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Politika je umění možného
Na hektické lednové a únorové dny letošního roku, kdy výpovědí hrozilo na 3 800 lékařů českých a moravských 
nemocnic, hned tak nezapomene ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger, který poskytl Metropolu rozhovor.
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P R O M O T I O N

...pomáháme handicapovaným
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VELKOFORMÁTOVÝ TISK

 O nutnosti reformy zdravotnictví se hovo-
ří už celá léta. Přesto zbyla až na vás. S ja-
kým přesvědčením a představami jste do 
vrcholové politiky šel?
Z pozice ministra nahlížím na věci z ji-
né strany, než jsem byl dříve zvyklý. Věci 
jsou komplikovanější, často zašmodrchané 
a k tomu panuje velká nervozita. Přitom re-
forma zdravotnictví byla dobře založena, 
ale zkomplikovaly ji detaily. Uvedu to na 
příkladu vzdělávání, kde je důležité pře-
devším definování práv lékaře při posky-
tování péče, tzv. lege artis. Tady musí být 
jasně řečeno, že toto neovlivní lékař, je-
ho výkon ale musí odpovídat daným pod-
mínkám, kde ho provádí. Jestli se toto 
vyřeší, lékaři získají jistotu a bude po 
problémech. Řada potíží je také v rych-
losti. Ministr Tomáš Julínek peníze na 
vzdělávání získal, ale administrativu 
a jejich rozdělení se nepodařilo doladit. 
Sám nejsem příznivcem rychlých řeše-
ní za každou cenu. Reformy by se měly 
principielně dělat jednou za deset ne-
bo dvacet let, ale s důkladnou rozvahou 
a přípravou. Stejně tak s jistou nebojác-
ností musíme umět říct, že na všechno 
nemáme. Úroveň našeho zdravotnictví je 

ve srovnání se zahraničím vysoká, přes-
to máme dané možnosti a s nimi musíme 

umět pracovat podle pravidel, která je tře-
ba zavést na všech úrovních včetně vstupů 

nových technologií.
 Na rozdíl od řady svých kolegů ve vládě má-

te zdravotnictví takříkajíc pod kůží, byl jste lé-
kařem, přednostou oddělení, ředitelem fakult-
ní nemocnice, působíte jako učitel a lektor, má-

te zkušenosti z oboru ze zahraničí. Je to ve vaší 
současné pozici výhoda a do jaké míry rozumíte 

signatářům akce „Děkujeme, odcházíme“?
Ministr by měl být ministrem všech aktérů, přede-

vším pacientů. Při své lékařské praxi jsem se také 
podrobně seznámil s ordinacemi praktických léka-
řů i s chodem nemocničních celků. Znám praxi mla-
dých lékařů ve fakultních nemocnicích a vnímám 
jejich problémy. Efektivita jejich práce jde na úkor 
pracovního vytížení. Přesto, že platby od pojišťoven 
jsou za poslední léta dvakrát vyšší, v soukromé sfé-
ře jdou peníze i do platů zdravotníků, zatímco v ne-
mocnicích do vybavení novými technologiemi. Potud 
signatářům výzvy rozumím. 
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Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. 
• Od roku 1972 působil na katedře radi-
ologie Lékařské fakulty Univerzity Kar-
lovy v Hradci Králové, a to jako vědec-
ký asistent, vědecký pracovník, odborný 
asistent a docent. 
• Od roku 1991 zastával pozici přednos-
ty Radiodiagnostické kliniky Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové, od roku 1993 
působil rovněž jako náměstek pro léčeb-
ně preventivní péči. 
• V letech 1996 až 2009 byl ředitelem Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové, v roce 
2009 se na vlastní žádost této funkce vzdal.

• V sedmdesátých létech stál u zavádění 
ultrazvukového zobrazení v oblasti kar-
diologie a břišní diagnostiky v ČR a za-
vádění počítačové tomografi e z nás. Od 
devadesátých let se rovněž podílel na za-
vádění programů kvality a dalších mo-
derních metod v oblasti zdravotnické-
ho managementu v ČR. V této oblasti 
dlouhodobě působí jako učitel a lektor. 
Je autorem či spoluautorem 125 odbor-
ných publikací. Do roku 2009, kdy vstou-
pil do TOP 09, nebyl členem žádné poli-
tické strany.

 Nestýská se vám po praktické medicíně? Co pro 
vás znamená?
Je to velmi přitažlivé povolání, při kterém sice děláte 
řemeslnou práci, ale pomáháte lidem. I z odborného 
hlediska je to velice zajímavá profese, někdy až s de-
tektivním nádechem.

 Měl jste při nelehkém rozhodování vždy podpo-
ru vlády a jste s výsledkem dohody spokojen? 
Úplnou podporu všech členů nemáte nikdy. Čím dál 
jste takříkajíc od vlastního hnízda, je rozporů víc, člo-
věk se musí umět prosadit. Někteří kolegové neznali 
všechny detaily, nepočítali s tím, že lékaři budou ve 
svém postoji tak úporní, a proto svůj názor měnili po-
stupně a nakonec se přihlásili ke středovému řešení. 
Osobně jsem s přijatým výsledkem spokojen. 

 Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví 
s LOK a Českou lékařskou komorou bylo 17. února 
podepsáno a lékaři si už od tohoto měsíce platově 
polepší. Nárůst mezd bude pokračovat i v příštích 
letech. Kde na to rezort vezme peníze v souvislos-
ti s plánovaným zvýšením DPH?
Na platy lékařů budeme letos potřebovat najít v rezortu
2 miliardy korun. S úsporami pomohou úhradové 
mechanismy, rušení některých lůžek akutní péče, 
chtěli bychom, aby zdravotní pