeho 
zavádění a využití jako paliva do auto-

představit, že by nás tady v Čechách 
v nějakém konkurenčním lihovaru vůbec 
pustili do výroby, k velínům a ke spoustě 
dat a provozních evidencí či údajů. Pro ří-
zení technologických procesů si přiváží-
me moc cenných rad a zkušeností, to sa-
mozřejmě využijeme při náběhu po od-
stávce. Ale možná nejvýznamnější „dar“ 
od našich kolegů je jejich opravdové pře-
svědčení, že každý vyrobený hektolitr bio-
etanolu poskytuje mnoho přínosů a mi-
nimum obtíží. Je to maličkost?

Zemědělský lihovar v Provins leží v srdci kraje Champagne ve Francii. Právě sem odjeli 
představitelé Průmyslového lihovaru v Trmicích čerpat zkušenosti. Své postřehy nám bez-
prostředně po návratu sdělil hlavní technolog Ing. Kristian Gešev:

Cesta do Provins byla prospěšná

Pohled na Průmyslový lihovar v Trmicích, jehož představitelé byli na zkušené v Provins ve Francii.
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Tady začíná vysněný příběh o zemi ti-
síce ostrovů a nádherného moře, ces-
ty plné zážitků, setkání s upřímný-
mi lidmi a jejich pohostinností. Zde 
můžeme prožít nezapomenutelnou 
dovolenou, která má snad všechny 
přívlastky - sportovní, dobrodružná, 
romantická, poznávací… 
Na lodi se nikdy nebudete nudit. 
Můžete se koupat kdykoliv a kde-
koliv. Možná se vám také podaří za-
plavat si s delfíny, kteří často a rádi 
doprovázejí lodě. Můžete se potápět 
k vrakům starých lodí, seznámit se s 
podmořskou fl órou a faunou, naučit 
se či zdokonalit se v nahazování lana 
nebo kotvení lodi pomocí námořních 
uzlů, seznámit se se základy vede-
ní lodi, navigací. Anebo jednoduše 
přenecháte práci zkušenému kapi-
tánovi, zatímco budete odpočívat 
a obdivovat vlny na moři nebo krásu 
pobřežních skal.

Tolik dnes vyhledávané ticho, klid 
a soukromí nabízí řada zátok, ostrův-
ků, ostrovů a na nich malé rybářské 
vesničky. Cítíte-li se však lépe mezi 
lidmi, můžete navštívit některé z tu-
ristických center a pozorovat západ 
slunce z terasy kavárny, nebo z oken 
tradiční konoby a ještě pak celou noc 

protancovat až do východu slunce. 
Cestujete-li v páru, nebudete postrá-
dat romantiku na moři. A dokážete si 
představit romantičtější večer u dob-
rého jídla a se sklenkou vína pod 
hvězdnou oblohou jinde než na pa-
lubě lodi obklopenou světélkujícím 
planktonem a šumějícím mořem? 

Pronájem jachty kategorie: Deluxe, Lu-
xury, Luxury Economy, pro 8 - 40 osob.
Individuální termín, možnost dokou-
pení stravy (polopenze, plná penze, 
all inclusive).
Vhodné zejména pro incentivní sku-
piny (fi remní akce, tzv. team building 
programy), ale také pro uzavřené 
skupiny přátel či rodiny. Pronájem 
včetně posádky.
Možnost zajištění kapitánských kurzů.

Chorvatsko: země tisíce ostrovůChorvatsko: země tisíce ostrovů

Chorvatsku patří 1 777 kilometrů pobřeží Jaderského moře. Podél jeho pevniny v moři se nachází až 
1 185 ostrovů, ostrůvků a útesů. Každý z nich může být na chvíli jenom váš. Plavby po Jadranu

– dovolená pro každého
Jen několik triček a plavky – to je vše, 
co budete potřebovat během sedmi-
denní plavby po nezapomenutelných 
místech chorvatského Jadranu.
Zúčastněte se jedné ze šesti pevně 
připravených tras na Kvarneru, 
střední a jižní Dalmacie, kde na-
vštívíte známá i neznámá turis-
tická místa (Krk, Rab, Lošinj, Split, 

Brač, Hvar, Korčula, Dubrovník) 
národní parky Kornati, Telaščica, 
vodopády Krka a další.

Týdenní turnusy (so/so), 6 tras 
KL1-6,  cena od 12 000 do 20 000 Kč  
zahrnuje plavbu na zvolené trase, 
ubytování dle zvolené kategorie, 
stravování - polopenze, pojištění.

Text a foto: m plus travel `
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www.vzp.cz infolinka 844 117 777

Na ozdravný pobyt 
s příspěvkem od VZP ČR

až 1 000 Kč 
na tuzemské ozdravné pobyty

 dětem do 18 let
 na letní tábory

 sportovní soustředění
 na školy a školky v přírodě

 lze využít na organizované i individuální pobyty

VZP ČR ...více než 15 let ...více než 6,5 milionu klientů

VZP Ozdravne pobyty klada2 246x97 TISK.indd   1 6/25/08   10:34:42 AM

Na přímou otázku by měla násle-
dovat přímá odpověď. Zašli jsme 
do ústeckého očního laserového 
centra OFTA, které je už sedm let 
jediným pracovištěm svého druhu 
v severních Čechách, abychom se 
ve třech následujících pokračová-
ních poradili s vedoucím lékařem 
MUDr. Pavlem Sušickým, jak se 
zbavit dioptrií.

Jde o to, zda se jich chcete zbavit 
v určitý okamžik (abyste si něco 
nebo někoho lépe prohlédli) ane-

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Ve kterém roce se začaly

v severních Čechách 
odstraňovat dioptrie laserem? 

Svoje odpovědi zasílejte
na adresu

Severočeský METROPOL, 
Beethovenova ul.215/24, 

400 01 Ústí nad Labem
pod heslem „LASER“.

Tři ceny pro vylosované vítěze jsou 
opravdu hodnotné:

laserové odstranění dioptrií 
včetně předoperačního

vyšetření zdarma,
se 75% a s 50% slevou.

OFTA
Revoluční 8, 400 01 Ústí n. L.

 tel. 475 200 180,
mob. 603 194 415

e-mail: ofta@ofta.cz
http: www.ofta.cz

1.Jak se zbavit dioptrií?
OČNÍ LASEROVÁ PORADNA OFTY ÚSTÍ NAD LABEM
bo natrvalo. Zatímco v prvém přípa-
dě vám mohou posloužit korekční 
pomůcky (brýle nebo kontaktní čoč-
ky), chcete-li se zbavit dioptrií trvale, 
pak musíte podstoupit buď laserový 
nebo mikrochirurgický zákrok.
Co je lepší?
O výhodách trvalého odstranění 
dioptrií rozhodně nemusíme pře-
svědčovat lidi, pro něž jsou brýle 
přítěží, neustále je hledají, padají 
jim při sportu nebo fyzické práci, 
jejich nošení jim způsobuje potí-
že i komplexy. Na druhé straně se 
najdou i jedinci, kteří je považují za 
součást své image.
Takže pro brýle povětšinou hovoří 
hledisko fi nanční?

O tom nejsem přesvědčený. Najdete 
asi hodně málo lidí, kteří za deset až 
dvacet let  utratí za brýle méně než 
30.000 korun, což je přibližná cena 
laserového zákroku.
Co tedy má člověk, který se chce tr-
vale zbavit dioptrií, podniknout?
Zavolat k nám nebo na jiné lasero-
vé pracoviště, k němuž má důvěru 
a objednat se k předoperačnímu 
vyšetření, které prokáže vhodnost 
a efektivnost zákroku. Samotný zá-
krok pak může proběhnout v násle-
dujících dnech.
Může ale laik rozeznat kvalitu pra-
coviště?
Určité signály o úrovni může zís-
kat třeba od známých, kteří zákrok 

podstoupili. Hodně napoví i inter-
netové stránky. Na nich se dozvíte 
o technickém vybavení pracoviště, 
na jak starých laserech a kolik let už 
pracují apod.
Jak si z tohoto pohledu stojí ústec-
ká OFTA?
Tak touto otázkou se rozhodně 
necítím zaskočený. Letos jsme in-
stalovali nový typ laserového sys-
tému ALLEGRETTO WAVE Eye-Q, 
kterým kromě nás disponují v naší 
republice pouze dvě pracoviště.

Co nejlepší podmínky pro sestry

Celý život se věnujete svému obo-
ru, proč jste si jej vybral?
Na rentgenové oddělení jsem 
přestoupil až po prvé atestaci 
z neurologie v roce 1980. Tehdy 
mě zajímala především neurora-
diologie, ale s nástupem nových 
vyšetřovacích metod mě zaujal 
nejprve ultrazvuk, poté CT, mag-
netická rezonance, intervenční vý-
kony atd. Radiologii jsem si vybral 
především pro šíři diagnostického 
záběru, který zasahuje takřka do 
všech oborů medicíny. Dnes je ale 
možností vyšetření tolik, že i v ra-
diologii musí být užší specializace 
v rámci oboru, někdy i vyšetřovací 
metody.
Jak vnímáte funkci krajského od-
borníka v kontextu zdravotnictví 
v Ústeckém kraji?
Krajský odborník byla kdysi jedna 
z užitečných funkcí, která byla na 
začátku devadesátých let zrušena. 
Nyní se ukazuje, že je třeba osoby, 
která by koordinovala standardy 
na jednotlivých RDG pracovištích, 

Představujeme krajské odborníky
Krajským odborníkem zobrazovacích metod byl jmenován primář radiologic-
kého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem  MUDr. Milouš Derner.

zajišťovala optimální vytížení jed-
notlivých pracovišť, sbírala argu-
menty pro jednání se zdravotními 
pojišťovnami, prosazovala zavádě-
ní nových diagnostických postupů 
a obhajovala nákup nové přístro-
jové techniky, účastnila se procesu 
digitalizace mezi jednotlivými ne-
mocnicemi, prováděla opatření ke 
snižování radiační zátěže pacientů 
i personálu, organizovala odborné 
semináře atd.
Co vidíte v rámci krajského zdra-
votnictví jako krajský odborník ve 
vašem oboru jako prioritu?
Prioritou je obnovení zastaralé 
přístrojové techniky, především CT 
v Chomutově a Děčíně a rozšíření 
přístrojů v MNUL o další CT a MRI 
z důvodů kapacitních. Další priori-
tou, bez níž není spolupráce mezi 
pracovišti možná, je digitalizace jak 
jednotlivých nemocnic, tak rozšíře-
ní systému PACS v rámci KZ, a.s.
Jak si představujete kooperaci jed-
notlivých oborů napříč KZ?
Radiologie kooperuje takřka se vše-
mi obory, po sjednocení jednotné-
ho úložiště dat máme přístup k RTG 
dokumentaci i z ostatních nemoc-
nic KZ, takže je možná vzdálená 
konzultace s kliniky jiných nemoc-
nic, čímž se často předejde zbyteč-
nému transportu pacientů a stano-
ví se další optimální diagnostický 
postup.

Převzato z Infolistů KZ, a.s., číslo 11

jako vysokoškolák. Platové podmínky 
tomu však zdaleka neodpovídají a ne-
odpovídají ani náročnosti a zodpo-
vědnosti práce, kterou odvádí. Zdra-
votní sestry navíc musí v dnešní době 
zvládnout celou řadu moderních me-
tod a držet krok s modernizací pří-
strojového vybavení. To na ně klade 
další nároky v podobě požadavků na 
průběžné zvyšování kvalifi kace. Po-
kud se tedy žena pro toto povolání 
rozhodne, určitě si nevolí jednoduchý 
život,“ říká Petr Fiala, člen předsta-
venstna KZ, a.s., náměstek hejtma-
na Ústeckého kraje.
V našem zdravotnictví pracuje při-
bližně 85 tisíc zdravotních ses-
ter a ve všech nemocnicích, jejichž 
vlastníkem je Ústecký kraj, jich půso-
bí takřka 3 tisíce. I když v žádné z ne-
mocnic, které kraj řídí, není nedosta-
tek sester kritický, zástupci krajské 
samosprávy a managementu nemoc-
nic tuto oblast personální politiky 
dlouhodobě sledují. „Mnoho možnos-
tí, jak postavení sester v našich nemoc-
nicích ovlivnit, bohužel nemáme. Ús-
tecký kraj se v rámci svých možnos-
tí snaží navyšovat objem mzdových 
prostředků a udržet si tak ve zdravot-
nických zařízeních schopné profesio-

nály a tedy i šikovné a obětavé zdravot-
ní sestřičky. Kromě toho připravujeme 
také projekty pro profesní rozvoje za-
městnanců nemocnic včetně zdravot-
ních sester. Doufám, že v těchto našich 
snahách budeme úspěšní a povede se 
nám vytvořit pro jejich důležitou práci 
co možná nejlepší podmínky. Víme, že 
si to zaslouží,“ uzavírá Petr Fiala. 

Často se mluví o odchodu lékařů 
do zahraničí či o nedostatku pe-
něz na nové přístroje. Přitom 
problém nedostatku zdravotních 

sester, který je v českém zdra-
votnictví, může stabilitu celé-
ho systému zdravotní péče leh-
ce ohrozit.

„Aby byla zdravotní sestra plně 
kvalifi kovaná, musí dnes stu-

dovat v podstatě 
stejně dlouho 

Při dnešních vzrušených debatách o budoucnosti a podobě českého zdravotnictví se často zdá, že se zapomíná 
na tu profesi, se kterou chod nemocnic a péče o pacienty v podstatě stojí a padá - na zdravotní sestry. 
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mocí níž se vyšetřuje tenké střevo, což 
je část zažívacího traktu pro vyšetřo-
vání dosud méně dostupná,“ doplnil 
informace primář Woznica. „Vyšet-
řovací přístroj – enteroskop, je vlastně 
jen taková kapslička o velikosti 1,5 cm 
fungující jako fotoaparát nebo malá 
kamera, která má svoji baterii a blesk, 
a po průchodu traktem vytvoří snímek 
celého tenkého střeva.“
Na oddělení endoskopie, která je 
součástí interního oddělení teplic-
ké nemocnice, odštěpného závodu 
Krajské zdravotní, a. s., se prová-
dí celá šíře endoskopických výkonů. 
Pro pacienty jsou tady denně k dis-
pozici odborné poradny a od září se 
plánuje i dětská gastroenterologická 
poradna.

„Častými problémy našich pacientů je 
onemocnění žlučníku. Jsou to dva ty-
py potíží, buď žlučové kameny, nebo 
zánět žlučníku. Tady se věnujeme pře-
devším žlučovým cestám, které se čas-
to ucpávají tím, že do nich může vnik-
nout například žlučový kamének. Pa-
cienti mívají velké bolesti, ale my jsme 
schopni kamének pomocí endoskopu 
odstranit, případně rozdrtit a zprů-
chodnit žlučníkové cesty bez otevřené 
operace,“ řekl Vlastimil Woznica. 
„V dnešní době se medicína stále více 
posouvá do méně invazních metod, 
čímž je právě také laparoskopická chi-
rurgie,“ dodal. 

Zástupce primáře Samer Asala ukazuje vyšetřovací kapsli - enteroskop. Primář gastroenterologického oddělení Vlastimil Woznica.

Text a foto: Ludmila Petříková

Důvodem bylo poskytnout návštěv-
níkům něco navíc kromě vlastní pro-
hlídky a zvířatům připravit určité roz-
ptýlení a zábavu. Přitom se využívá 
přirozených vlastností zvířat, event. se 
zajímavým způsobem prezentují jejich 
základní potřeby jako je krmení nebo 
pohybová aktivita.
Během prázdnin dosahuje počet před-
váděcích akcí osmi, časy na sebe do 
jisté míry navazují, aby návštěvníci 
pohodlně viděli co nejvíce. První z nich 
začíná v 10.00 hodin, kdy hned nedale-
ko spodního vchodu probíhá krmení tu-
leňů Juniora a Mary mořskými rybami. 
Krmení je doplněno komentářem cho-
vatelů a opakuje se ještě jednou v odpo-
ledních hodinách (15.45 hod.), výjimka 
je v úterý, kdy se mění voda v bazénu 
a tuleni mají hladovku. V 10.15 se hned 
vedle návštěvníci mohou podívat, jak si 
rodinka orangutanů bornejských umí 
najít ukrytou potravu a ještě si poslech-
nout zajímavosti z jejich života. 
Jistě bezkonkurenční je cvičení lachtana 
Moritze, na které se těší děti i dospělí. 
Desetiletý Moritz se občas při cvičení 
střídá se samičkami Miškou a Jůlinkou, 
které jsou v Ústí na dočasném pobytu, 
protože v jejich mateřské zoo v Praze se 
jim předělává bydlení. Cvičení se koná 3x 
denně vyjma čtvrtka (důvod je stejný ja-

Předváděcí akce se zvířaty

Text a foto: Věra Vrabcová

Ústecká zoo ve snaze zatraktivnit prohlídku svého areálu přistoupila již před 
mnoha lety jako jedna z prvních zoo v ČR k tzv. předváděcím akcím se zvířaty.

ko u tuleňů) a komentář chovatelů je ne-
méně poutavý. V 11.00 hodin se vydávají 
na svoji pravidelou procházku po areálu 
zoo dvě slonice Kala a Delhi se svými 
ošetřovateli. Pokud to nečekáte, může 
být pro vás velkým překvapením setkat 
se s nimi na své prohlídkové trase. 
Obě slonice také odpoledne ve 14.30 
hod. cvičí ve svém výběhu. V podstatě 
jde o ukázku komunikace s těmito vel-
kými zvířaty, která své chovatele po-
slouchají na slovo. I během této akce se 
z komentáře dozvíte mnoho nového ze 
života slonů.
Během víkendů můžete být v pavilonu 
exotária svědky krmení piraň (sobota 
ve 13.00 hodin), ve vedlejším pavilonu 
je o půl hodiny později, ovšem i v ne-
děli, připraven medový strom pro ma-
lajské medvědy. I zde je vše založeno 
na základě krmení – medvědi hledají 
ve velkém venkovním výběhu potravu 
a využívají při tom všechny své smys-
ly a dovednosti. Malé děti (do 35 kg) se 
mohou o prázdninách každý den mezi 
13. a 17. hodinou povozit na ponících, 
jistě je potěší, že všechny tři kobylky 
mají letos hříbátka!
Podrobné informace o předváděcích ak-
cích se dozvíte na www.zoousti.cz.

Vyšetření, která tyto nemoci dia-
gnostikují, jsou horní endoskopie, to 
znamená endoskopie jícnu, žaludku 
a dvanácterníku a vyšetření tlustého 
střeva - kolonoskopie.
„V České republice narůstá po-
čet onemocnění rakovi-

Teplice | Gastroenterologie je lékař-
ský obor, který se zabývá onemoc-
něním zažívacího a trávicího trak-
tu, včetně jater a slinivky břišní.

nou tlustého střeva, což je velký pro-
blém. Protože vznik zhoubného nádo-
rového onemocnění bohužel prozatím 
nelze nějakým vědeckým způsobem 
ovlivnit, snažíme se výskyt nemoci sní-
žit především jejím zachycením v čas-
ném stadiu, kdy je mnohem větší prav-
děpodobnost úspěšné léčby. To zname-
ná, že se soustřeďujeme na preventiv-
ní vyšetřování naší populace, které by 
mělo objevit skrytá krvácení,“ vysvět-
lil primář gastroenterologického od-
dělení v Teplicích MUDr. Vlastimil 
Woznica.
Rakovina tlustého střeva vzniká nej-
častěji z polypů vyskytujících se 

v tlustém střevě, které se časem 
mohou zvrhnout ve zhoub-

ný nádor. V mnoha přípa-
dech nejsou příznaky nemo-
ci dlouho rozpoznatelné 
a objeví se až v pokroči-
lém stadiu, kdy už je léčba 
mnohem obtížnější. Proto-

že provázející krvácení ne-
ní zpočátku viditelné pouhým 
okem, ale je skryté, rozdáva-

jí praktičtí lékaři svým pa-
cientům tzv. Okultní 

testy, pomocí kte-
rých se zjis-
tí skryté kr-

vácení včas. Pre-
ventivní vyšetření by 

proto měli podstoupit 
všichni lidé nad padesát let 

a pokud se v rodině objevila jaká-
koliv forma rakoviny (např. prsu, ža-
ludku apod.), tak už od čtyřiceti ro-
ků. 
„K dispozici máme novou vyšetřovací 
metodu – kapslovou enteroskopii, po-

Nová metoda: kapslová enteroskopie
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Mistryně světa chce další medaili
Ústí nad Labem | Karatistka Lucie Zbořilová dobyla loni v červnu v italském Bergamu titul mistryně světa a postarala se o největší úspěch v historii 
ústeckého karate. Brzy ji čeká obhajoba. Na přelomu srpna a září bude o další medaili ze světového šampionátu bojovat v Bosně a Hercegovině.

Otevřela
jednatelství Most

Od 1. 4. 2008 nás najdete na adrese:

J. Průchy 1915, 434 01 Most
bývalá budova Komerční banky

tel./fax: 476 100 343
e-mail: exp-most@rbp-zp.cz

www.rbp-zp.cz
úřední doba: 

středa 8.00 – 11.30  12.30 – 17.00

PODLAHY
POD VÁSPOD VÁS Ivana MichálkováIvana Michálková

Prodejna: Masarykova 171, 400 00 Ústí n. L.Prodejna: Masarykova 171, 400 00 Ústí n. L.
tel.: 732 805 151, 604 547 318tel.: 732 805 151, 604 547 318

e-mail: ivana_michalkova@centrum.cze-mail: ivana_michalkova@centrum.cz

Prodejna: Masarykova 171, 400 00 Ústí n. L.Prodejna: Masarykova 171, 400 00 Ústí n. L.
tel.: 732 805 151, 604 547 318tel.: 732 805 151, 604 547 318

e-mail: ivana_michalkova@centrum.cze-mail: ivana_michalkova@centrum.cz

Výjimečná nabídka:Výjimečná nabídka: 299299Kč/mKč/m2
+ DPH+ DPH

299299Kč/mKč/m22
+ DPH+ DPH

LAMINÁTOVÁ LAMINÁTOVÁ 
PODLAHAPODLAHA
8mm AC 4/328mm AC 4/32

LAMINÁTOVÁ LAMINÁTOVÁ 
PODLAHAPODLAHA
8mm AC 4/328mm AC 4/32

ských prázdninách si zranila ruku, 
musela na operaci a téměř půl roku 
nemohla závodit. A po nedávných 
závodech v Ústí má potíže znovu. 
„Provází mě to teď hodně,“ smutní 
23letá sportovkyně. V Ústí sportu-
je a také studuje tělovýchovu. „Příští 
rok by mě měly čekat státnice.“
Přestože Zbořilová tráví většinu 
času v Ústí nad Labem, bydlí v Praze. 
„Přestěhovat se do Ústí? To neplánu-
ju. Líbí se mi tady, ale v Praze mám 
otce. Přítele? To ne. Na to není čas,“ 
usměje se karatistka. Když má říct, 
co dělá kromě karate, skončí zase 
u sportu. „Mám ráda všechna odvětví, 

u sportu se odreaguju. V létě třeba při 
plavání. Občas zajdu do kina, pobavit 
se s kamarády,“ prozradí.Až skončí 
s aktivní kariérou karatistky, chce 
u sportu zůstat. „Buď někde tréno-
vat, nebo by se mi líbilo pracovat třeba 
ve fi tku,“ přemýšlí. Sen závodit pod 
olympijskými kruhy si sama asi ne-
splní, ale věří, že karate v budoucnu 
mezi vyvolené sporty pronikne. „Na 
stará kolena se budu dívat na olympi-
jské karate aspoň v televizi,“ těší se 
Lucie Zbořilová.

Text: Jakub Bond
Foto: archiv

Račický areál
je světový

Račice | Sport centrum v Račicích 
patří díky veslařské a kanoistické 
dráze, která má vynikající parame-
try, k nejlepším zařízením svého 
druhu na světě. 
Až dosud ho z větší části využívali 
vrcholoví a výkonnostní sportovci, 
ale své místo zde mají i triatlonisté, 
rybáři, vodní modeláři. Kolem dráhy 
a vratného kanálu je vybudován 
asfaltový více než pětikilometrový 
okruh, po němž krouží cyklisté 
a jezdci na kolečkových bruslích. Díky 
zázemí v areálu, který má plochu 73 
hektarů, se tu během roku scházejí 
i vyznavači řady další sportů.
Zařízení bylo dokončeno v roce 1986 
a hned se stalo místem pořádání mis-
trovství světa juniorů ve veslování. 
V roce 1993 se tu uskutečnily hned 
dva světové šampionáty – juniorů 
kanoistů a seniorů veslařů. V roce 
1999 Račice hostily účastníky MS 
v lovu ryb udicí, v roce 2002 se tu sešli 
na MS veslaři veteráni, v posledních 
dvou letech zde měli dostaveníčko 
rychlostní kanoisté - senioři na ME, 
resp. junioři na svém MS. (pa)

Račice | Na račické dráze se konalo 
27. až 29. června mistrovství ČR ve 
veslování žactva a dorostu. Pořadatelé 
museli zvládnout třídenní nápor 552 
posádek. Při sledování klání na vodě 
jsme položili několik otázek řediteli 
závodů a současně i šéfovi Sport cen-
tra Račice a bývalému olympionikovi 
a dlouholetému trenérovi skifaře Vá-
clava Chalupy Zdeňku Peckovi.
Jaká je letošní sezona?  
Letošní sezona je jaksi odpočinková 
vzhledem k přípravě sportovců na let-
ní olympiádu, která se přesouvá do 
jiných lokalit. I tak se tu konaly a ještě 
budou konat tradiční mistrovství 
a přebory ve veslování a v kanoistice. 
Volnějšího času využíváme k údržbě 
a úpravám zařízení, aby se zlepšilo 
technické zázemí jak pro sportovce Text a foto: Pavel Aur

Letošní sezona je odpočinková

Mezi naděje veslování určitě patří mladší 
žák Jakub Tkáč z Chemičky Ústí nad 
Labem, který si na mistrovství ČR dojel 
na skifu pro stříbrnou medaili.

a jejich doprovod, tak i pro diváky 
a sportující veřejnost. V srpnu se bude 
vyrovnávat v hlavním kanálu dno, aby 
tu byla standardně hloubka tři metry. 
Připravujeme položení nového asfal-
tového koberce, což uvítají bruslaři.
Příští rok asi bude opět náročnější?
V příštím roce nás čekají od května 
do září tři světové podniky, z nichž 
nejatraktivnější bude srpnové mis-
trovství světa dračích lodí. V budoucnu 
počítáme, že během roku uspořádáme 
několik akcí, při nichž zábavnou for-
mou a za účasti našich vrcholových 
závodníků a trenérů představíme jed-
notlivé sporty a umožníme zájemcům, 
aby si vyzkoušeli plavbu veslařské lodi, 
na kanoi či dračí lodi.

••  MINUTKY, PIZZA, TĚSTOVINY, SALÁTY, STEAKY MINUTKY, PIZZA, TĚSTOVINY, SALÁTY, STEAKY ••
• • RAUTY, OSLAVY, VEČÍRKY, FIREMNÍ AKCE RAUTY, OSLAVY, VEČÍRKY, FIREMNÍ AKCE ••

 otevřeno: ne - čt: 12.00 - 22:00 otevřeno: ne - čt: 12.00 - 22:00
 pá - so: 12.00 - 24.00 pá - so: 12.00 - 24.00

SPORT CENTRUM POVRLY s.r.o., Mírová 13/1, 403 32 PovrlySPORT CENTRUM POVRLY s.r.o., Mírová 13/1, 403 32 Povrly
tel.: 475 227 022, mobil: 728 859 653, e-mail: bowling.povrlytel.: 475 227 022, mobil: 728 859 653, e-mail: bowling.povrly@@volny.cz, www.bovlingpovrly.czvolny.cz, www.bovlingpovrly.cz
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srdečně vás zvemesrdečně vás zveme
doprava hostů zdarma do 25km tam i zpětdoprava hostů zdarma do 25km tam i zpět

již odjiž od130,-130,-Kč/hod.
Kč/hod.

již odjiž od130,-130,-Kč/hod.
Kč/hod.

„Chci se připravit tak, abych 
měla šanci zlato obhájit,“ 
říká Lucie Zbořilová. 
Získaný titul s odstu-
pem času doceni-
la. „Na to se neza-
pomíná. Ale jsou 
přede mnou další 
výzvy,“ těší se 
karatistka ústecké-
ho Shotokan Klu-
bu Rajchert Sport 
Union. Světové zla-
to jí přineslo respekt 
soupeřek, ale lehčí 
to teď prý nemá. 
Šampionka se chys-

tá obhajovat tituly. „Spíš 
naopak, každý se 

snaží být lepší než 
já. Jedu si pořád 
to svoje, nesmí 
mi to stoupnout 
do hlavy. Určitě 
nejdu na tatami 
s tím, že bych 
měla v hlavě, 
že jsem vyhrála 

mistrovství svě-
ta,“ říká skromně. 
V poslední době 

Zbořilovou brzdí 
zranění. Už o loň-
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Termální koupaliště Brná 
Nachází se přibližně 4 km jižně od centra Ústí nad Labem směrem na 
Litoměřice.
K dispozici je několik termálních bazénů, tobogán, hřiště na plážový volejbal, 
minigolf, dětské brouzdaliště a je zde možnost občerstvení včetně restaurace, 
převlékací kabinky a úschovna jízdních kol. U areálu se nachází parkoviště.
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Aquapark Děčín
Plavecký areál v Děčíně 
je moderním rekreačně 
sportovním komplexem 
v České republice. Je situován 
na Starém městě v sousedství 
obchodního centra Kaufl and, 
naproti zimnímu stadionu. 

V letní části areálu najdete 
plavecké bazény o délkách 
50 a 25 m, rekreační bazén, 
brouzdaliště, beach-volejbalové 
hřiště a rozsáhlé travnaté plochy. Krytá část nabízí bazén 
25 m, dětský výukový bazén, 3 tobogány, vodní hřib, divokou 
řeku, vířivky, dětská brouzdaliště, ale také restauraci. V prvním 
patře se nachází fi tness, solária, 2 sauny a klubová sauna, letní 
terasa a masážní salon.

Rekreačně sportovní areál Benedikt

Vodní nádrž Barbora
Koupací oblast leží v blízkosti měst Teplice 
a Duchcov. Vodní plocha (62,7 ha) vznikla v rámci 
hydrorekultivací zbytkové jámy dolu Barbora, 
ležící na katastrálních územích Jeníkov, Košťany, 
Hrob. Na břehové části u obce Jeníkov je zřízena 
pláž.

Nabídku služeb doplňují golfové 
cvičiště, výcvikové středisko Svazu 
českých potápěčů a možnost jachtingu.
V okolí lze navštívit zámek Duchcov
(4 km), zříceniny hradů Rýzmburk Osek 
(6,3 km), Doubravská Hora (7,6 km), 
Krupka (8,9 km), Kyšperk (11,4 km), 
kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Most (15,4 km).

Kamencové jezero u Chomutova
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Městské koupaliště Louny
Rekonstruované městské koupaliště se dvěma novými 
tobogány. Točitý má délku 115 m a přímý 27 metrů. 
Bezbariérový přístup umožňuje návštěvu také vozíčkářům. 
Travnaté plážové plochy, občerstvení, stolní tenis, sauna 
a brouzdaliště. Bazén má délku zhruba 25 metrů.

Přírodní jezero, které vzniklo v roce 1785 
zatopením kamencového lomu. Je široké 
240 m a dlouhé 676 m, hloubka až 3,25 m. 
Nachází se přímo ve městě, je obklopeno 
travnatými stráněmi i písčitými plážemi 
a množstvím stromů.
V areálu se dále nachází nudistická 
pláž, autocamping, chatky s celoročním 
provozem, minigolf, bowling a další 
doplňující služby. Plavčík + zdravotník 
má zde 2 pevná stanoviště.
V bezprostřední blízkosti Kamencového 
jezera je rybník, kde je možnost 
vodního lyžování, dále pak 
Podkrušnohorský zoopark.

V zalesněném údolí, pod sídlištěm Liščí vrch, na jihovýchodním okraji 
Mostu je situován rekreačně-sportovní areál Benedikt. Původně zatopený 
povrchový důl sloužil dlouhé roky jako oblíbené koupaliště a v letech 2001 
- 2002 prošel rozsáhlou rekonstrukcí do své dnešní podoby. 
Vodní plocha byla rozdělena na dvě části a v jejich okolí byla zbudována 
sportovní hřiště a hřiště pro děti s prolézačkami, skluzavkami a pískovišti.

Větší vodní plocha s písčitou pláží je využívána hlavně na koupání, menší 
je určena rybářům. Na sportovních hřištích areálu se návštěvníci mohou 
věnovat hokejbalu, basketbalu, plážovému volejbalu, malé kopané, nohej-
balu, volejbalu, házené a tenisu. V provozu je autokemp, parkoviště, res-
taurace, stánky s občerstvením, je zde otevřená hudební scéna a bowlin-
gové centrum. 

Připravili: Alena Volfová, Jiří Vondráček 
Foto: Jiří Severský, Tomáš Branda
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Rekonstruované městské koupaliště se dvěma novým
tobogány. Točitý má délku 115 m a přímý 27 metrů.
Bezbariérový přístup umožňuje návštěvu také vozíčkářům.
Travnaté plážové plochy, občerstvení, stolní tenis, sauna
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Městské koupaliště Louny
Rekonstruované městské koupaliště se dvěma novými 
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Aquapark Klášterec nad Ohří
Otevřený areál, osm vodních ploch různých velikostí a tvarů, 
tři tobogány (28 m, 68 m a největší tobogán v České republice 
128 m), brouzdaliště, plavecký a skokanský bazén, proudový 
kanál s divokou vodou, vodní hřiby, tři vířivky, čtyři skluzavky, 
masážní vany.
Hřiště pro plážový volejbal, stolní tenis, streetball, ruské 
kuželky a minigolf, fotbalové hřiště, tenisové a volejbalové 
kurty, tělocvična, fi tness, sauna a zimní stadion.

88

Stará Oleška
Na horním toku potoka Olešničky se rozkládá obec
Stará Oleška. Na jejím okraji se nachází přírodní rezervace 
o výměře 11 ha, jejíž součástí je rybník s mokřadní loukou patřící 
mezi nejvýznamnější mokřady na území CHKO Labské pískovce. 
Tato lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1995. 

Olešský rybník je využíván ke koupání, vodním sportům 
nebo sportovnímu rybolovu. Proto je často vyhledávaným 
rekreačním cílem. Můžete si také zde zapůjčit lodičku či 
šlapadlo. Ubytovat se můžete v několika kempech jako např. 
Česká Brána nebo Aljaška.

Jezero Chmelař
Koupací oblast leží v příjemném 
prostředí za městem Úštěk. Jezero 
zaujímá zhruba 67 ha vodní plochy 
a dvě upravované písčité pláže.

Na břehu jezera jsou umístěny 
kempy a chatové osady s možností 
ubytování rekreantů, v blízkosti 
je Hotel Racek. Sportovní areál 
s minigolfem, plážový volejbal, 
půjčovna horských kol, herna 
stolního tenisu a půjčovna lodiček 
a šlapadel. Pláž je písčitá s pozvol-
ným vstupem do vody. V blízkosti 
se nachází město Úštěk, které je 
nejmenší městskou památkovou 
rezervací v celé České republice 
(Kostel sv. Petra a Pavla, Pikartská 
věž, Ptačí domky).

Nachází se na Písečném ostrově. Umělá nádrž, 
několik bazénů - travnatá pláž, skokanské prk-
no nebo věž, skluzavka, tobogán 128 m, dětské 
hřiště, minigolf, basketbal, nohejbal, tenis,
stolní tenis, volejbal, beach volejbal,
možnost občerstvení.

Koupaliště Litoměřice
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V ústecké nemocnici bude operovat da Vinci
V nepříliš vzdálené budoucnosti předstihne Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem v některých chirurgických oborech i věhlasná evropská pracoviště. 

Jsou jimi vozidlové a přenosné radio-
stanice. Celkem šedesát šest kusů, 
za které kraj zaplatil takřka milion 
korun. Velitelé jednotek požární 
ochrany nebo jejich zástupci je pře-
vzali z rukou hejtmana Jiřího Šulce. 
Na úvod setkání pozdravil hasiče 
a starosty obcí a zaimprovizoval 
s humornou poznámkou:
„Vidíte, i v horkém dni tohoto léta se 
vám může stát, že si budete připadat 
jako o Vánocích, protože dnes od nás 
dostáváte užitečné dárky. Rád bych 
této příležitosti využil, abych poděko-
val nejen vám, přítomným, ale všem 
těm bezejmenným kolegům, kteří 
mnohdy s obrovským nasazením při-
spívají k ochraně zdraví a majetku 
obyvatel našeho regionu. Vážím si 
také vaší morální odpovědnosti, z níž 
by si měli brát příklad také ostatní.“ 
Více než stočlennému auditoriu 
krajský politik znovu připomněl 
významnou pomoc hasičů v době 
povodní, které prověřily i vzájemné 
partnerství kraje a dobrovolníků.
„Doufám, že stejně tak jako my jste se 
přesvědčili, že naše vztahy jsou korekt-
ní a máte v krajské samosprávě dob-

Hasiči dostali vozidlové a přenosné radiostanice
Dobrovolní hasiči jednotek požární 
ochrany II. a III. stupně, působících 
v obcích Ústeckého kraje, dostaly 
na hejtmanství užitečné dárky. 

rého partnera. Víme také, že význam 
dobrovolných hasičů přesahuje rámec 
vašich záchranných prací. Často jsme 
svědky toho, že jste to právě vy, kteří 
jste v obcích obětavými tahouny, or-
ganizátory, pořadateli, garanty všech 
možných aktivit a umíte do společen-
ského života zapojit nejen děti, ale 
i jejich rodiče. Jsou to stovky hodin, 

mnohdy na úkor vašeho volna a sou-
kromí. Oceňuji to s poděkováním.“
Hejtman ještě hasičům připomněl, 
že Ústecký kraj každoročně v rámci 
spolupráce pomáhá nejen jejich pro-
fesionálním kolegům, ale také jim, 
dobrovolníkům. 
Pro letošní rok ze svého rozpočtu  
například uvolní na pro jejich po-

třeby (na výstroj, obuv atd.) takřka 
5 milionů korun. Dalších 10 milionů 
pak jako neinvestiční dotaci od stá-
tu.
„Jsem mezi takovými lidmi, jako jste 
vy, rád. Už proto, že pro mne reprezen-
tujete tři základní hodnoty, kterých si 
vážím. Je to tradice, hrdost a pomoc,“ 
zakončil hejtman Šulc.

„ Jde o mimořádnou událost, pro-
tože jsme zatím jediným krajem 
v republice, který se do něčeho 
podobného pustil,“ řekl na úvod 
Jiří Šulc, který veřejnosti a mé-
diím portál představoval na 
radnici v Lounech během své 
cyklojízdy za dobrovolnými 
hasiči. 
Zmíněný portál nabízí infor-
mace všem, kteří je v těžkých 
životních situacích a mimořád-
ných událostech budou potře-
bovat. Stačí si nyní „najet“ na 
webové stránky Ústeckého kra-
je a  bez problémů zde najdete 
všechny informace pohromadě 
– například koho žádat o po-
moc, seznam důležitých sub-
jektů, rady o tom, jak se zacho-
vat pro snížení rizika možného 
ohrožení či nabídku důležitých 
kontaktů.
Portál také skýtá neobvyklou 
službu: umožňuje občanům 
zjistit, jaká jsou možná rizika 
ohrožení v místě, které je zají-
má. Stačí do systému zadat ja-
koukoli adresu v kraji a za ma-
lou chvíli se objeví informace, 
co v zadaném místě hrozí. Zda 
povodně, sesuvy půdy, havárie 
chemického nebo jiného závo-
du nebo jiná krizová situace. 
Portál krizového řízení byl při-
pravován tři roky a dál se bude 
ještě aktualizovat. „Kraj zatím 
do realizace vložil tři miliony 
korun. Zřejmě ještě rok potrvá, 
než se všechno jaksepatří usadí. 
Postupně budeme na něj ukládat 
i další data nových subjektů. Za-
tím spolupracujeme asi se šede-
sáti. Zvažujeme, že se propojíme 
také s dalšími kraji, podle toho, 
jak na tom budou a možná i se 
Saskem,“  dodal Jiří Šulc.

Portál najdete na adrese
pkr.kr-ustecky.cz

Krizový portál
kraje zahájil
ostrý provoz

První červencový den byl záro-
veň i prvním dnem ostrého pro-
vozu Portálu krizového řízení 
Ústeckého kraje. 

V  první části budování díla, inves-
torsky zajišťovaného Ústeckým kra-
jem, byla předloni otevřena okružní 
křižovatka mezi Terezínem a Lovosi-
cemi, vloni v srpnu úsek se sjezdem 
k Prosmykům a 3. července byla 
slavnostně ukončena třetí etapa 
stavby. Řidiči mohou užívat komu-
nikaci mezi kilometry 1,6 až 2,85 se 
sjezdem do obce Mlékojedy.
Symbolickým přestřižením pásky 
bylo dílo za 280 milionů korun od 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury dokončeno a začne sloužit mo-
toristické veřejnosti. 

Prosmycký přivaděč se přiblížil k Labi

Za odbočkou na Mlékojedy už vyrůstá nájezd na nový litoměřický most přes Labe.

Vedle výstavby posledního úseku 
dálnice D8 přes České středohoří je 
druhou největší akcí dopravní infra-
struktury v Ústeckém kraji výstav-
ba přivaděče k D8 na silnici II/247 
u průmyslové zóny Prosmyky. 

Jak zdůraznil hejtman Ústeckého 
kraje Jiří Šulc, silnice ulehčí pří-
jezdu z této oblasti Litoměřicka 
k dálnici D8, na své tratě se vrátí 
veřejná autobusová doprava a na 
řadu přichází nejdůležitější stavba 
I. části „přivaděče“ – nový silniční 

most přes Labe až do Litoměřic. 
Připomněl rovněž další důležité 
akce na silnicích, rychlostních ko-
munikacích nebo dálnici, tedy akce 
hrazené ze státního rozpočtu, Ús-
teckým krajem nebo z fondů Evrop-
ské unie.

První tři etapy výstavby I. části „Přiva-
děče Prosmyky“ si zatím vyžádaly 733 
miliony korun,  z toho dotace ze struk-
turálních fondů Evropské unie činily 
340 milionů, státní dotace představo-
valy 280 milionů a příspěvek Ústecké-
ho kraje doposud 113 milionů korun. 
Celkové náklady na dílo včetně mostu 
přes Labe a navazující okružní křižo-
vatky Žernosecká v Litoměřicích se vy-
šplhají na více než 1,6 miliardy korun. 
Po první části s pěti úseky bude násle-
dovat druhá část významné stavby, a to 
zásadními stavbami s mosty, okružní-
mi křižovatkami a tunely v samotném 
městě Litoměřice. Všechny stavby na 
propojení dálnice s okresním městem 
a sjezdy budou plnit také významnou 
„protipovodňovou“ roli, neboť jsou 
budovány na náspech nad úrovní  „pě-
tisetleté vody“, tedy labských povodní 
a záplav ze srpna roku 2002.

Hejtman Jiří Šulc předal dobrovolným hasičům Ústeckého kraje vozidlové a přenosné radiostanice.

Krajské zastupitelstvo to myslí 
s rozvojem zdravotní péče a s mo-
dernizací vybavení nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a.s., vážně. Důkaz 
podali volení představitelé krajské 
samosprávy na své poslední schů-
zi, když z rozpočtu Ústeckého kra-
je uvolnili na 72 milionů korun. Ty 
jsou určeny na pořízení jednoho 
z nejmodernějších lékařských pří-
strojů, centra robotické chirurgie da 
Vinci S 3DHD, které je první svého 
druhu v ČR. Vysoce specializovaná 
pracoviště v zemi disponují šesti 
„zastaralejšími“ modely, ovšem na-
prostý unikát medicínské zdravotní 
techniky míří na Bukov, do ústecké 
Masarykovy nemocnice. 
V současné době je již zaškolová-
no pět lékařských týmů Krajské 
zdravotní, a.s., specialistů z oboru 
urologie, chirurgie, gynekologie 
a prvně v České republice i ORL, aby 
s pomocí robota mohli denně prová-
dět operace, které bez této dokona-
lé technické podpory trvají i něko-
lik desítek hodin. Lékařský robot da 

Vinci představuje v moderním poje-
tí chirurgie skutečný pokrok. Jeho 
vývoj zahájili v zámoří, když lékaři 
na druhé straně Atlantického oceá-
nu přemýšleli, jak provést ze země 
řízené chirurgické 
z á k ro k y 

v raketoplánu nebo 
ve válečných podmínkách. Díky ar-
mádnímu i kosmickému výzkumu 
byla vyvinuta konstrukční platfor-

ma, kterou da Vinci používá. Jedno-
duše řečeno, operující lékař ovládá 
velmi přesnými joysticky mechanic-
ké ruce, na nichž jsou připevněny 
řezné a další nástroje. Pohyby joy-
sticku jsou robotem prováděny vel-
mi jemně. Kupříkladu 
na pohyb 

v dráze jednoho centimetru da Vin-
ci odpoví pohybem jedné setiny 
milimetru, přičemž systém tento 

pohyb synchronizuje s dechem ope-
rovaného těla. 
„Ústecký kraj je bohužel místem, kde 
takovéhle zařízení potřebujeme více 
než v jiných koutech republiky,“ vy-
světluje hejtman 

Jiří Šulc. „Jsme jedním z regionů s nej-
vyšším nárůstem hlášených nádoro-
vých onemocnění v prvních měsících 
roku 2008. To si nevymýšlím, říkají to 
statistiky národního onkologického 
registru, který připravuje a od ledna 

2007 každý měsíc aktualizuje Česká 
onkologická společnost. V dubnu 2008 
jsme zaznamenali 397 nově hlášených 
onemocnění, od ledna je to přes 3335 
případů,“ vysvětluje důvody k poří-
zení exkluzivního, ale také drahého 
vybavení krajské nemocnice před-
stavitel kraje. 
Krajská rada a také zastupitelstvo 
proto nakonec v uplynulých dnech 
rozhodlo, že v Ústeckém kraji nepo-
stačí pouze vyšší důraz na prevenci 
a podporu vzdělávání lékařů v ob-
lasti onkologické specializace, ale 
musí přijít i technická pomoc. 
V případě nákupu robotického za-
řízení bude Krajská zdravotní, a.s., 
prvním zdravotnickým zařízením 
zřizovaným krajem, která takovou 
technologií disponuje. 
„Robotické centrum výrazným způ-
sobem zvyšuje úspěšnost chirurgické 
léčby nádorových onemocnění a pře-
devším snižuje výskyt následků po 
zákroku. Zbývá ještě přesvědčit zdra-
votní pojišťovny, aby takto prováděné 
zákroky proplácely. Věřím, že smutný 
fakt, spočívající v četnosti výskytů no-
votvarů, naše úsilí podpoří i v tomto 
směru,“ konstatoval hejtman. 

da Vinci S 3DHD, Intuitive Surgical, Inc.

K
raj s lepší vyhlídkou
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Cestu regionem najde Krajský dopravní portál 
Jak se připravit na cestování autobusy a vlaky Ústeckým krajem? Pů-
sobí tu na dvě desítky dopravních společností a není jednoduché na-
lézt informace o spojení z jednoho konce regionu na druhý. Řešení 
nyní nabízí internetové stránky Ústeckého kraje, kde je umístěn 
Dopravní internetový portál pro celý kraj. 

ky Ústeckým krajem? Pů-
í a není jednoduché na-
nu na druhý. Řešení

aje, kde je umístěn

ho snadné. Proto jsme se rozhodli pro 
vytvoření stránek, kde budou všech-
ny informace o veřejné dopravě v kra-
ji shromážděny na jednom místě. 
Žádný kraj dosud takto propracova-
né stránky neprovozuje, jsme první,“ 
představil Dopravní portál hejtman 
Ústeckého kraje Jiří Šulc. 
Krajské Internetové stránky o veřej-
né dopravě jsou zpracovány do ně-
kolika přehledných sekcí, z jejichž 
názvů je dostatečně zřejmé, jaké 
informace návštěvníkovi nabízí, ať 
jde o jízdní řády, vyhledání spoje-
ní nebo nabídku cestovních tari-

fů. Dopravní portál je sice stále ve 
vývoji, byl však spuštěn ve chvíli, 
kdy byl naplněn základními infor-
macemi o všech dopravcích v Ús-
teckém kraji, kdy došlo k zajištění 
softwarových nástrojů pro získá-
ní údajů o vyhledání spojů, napří-
klad napojení na systémy CIS nebo 
IDOS nebo kdy na něj byly zavěše-
ny návrhy jízdních řádů pro období 

2008/2009, které jinak někteří sta-
rostové podle svých vyjádření ob-
tížně shánějí. 
Dopravní portál http://doprava.kr-
ustecky.cz/ je nejen z každého po-
čítače, připojeného na internet, ale 
také z informačních kiosků, které 
Ústecký kraj nechal v regionu umís-
tit především v halách vlakových 
nádraží větších měst v rámci pro-
jektu Ústecký kraj On - line. Inter-
netové stránky budou aktualizová-
ny průběžně a v současné době je 
připravována jejich verze v němec-
kém jazyce.

Přehled vítězů hlavní kategorie:

Spojení v Ústeckém kraji 

http://doprava.kr-ustecky.cz/

Autobusový
dopravce roku 2008

Ústecký kraj

Přehled vítězů
vedlejších
kategorií:

Spolehlivost
Autobusová doprava s.r.o.

Podbořany

Jednání řidičů 
ČSAD Slaný, a.s.

Pohodlí a čistota autobusů 
Autobusová doprava s.r.o.

Podbořany

Cena poroty
ČSAD Semily, a.s.

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, generální ředitel ČSAD Semily Tomáš Roubíček a moderátor Jan Kovařík.

Jiří Šulc se zástupci oceněných dopravců v ústeckém hotelu Vladimir.

1.  místo
ČSAD Semily, a.s.

2.  místo
Autobusová doprava 

s.r.o. Podbořany

3.  místo
ČSAD Slaný, a.s.

Foto: ČD, a.s.

Foto: ČSAD Semily, a.s.

Nové webové stránky zpracovaly 
odbory dopravy a silničního hospo-
dářství a informatiky a organizač-
ních věcí krajského úřadu. Najde-
te tu informace o jízdních řádech 
všech dopravců působících v regio-
nu, odkazy na celostátní systémy 
IDOS, dále informace o cenách jízd-
ného, o přestupech a návaznostech 
spojů, aktuální informace o provo-
zovaných autobusových i vlakových 
linkách, jsou zde vystaveny návr-
hy jízdních řádů pro další období 
a řada dalších informací. 

„Autobusová doprava pro-
šla po krizi v roce 2006 
zásadní změnou. V kraji 
nyní máme 12 kvalitních 
smluvních autobusových 
dopravců, další tu půso-
bí komerčně a my uzná-
váme, že vyhledat spoje-
ní například z Klášterce 
nad Ohří do Varnsdor-
fu se všemi přestupy 
a dalšími souvisejícími 
servisními informace-
mi nemusí být pro každé-

Zástupci dvanácti doprav-
ců, kteří mají s Ústeckým 
krajem uzavřené smlouvy 
o zajišťování dopravní ob-
služnosti, zástupci kraje 
a odborné veřejnosti si vy-
slechli, jak cestující veřej-
nost kraje hodnotí kvality 
autobusových dopravců. 
Nejlepším krajským doprav-
cem je dle jejich názoru ČSAD 
Semily, nejspolehlivějším Au-
tobusová doprava s.r.o. Podbo-
řany, která má i nejpohodlněj-
ší a nejčistší autobusy. Nejlepší 
řidiče má podle vyjádření hlasu-
jících ČSAD Slaný. Zvláštní ce-
nu poroty si odnesla společnost 
ČSAD Semily.
Hlasování probíhalo od 19. květ-
na 2008 do 16. června 2008, a to 
buď prostřednictvím internetu, za-
sláním anketního lístku poštou ne-
bo jeho vhozením do hlasovacích 
boxů na krajském úřadě, vybra-
ných městských úřadech a v infor-

mačních kancelářích dopravních 
podniků. Zúčastnilo se ho kolem 
sedmi stovek lidí, většina z nich 
dala přednost elektronickému hla-
sování. „Z počtu hlasujících má-
me radost,“ komentoval výsledky 
hejtman kraje Jiří Šulc. „Na to, že 
tento ročník byl první, byla účast ve-
lice slušná. Je znát, že se lidé v na-
šem kraji o autobusovou dopravu za-
jímají a pociťují její zlepšení.“
Hlasující si na anketním lístku 
mohli vybrat jednoho až tři do-
pravce, jejichž kvality ohodnotili 
známkami od jedné do pěti. Hod-
notili spolehlivost, jednání řidičů 
čistotu a pohodlí autobusů a cel-
kový dojem. O vítězi tedy rozhodl 

průměr obdržených známek, ni-
koliv počet hlasujících. Odbor-

ná porota svou cenu udělila 
na základě podkladů z odbo-
ru dopravy. Z došlých hlaso-

vacích lístků hejtman vylosoval 
deset výherců, kteří obdrží celo-
roční bezplatné jízdné u vybrané-
ho autobusového dopravce.

Třetí červencové odpoledne 
v hotelu Vladimir patřilo vy-
hlášení výsledků ankety Au-
tobusový dopravce roku 2008 
v Ústeckém kraji.

Nejlepší autobusový dopravce: ČSAD Semily
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Severočeský Metropol: noviny, které s vámi mluví | bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji

Představenstvo společnosti Krajská zdravotní, a.s., 
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice 

ŘEDITEL ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU, 
Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadujeme: • vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického nebo medicínského zaměření

 • minimálně 5 let praxe ve vedoucí funkci 

 • vysokou úroveň manažerských dovedností, morální a občanskou bezúhonnost

 • velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti

Písemná přihláška bude obsahovat:
 • strukturovaný životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání

 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, koncepci (vizi) řízení nemocnice

 • písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji v rámci výběrového řízení 

Přihlášky je třeba doručit na nejpozději do 20. 7. 2008 na adresu:

Krajská zdravotní, a.s., Lenka Benešová, vedoucí personálního odboru 
Sociální péče 3316/12A, 401 13  Ústí nad Labem

Obálku označte „VŘ - ŘMNUL“

Případné dotazy na lenka.benesova@KZCR.eu nebo tel. 477 117 950.

 Dále Krajská zdravotní, a. s.,

Masarykova nemocnice, o. z. v Ústí nad Labem

vypisuje výběrová řízení na: 

VEDOUCÍHO LÉKÁRNÍKA
Požadujeme: • VŠ vzdělání, specializace v oboru lékárenství II. stupně, minimálně 5 let praxe v oboru

 • samostatnost, komunikační schopnosti, schopnost vedení týmu 

Obálku označit „VŘ – VLMNUL“  

VEDOUCÍHO
FINANČNÍHO CONTROLLINGU  

Požadujeme: • VŠ vzdělání, minimální praxe 3 let, uživatelské znalosti Word, Excel, Outlook

 • znalost podnikové ekonomiky, fi nančního účetnictví, manažerského účetnictví a statistiky

 • znalost výp. techniky, počítač. zpracování informací - SAP R/3, MS Windows, MS  Offi  ce

 • schopnost abstraktního myšlení, analýzy a syntézy, znalost interpretace čísel, iniciativnost

 • manažerské dovednosti,  schopnost prosadit se a přesvědčit

 • odpovědnost, integrita a bezúhonnost

Obálku označit „VŘ-VFCMNUL“  

Písemné přihlášky budou obsahovat:
 • strukturovaný životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání

 • písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji v rámci výběrového řízení

Přihlášky je třeba doručit do:  nejpozději 20. 7. 2008.

Martin Production, Bon Art Production, hrad Houska a Liberecký kraj uvádějí pod záštitou ministra kultury Václava Jehličky, 
primátora hlavního města Prahy Pavla Béma a hejtmana libereckého kraje Petra Skokana 10. ročník benefi čního koncertu

Noc s hvězdami
na hradě Houska 2. srpna 08

od 18 hod.

Kamélie

Martin France

Eva Pilarová Marcela Březinová

Sámer Issa

Heidi Janků

Martin Maxa

Petr MukMonika Absolonová Bára Basiková

Ondřej Ruml

Dále vystoupí: Marcela Holanová, Roman Vojtek, Martina Balogová, Petr Poláček, Gabriela 
Goldová, Jarek Šimek. Moderují: Slávek Boura a Markéta Mayerová. 

Od 22.00 hodin na 1. nádvoří koncert kapel: 
Slávek Janda Banda, Vlasta Horváth s kapelou, Roman Lasota & band, Jan Vytásek & Blackbirds, 

Zdeněk Podhůrský & Underhill, skupina Jupiter, Vašek Jelínek s kapelou.
Vstupenky za 300,- Kč v předprodeji v prodejně hudebních nástrojů Milana Anděla na nám. T.G.M 131 v  České Lípě nebo na hradě Houska. 

Bližší info na www.hradhouska.cz, nebo na tel: 315 693 321. Změna programu vyhrazena.

Hlavní partneřiGenerální partner V.I.P. partneři

Mediální partneři

Společnost AUTODROM MOST a.s.
hledá vhodné kandidáty na pozice

Obchodní zástupce
Sportovní manažer

Provozní technik Autodromu
Provozní technik Polygonu

Elektrikář
Požadujeme:

• morální a trestní bezúhonnost
• min. středoškolské vzdělání (elektrikář vyučen, vyhl. 50, §7)

• vysoké pracovní nasazení
• spolehlivost a flexibilitu

• velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
• znalost cizích jazyků výhodou

(Sportovní manažer NJ podmínkou)
• znalost práce na PC, řid. průkaz sk. B

Nabízíme:
• zajímavé zaměstnání v úspěšné společnosti

• příležitost seberealizace
• přátelské, neformální prostředí, mladý tým

• zajímavé finanční ohodnocení

Svůj motivační dopis a životopis zasílejte
 do 31. července 2008:

sykora@autodrom-most.cz
AUTODROM MOST a. s., Ing. František Sýkora, Tvrzova 5, 434 01 Most

O dětech ze Sluníčka vědí v Evropě

Text: Alena Volfová
Foto: Helena Dlouhá

Předškolákům se v ústecké Mateřské škole Sluníčko líbí. Navíc jsou pyšní na 
to, že nosí trička se svými vlastními výkresy.

Ústí nad Labem | Trička se svý-
mi výkresy nosí předškoláci MŠ 
Sluníčko v ústecké čtvrti Vše-
bořice. Využili příležitosti 
a zapojili se do celoevrop-
ské soutěže v kreslení, je-
jímž tématem bylo Bezpečné 
cestování na planetě Ecopia. 
Soutěž po čtvrté pořádala firma 
Bridgestone Europe NV/SA, která 
se zabývá bezpečností a ochranou 
životního prostředí, a je určena dě-
tem do jedenácti let. 
Podle ředitelky MŠ Sluníčko Hele-
ny Dlouhé princip soutěže spočí-
val v tom, že děti poslaly obráz-
ky a kromě toho, že byly odměně-
ny tričkem s vlastním soutěžním 
výkresem, mohly letos získat jízd-

ní kolo, tenisovou soupravu nebo 
bezpečnostní tašku s reflexními 
materiály. 

„Všichni se snažíme, aby děti ve 
Sluníčku měly pohodu, cítily 
se příjemně a učily se prožit-

kem,“ řekla ředitelka He-
lena Dlouhá a vzpomně-
la nedávné zážitky před-

školáků v Mořském svě-
tě v Praze nebo na Petřínské 
rozhledně. 

Do Sluníčka docházejí i malí 
angličtináři, děti, které mají zá-

jem, s učitelkou Jitkou Prekopo-
vou pronikají do tajů anglického 
jazyka. 
MŠ Sluníčko má ve třech třídách 
zapsaných 75 předškoláků. 

KONEČNĚ POŘÁDNÁ INTERNETOVÁ TELEVIZE
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Víc, než byste čekali...
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1908
Závod koupil pan Nachtschauer, který 
zde zahájil výstavbu sklárny. Původní 
výroba byla výroba plochého skla, kte-
rá byla ruční a oproti dnešní výrobě 
skla, která se provádí na tažných stro-
jích, se sklo vyrábělo foukáním.

1917
Vyhořela značná část sklárny, avšak 
obnova nenechala na sebe dlouho če-
kat. Nastupující modernizací průmys-
lu dosáhla modernizace i výrobu plo-
chého skla. Sklo se začalo vyrábět na 
výkonnějších a modernějších strojích.  
Majitel Nachtschauer byl dost bohatý 
(podařilo se mu přiženit velké jmění). 
Vykoupil od místních sedláků veške-
ré pozemky kolem sklárny, aby mohl 
rozšířit výrobu.

1935
Výroba byla už výhradně zaměřena na 
broušení, leštění skla a výrobu zrca-
del. Od nejmenšího kapesního zrcátka 
až po ložnicové toaletní zrcadlo.
Dělníci byli v kryrské sklárně poměrně 
dobře placeni. V Kryrech a v blízkém 
okolí to vlastně byli nejlépe placení děl-
níci. Proto získat práci ve sklárně bylo 
velice obtížné. Mezi dělníky to bylo po-
važováno za štěstí. Odborníci, brusiči 

a leštiči skla dosáhli týdenní mzdy až 
380,- korun, což byl na třicátá léta 20. 
století značný výdělek. Bylo dost těžké 
získat zaměstnání ve sklárně, ale bylo 
také dost lehké o toto výhodné zaměst-

nání přijít. Stačilo k tomu trochu méně 
zodpovědnosti a důslednosti.

1945
Sklárna byla převzata do národní 
správy. Prvním a také posledním ná-
rodním správcem byl Ing. Martínek, 
který se projevil jako ne právě dobrý 

hospodář a správce národního majet-
ku. Protože měla sklárna více než 50 
zaměstnanců, byla podle dekretu pre-
zidenta republiky znárodněna.

1946
Došlo ke skutečnému znárodnění. 
Sklárna se tak stala provozovnou ná-
rodního podniku Chudeřické sklárny. 
Když v létě 1948 odešli ze sklárny za-
městnanci německé národnosti (v té 
době jich ve sklárně pracovalo 58), by-
lo třeba řešit získání nových kvalifi ko-
vaných dělníků a odborníků.

50. léta
V závodě se upravovalo tabulové sklo 
různých velikostí, různým způsobem. 
Tak se například vyráběla skla do au-
tobusů, aut, lodí (tzv. „OPC“ - velmi sil-
né sklo, sklo známé pod pojmem „Mi-
ropak“, „Chodopak“ - barevné sklo), 
dále sklíčka do brýlí, tzv. „Rondelky“. 
Norma na den byla 1500 kusů sklíček.

1959
Začala likvidace dosavadní výroby 
broušení skla naplocho a byla zavede-
na nová výroba - výroba nábytkového 
skla a zrcadel. Stroje byly dány do šro-
tu, protože i ony dosloužily a výroba 
byla již skutečně zastaralá. Postupně 
se prováděla adaptace dalších budov 
výrobních hal.

1961
V provozovně se zavádí výroba skla 
ledovaného a matovaného. Tato výro-
ba sem byla převedena z Řetenic, kde 
v důsledku přestavby bylo nutno vý-
robu zastavit. Kromě toho toto sklo 
vyváží do 40 zemí světa. V roce 1962 
byla do Kryr převedena i výroba ka-
lených skel malých formátů pro náš 
spotřební průmysl, a to zejména na 

elektrické spotřebiče. V těchto letech 
sklárna zaznamenává další vzestup.

1968
Provozovnou „hýbaly“ docela jiné zá-
ležitosti. Tak jako na četných dalších 
závodech, i zde byla utvořena závod-
ní rada. Politická situace - vyhraněná 
a jasná tu ale nebyla. Řada lidí muse-
la po prověrkách opustit svá vedou-
cí místa. Od tohoto roku se však opět 
zvyšují výrobní úkoly závodu, zvyšuje 
se i počet zaměstnanců, produktivita 
práce a současně s relací produktivity 
i výdělky zaměstnanců.

1971
Sklo-Union-provozovna Kryry je po-
bočným zpracovatelským závodem 
Sklo-Unionu, n.p. Teplice. Skleněné ta-
bule jsou dováženy stále z mateřského 
závodu a v provozovně zpracovávány. 
Zhotovuje se matované a „ledované“ 
sklo, zrcadla všech rozměrů, nábyt-
kové sklo se zabroušenými hranami. 
Provozovna značnou část výroby za-
měřuje na vývoz do zahraničí. V závo-
dě pracuje 148 zaměstnanců.

1973
V závodě pracovalo 172 zaměstnanců. 
Zušlechtěné sklo v tomto roce bylo vy-
vezeno do 40 zemí světa. Celkem pro-
vozovna vyráběla na 10 druhů výrob-
ků. Většinou jsou tu zaměstnávány 
ženy. Z nejzajímavějších objednávek 
je možné se zmínit o dodávce brouše-
ných žaluzií do Nigérie a Saudské Ará-
bie. Matovaného a ledovaného skla 
se nejvíce vyvezlo do Itálie a Kanady. 
K zefektivnění práce byl zkonstruo-
ván a v dílně zaměstnanci závodu vy-
roben unikátní stroj na klihování skla. 
Další matovací stroj podle návrhu pra-
cujících závodu byl vyroben v dílnách 
Sklo Unionu Teplice v Dubí a byl in-
stalován v kryrské provozovně, aby 
usnadnil a urychlil práci. 

1975
V závodě pokračovala modernizace 
provozu. K tomuto kroku bylo nutno 
urychleně přistoupit, protože závod 
má nedostatek pracovních sil a úko-
ly na něj kladené stoupají, hlavně ex-
portní zakázky. Lidé v závodě pracují 
velmi dobře a hlavně kvalitně. Přitom 
broušené sklo a hlavně žaluzie, mato-
vané a ledované sklo dodávají do Ka-
ribské oblasti, Střední Ameriky, Afriky, 
Kanady, USA, Itálie a dalších států. 

1976
Zušlechťování plochého skla v opraco-
vání bylo rozšířeno o výrobu skleně-
ných nábytkových dveří ze skla fl oat 
a elektrofl oat. V podstatě toto sklo je 

sklo plavené s pokovovanou vrstvou. 
V závodě byla ukončena výroba anti-
refl exních autozrcátek.

Byla ukončena 2. etapa bytové výstav-
by podniku a mohlo tak být získáno 
dalších 12 bytových jednotek. Zájem 
o práci ve sklárně se však přesto sní-
žil. Vedení podniku bylo nuceno do-
sáhnout stabilizace svých zaměstnan-
ců tím, že realizuje zlepšovací návrhy, 
mechanizuje práci a odstraňuje na-
máhavou práci.

1978
Největší kryrský podnik změnil v tom-
to roce svůj název. Nadále bude veden 
pod názvem SKLOTAS, koncernový 
podnik závodu Chudeřice-Bílina, pro-
vozovna Kryry.
Kladem bylo, že všechny stroje po-
třebné pro výrobu byly vyrobeny ve 
vlastní údržbářské dílně, a to větši-
nou jako prototypy. Ke zvýšení výroby 
došlo na všech úsecích v jednotlivých 
odděleních zavedením účelné mecha-
nizace, odstraněním namáhavé ruční 
práce. Stroje dále umožňují rychlé za-
školení nových pracovníků. Velký po-
díl je přiznáván zlepšovacím návrhům 
a pochopení pracovníků pro potřeby 
závodu.

1982
Celkový počet zaměstnanců byl 145. 
Pracovalo se ve dvou směnách. Pro-
vozy byly rozděleny podle druhu prá-
ce. Byla to brusírna nábytkového skla, 
matovna skla, výroba zrcadel a pro-
voz kalení malých formátů skla, tzv. 
„pícka“. 

1983
Počet zaměstnanců: 144.
Došlo k zásadnímu zvratu ve výrobě. 
Před celozávodní dovolenou byly při-
praveny doplňky ke strojům a během 
dovolené byla výroba v opracová-

ní od základů přeorganizována. Ruč-
ní broušení bylo nahrazeno strojním 
za použití diamantových nástrojů. Pro 
výrobu posuvných skel byly stroje se-
staveny do výrobní linky. Tím se sní-
žily dosavadní manipulační časy na 
přepravu skla v průběhu výrobního 
procesu a zkrátila se doba výroby. 

1986
Počet zaměstnanců: 125.
Začíná se budovat první robotizo-
vané pracoviště na okrese Louny! 
V rámci vědeckotechnického rozvo-
je (VTR) byl v provozovně splněn úkol 
zlepšení mikroklimatu stříbřící kabiny 
centrálním odsáváním a zabezpečeno 
dodržování teplotního režimu v stříb-
řící kabině při výrobě zrcadel.

1989 - dosud
Do českého závodu vstoupil zahranič-
ní investor - belgická fi rma Glaverbel 
Group. Záměr investora byl vybudo-
vat dostatečnou kapacitu na výrobu 
zrcadloviny a nábytkového skla a dal-
šího zpracování. Proto rozhodl vybu-
dovat nový závod. Závod byl vybu-
dován s počáteční investicí 450 mil. 
korun. Od dubna 1991 nese název 
GLAVUNION, a.s. Teplice závod MIR-
RORS Kryry. Zahájení provozu nové-
ho závodu nabízelo našim stávajícím 
i potenciálním zákazníkům v tuzem-
sku i v zahraničí roční kapacity 1 mi-
lion čtverečních metrů vyrobené zr-
cadloviny s dvojitým vypalovaným 
lakem a 850 tisíc čtverečních metrů 
opracovaného skla. V roce 2000 to by-
lo již 6,3 milionu čtverečních metrů 
zrcadloviny a 1,2 milionu čtverečních 
metrů opracovaného sortimentu.
Od 1. ledna 1999 byl obchodní název 
společnosti změněn na GLAVERBEL 
CZECH a.s. Teplice, závod Kryry.
Dne 14. září 2001 byla slavnostně ote-
vřena nová zrcadlící linka.V roce 2006 
došlo k zavedení nové výroby lakova-
ných dekorativních skel Lacobel a La-
comat na stříbřící lince. Tato skla zís-
kávají vysokou oblibu v interiérových 
aplikacích
Dne 7. září 2007 došlo v rámci celo-
světové globalizace fi rmy k přejme-
nování na AGC Flat Glass Czech, a.s., 
závod Kryry.
V roce 2008 zaujímají v opracovaném 
sortimentu významné postavení skla 
s vysokou světelnou propustností pro 
aplikace v solárních panelech.

Sto let sklářské výroby v Kryrech
Největším průmyslovým závo-
dem v Kryrech na Lounsku je be-
zesporu sklárna. Stojí na mís-
tech, kde původně ve druhé 
polovině 19. století stával cukro-
var, který dvakrát vyhořel. Po-
prvé v roce 1876, podruhé 1880 
a nebyl již obnoven. V kraji by-
la již řada podobných cukrova-
rů. Jeho majitel baron Korb von 
Weindenheim se rozhodl cukro-
var již neobnovit. 

Rok 1991. Rok 2004.

Text: Petr Gruncl
Foto: archiv
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Dovolenou podle vašich snů přeje Severočeský Metropol, bylo správné znění tajenky v 13. čísle. Obrazovou publikaci Ludmily Hájkové vyhrává Eliška Venclová z Mostu. Pro úspěšného 
vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven  zážitek od agentury Dream Production. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: SEVEROČESKÝ METROPOL,  Beethovenova 215/24, 400 01 
Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz nejpozději do 31. července 2008. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.
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BABY GRACEBABY GRACE

již od 11.00 soutěže pro rodiče s dětmisobota 9. srpna 13.00 hodin

CHOMUTOV

Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.
vás srdečně zve (děti 6 - 12 let) na

LETNÍ  MINIŠKOLU  SPORTULETNÍ  MINIŠKOLU  SPORTU
● úvod do základů jednotlivých sportů formou her a soutěží ●

● aktivní sportovní využití volného času ●

Informace na tel. čísle: 474 65 11 26, 736 48 10 75

● sportovní hala –  basketbal, házená, volejbal, 
tenis

● městské lázně – plavecké styly, skoky do vody

● letní areály – in-line brusle, minigolf, atletika
● polodenní výlet –  hry v přírodě, opékání špekáčků
● návštěva Podkrušnohorského ZOO

 I. běh 30. 06. – 04. 07.
 II. běh 07. 07. – 11. 07.
 III. běh 14. 07. – 18. 07.
 IV. běh 21. 07. -  25. 07.
 V. běh 04. 08. – 08. 08.
 VI. běh 11. 08. – 15. 08.
 VII. běh 18. 08. – 22. 08.
 VIII. běh 25. 08. – 29. 08.
(vždy od 8,00 do 15,00 hodin)

Program:

Informace na tel.: čísle 474 686 303

Beran 21. 3. - 20. 4.
Vaše nápaditost, činorodost 

a aktivita z vás činí neocenitelné spo-
lečníky zejména v nastávajícím čase 
prázdnin. Snažte se toho využít, ale 
nejen v osobních vztazích. 

Býk  21. 4. - 21. 5.
Jste šarmantní, milí a sexuál-

ně velmi přitažliví lidé, proto je  léto to 
nejvhodnější období, kdy můžete své 
vklady dobře zúročit. Pozor si dejte jen 
na přemíru dobrého jídla a pití.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Na vnitřní rozpolcenost a de-

prese, kterými jste často zmítáni, je 
nejlepší lék voda, slunce a láska. Ale 
nepřežeňte to. Ať si to dobře užijete, 
zásobte se kvalitními krémy s UV  
filtry.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Utajené vášně, které ve vás pla-

nou, není dobré dlouhodobě potlačovat. 
Vyvolávají  frustrace, kterých se často 
zbavujete alkoholem. Zamyslete se, jest-
li to není jen vaše pohodlnost.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Máte před sebou zážitek roku. 

A bude tak neobyčejný a intenzivní, že 
z jeho invence můžete čerpat třeba až 
do konce života, ale pozor, abyste se 
nedostali příliš mimo realitu. 

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Je nejvyšší čas vyladit se do 

letní euforie. Práce není všechno. 
Kupte si extravagantní šaty bez 
ohledu na to, kolik vážíte. A navštiv-
te třeba  nějaký letní festival.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Potřebujete prostor na sa-

mostatné rozhodování a právě toho 
si můžete užít nejvíc o prázdninách. 
Zařiďte dovolenou a nabídněte ji jako 
překvapení svým miláčkům. Ocení to.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Jste přesvědčeni, že jste pro-

ti všem emocím dostatečně obrnění. 
Nemylte se! Brzy se setkáte s tak vý-
jimečnou a úžasnou osobností, jejíž 
stopa se vám nesmazatelně zaryje 
do srdce.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Neposednost, která vás stále 

žene cestovat, není v tomto období na 
závadu. Pokud na to máte, navštivte 
krajinu svého srdce -  třeba Austrálii. 
Těm skromnějším postačí Slovensko. 

Štír  24. 10. - 22. 11.
Cílevědomě vyhledáváte ne-

bezpečí a riskujete, čímž jste ovšem 
nesmírně přitažliví. Letos si však na 
své cesty přibalte do kufru také tro-
chu zdravého rozumu a pudu sebe-
záchovy.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
S láskou si pohráváte tak, 

že často nepostřehnete, kdy je to 
jen hra a kdy vážná věc. Ve snaze 
nikdy se nevázat, můžete nelítost-
ně odhodit vztah, jaký už nikdy 
nenajdete.

METROPOL   horoskop   14. 7. - 31. 7.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Máte vynikající paměť a skvě-

lé organizační a kombinační schop-
nosti, ale na dovolenou se  vybavte 

spíš velkorysostí, hu-
morem a přizpůso-

bivostí. Je to záru-
ka, že se vyhnete 

hádkám.
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Japonská společnost působící v automobilovém průmyslu hledá pracovníky na následující pozice:

Aoyama Automotive
Fasteners Czech, s.r.o.
Průmyslová 1166, Lovosice, 
Eva Kosíková,
tel: 416 916 932; 732 342 599
email: kosikova@aoyama.cz

dále požadujeme:
 dobrý zdravotní stav, spolehlivost

nabízíme:
 lokalita pracoviště LOVOSICE
  perspektivní zaměstnání v mezinárodní

společnosti 
 vhodné pro muže - fyzická zátěž
 práce ve 3-směnném provozu po-pá
 odpovídající platové ohodnocení
 smlouva na dobu neurčitou
 další zaměstnanecké výhody

údržbář - zámečník USO - zámečník; praxe v údržbě strojního zařízení

obsluha
lisovacích strojů

min vyuční list - obor zámečník výhodou, 
praxe ve výrobě - lisovací stroje

skladník praxe na pozici skladníka, řidičský průkaz VZV výhodou

Teplicko | Třetí ročník Lady Cup 
2008 se konal v Golfovém areá-
lu Barbora 21. června. V kategorii 
ženy HCP 0-36 zvítězila Jitka Vo-
stradovská, v kategorii HCP 37-54 
Daniela Sedláčková. Golfový areál 
Barbora, domácí hřiště golfi stů 
Golf Clubu SPA, se nachází zhru-

ba 5 kilometrů  západně od Tep-
lic, směrem na Duchcov. Od roku 
2001 zde postupně vyrostlo gol-
fové hřiště a kompletní trénink-
ový areál.  Normované devítijam-
kové hřiště par 36/72 a dlouhé 
2893/5786 m bylo dokončeno na 
podzim 2007.

Text: Metropol, foto: Jiří Severský

Organizátorka golfového turnaje Romana Bendová při úvodním odpalu Lady Cupu 2008.

Lady Cup na Barboře
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 800 555 511

Hledáme nové 
obchodní zástupce.

www.smartpujcka.cz

až 5         Kč

na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky
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Produkční a zážitková agentura Dream Production se sídlem v Ústí nad Labem
hledá do svého dynamického týmu

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
pro Ústecký kraj a Prahu.

Požadujeme:  SŠ vzdělání, časovou flexibilitu, komunikativnost, dravost, příjemný vzhled 
a vystupování

Nabízíme:  zázemí prosperující společnosti, dobré pracovní podmínky, mladý kolektiv, 
finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu výkonu, firemní benefity. 

Praxe v oboru výhodou, nástup možný ihned

Dále hledáme

SAMOSTATNOU ÚČETNÍ
na hlavní pracovní poměr

Požadujeme:  SŠ vzdělání ekonom.směru, dobrá orientace v účetnictví,znalost práce na PC 
(MS Office),program pohoda-výhodou,organizační a komunikativní schopnosti, 
loajalita a příjemné vystupování,ochota k vysokému prac. nasazení

Pracovní náplň:  zpracování mezd,účtování a kontrola došlých faktur,vlastní fakturace,vedení 
hotovostní pokladny,měsíční účetní uzávěrky,příprava podkladů k přiznání 
DPH,daně z příjmů

Nabízíme:  zajímavou a odpovědnou práci, zázemí stabilní spol.,odpovídající platové 
ohodnocení

Praxe výhodou,nástup možný ihned

Profesní životopis zasílejte na Triskova@dreamproduction.cz,
dream@dreamproduction.cz, tel. 775 311 643 paní Tříšková

Tam naleznete hned tři a všechny pěk-
ně na kopci, jak se na správné rozhled-
ny sluší a patří. Ať už pojedete autem, 
na kole, nebo se vydáte pěšky, tak jako 
první doporučuji vyjet, nebo vyšláp-
nout pěkný „stoupák“ v Děčíně - Bře-
zinách. Tam na nás na vršku zarostlém 
keři a stromy čeká první rozhledna, 
která se jmenuje Velký Chlum. 

Nachází se asi pět kilometrů jihový-
chodně od Děčína. Stojí na stejno-
jmenném kopci ve výšce 508 m.n.m. 
a je vysoká 16 metrů. Byla postavena 
v letech 1928 - 1929 Horským spolkem 
pro České Švýcarsko. V roce 1997 byla 
opět zrekonstruována a zpřístupněna 
veřejnosti. Pokud si skutečně dáte tu 
práci a s vypláznutým jazykem dora-
zíte až nahoru, odměnou vám bude 
krásný výhled na město Děčín a řeku 
Labe. Dohlédnete také na vrcholky 
Českého Středohoří, vidět je kopec Var-
hošť, Kletečná a Milešovka, dominanta 
severních Čech. Zahlédnete i část Kruš-
ných a Lužických hor, nebo německou 
stranu Saského Švýcarska. Jen pro za-
jímavost, za sovětské okupace zde byl 
silný vysílač.
Dostat se nahoru na Velký Chlum mů-
žete ale i druhou stranou. Autobuso-
vou linkou dojedete na konečnou auto-
busu č. 2, Děčín - Staré Město. Odtud 

vyrazíte přes koleje železniční trati po 
červené turistické trase až k rozhledně 
Chlum. Zpět do Děčína můžete pokra-
čovat po žluté turistické trase do Bole-
tic, kde nasednete na autobus č. 9, nebo 
můžete z rozhledny pokračovat přes 
zříceninu Vrabinec do Těchlovic. A od-
tud jezdí autobusová linka č. 9 zpět do 
Děčína, města, které proslavil fi nalista 

první řady SuperStar Sámer Issa a nebo 
topmodelka Karolína Kurková.
Další zastávkou je jedna z nejnovějších 
rozhleden u nás v Česku, rozhledna 
Sokolí vrch. Naleznete ji též kousek od 
Děčína - Březin. Vydejte se ve směru na 
Českou Lípu a ještě před obcí Malá Ve-
leň odbočte na Dobrnou. Asi v polovině 
vesnice je ukazatel doleva na zpevně-
nou polní cestu, která se při troše fan-
tazie dá nazývat rozmlácenou okres-
kou. Ovšem kvůli nádhernému výhle-
du tuhle zhruba kilometrovou „silnici“ 
přežijete vy i vaše tlumiče. Sokolí vrch 
byl slavnostně otevřen  v den vstupu 
České republiky do Evropské unie, tedy 
1. května 2004. „Sokolák“ má nadmoř-
skou výšku 506 metrů a měl původně 
sloužit jen telekomunikačním účelům, 
což se naštěstí nestalo, a tak si můžete 
část severu Čech prohlížet z výšky je-
denapadesáti metrů. 
Místo sokolů na Sokolím vrchu spíše 

Po rozhlednách Děčínska
Pokud máte rádi výlety a pohled z výšky, tak se společně s námi vydejte 
po severočeských rozhlednách. Tentokrát zůstaneme na Děčínsku. 

Text: Lucie Sinková
Foto: Alena Volfová, archiv
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uvidíte a uslyšíte skřivánky. Zpívají na 
celé kolo, vylétnou do výšky a pak se 
strmě spustí dolů na zem, což je pro ně 
typické. Kromě této ptačí estrády mů-
žete za příznivého počasí vidět z věže 
i liberecký Ještěd. Dále ústeckou Buko-
vou horu, která několik desítek let slou-
ží jako televizní vysílač. Vašemu zraku 
neunikne ani Českolipsko. Dost jasně 
vyčuhuje novoborský kopec Klíč, nebo 
jeden z nejznámějších hradů u nás 
v republice, Bezděz.
A nakonec se podíváme na nejznáměj-
ší a zároveň nejstarší rozhlednu na 
Děčínsku, Sněžník. Dostanete se k ní, 
když se ze Sokoláku dáte na Huntířov, 
Ludvíkovice, dále pak Děčín a z města 
od Tyršova mostu se vydáte po značce. 
Anebo můžete jet autem Děčín - Jalůvčí 
- Rosenthal - Sněžník. Z padesátitisíco-
vého statutárního města je to zhruba 
17 km. Další možností je dojet do Jílo-
vého či Libouchce a tam odbočit do-
prava nahoru. Když dojedete do obce 
Sněžník, tak na samotnou rozhlednu 
jsou to z parkoviště přibližně 2 km. 
Na nejvyšší stolovou horu u nás v Čes-
ku vede víc cest. Můžete jít po silnici, 
je to procházka do mírného kopce, ces-
tou narazíte na Drážďanskou vyhlídku, 
ze které je vidět Německo. Konkrétně 
stolové hory Saského Švýcarska. Nebo 
běžte lesem po červené značce, která 
vás navádí po kamenité, ale o to víc 
romantické cestičce. Samotná vyhlídka 

opravdu stojí za to, navíc ve všech čty-
řech směrech jsou nahoře na rozhled-
ně umístěny tabulky, kde je skvěle pře-
hledně znázorněno blízké i vzdálené 
okolí, ať už kopce i s jejich nadmořskou 
výškou nebo městečka, která z vyhlíd-
ky vidíte. 
A pokud se potřebujete občerstvit, není 
to problém, protože hned u úpatí roz-
hledny je bufet i s příjemným venkov-
ním posezením na dřevěných lavičkách 
a restaurace s ubytováním. Sněžník sto-
jí v nadmořské výšce 723 metrů, takže 
vás trošku zadýchá jednak vystoupání 
na samotný kopec, jednak ještě zdolání 
153 schodů. Ale tahle rozcvička stojí za 
to, protože lze odsud vidět Česko-saské 
Švýcarsko s Labskými pískovci a stolo-
vými horami v Německu, České středo-
hoří i s Milešovkou, Lužické a Krušné 
hory. Když je opravdu dobrá viditelnost, 
tak zahlédnete Ještěd a Jizerské hory. 
Sněžník byl postaven v roce 1864. Pů-
vodně nemělo jít o rozhlednu, ale o věž 

určenou pro geografi cká měření. Jenže 
pak se o Sněžník začali zajímat turisté 
a tak hrabě najal strážného, který je za 
jakýsi poplatek pouštěl nahoru na věž. 
V roce 1936 proslula tím, že na ní byl 
u nás poprvé zachycen televizní signál 
z olympijských her v Berlíně. V sedm-
desátých letech minulého století ale už 
byla v tak zchátralém stavu, že musela 
být uzavřena. Až tři roky po revoluci, 
v roce 1992, se dočkala rekonstrukce 
a znovuotevření. Další zajímavostí je, 
že s termickými stoupavými proudy 
kolem stolové hory se zde mísí vzduch 
až od Severního moře, což má blaho-
dárné účinky, a proto bývá toto místo 
nazýváno „Větrné lázně“.
Tak šťastnou cestu za Větrnými lázně-
mi, ale i dalšími rozhlednami u nás na 
severu Čech. Taky dobrý dech, namasí-
rované nohy a šikovné pohorky.

Velký Chlum

Sněžník

Sokolí vrch

Pěkný prázdninový 
a dovolenkový čas 
všem čtenářům a zejména těm, kteří 
nám posílají pozdravy a vzkazy.
Děkujeme za vyluštěné tajenky a při-
pojená přání pěkné dovolené napří-
klad od čtenářek z Teplic - Ludmily Čer-
mákové a Marie Formanové.
Do metropolské rodiny patří i Dagmar 
Wankeová (jsme rádi, že vám mobilní 
telefon – odměna za tajenku, slouží). 
Čtení o reiki se, paní Wankeová, brzy 
dočkáte. 
Jiřina Tonková z Mostu se radovala 
z výhry o to více, že ji dostala jako 
nečekaný narozeninový dárek. Pře-

jeme pevné zdraví.
„Jste bezva noviny,“ vzkazuje Kamila 
Krotká z Mostu. Děkujeme i vám. Usi-
lujeme o to, abychom byli příjemným 
společníkem ve vašich domácnostech 
a když máme důkazy, že jste s námi 
rádi, je to dobré znamení.
Paní Jaroslavě Bechyňové z Chomutova 
velký dík za přání dobrých nápadů. Má-
te-li nové náměty vy, čtenáři, nenechá-
vejte si je pro sebe a podělte se o ně. 
Píšete, že si v novinách může každý 
najít to svoje. Do pozitivních a vlíd-
ných novin patří i dobré skutky. O je-
den takový se s námi podělil Josef Blá-
bolil z Chomutova, který naším pro-
střednictvím srdečně děkuje poctivým 

lidem, s jejichž pomocí se shledal se 
ztracenými osobními doklady. 
Ať se daří rovněž vám, paní Evo Stra-
ková. O přírodě a památkách budeme 
psát ještě více, můžete se těšit. Vlas-
to Hrodková, neskromně si přejeme, 
abyste si archivovala nejen články, ale 
celá vydání Metropolu a vnoučkovi, 
který už s vámi luští křížovky, dobro-
družné prázdninové dny.
Na adresu Beethovenova 24, Ústí nad 
Labem, sídla redakce, chodí vesměs po-
zitivní psaní. Jediné, co občas vytknete, 
je špatné doručování (děkujeme za in-
formaci např. čtenářům Tománkovým). 
Prostředníkem mezi vámi a námi je 
Česká pošta. Pokud Metropol nedostá-

váte do schránky, zeptejte se vaší poš-
tovní doručovatelky, proč tomu tak 
je? Budete-li nadále nespokojeni, ob-
raťte se, prosím, na bezplatnou linku 
800 500 050, která slouží čtenářům Se-
veročeského i Pražského Metropolu.
Ať se vám Metropol stále dobře čte. 
Máte-li chuť, napište nám, těšíme se na 
vaše postřehy.

Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz


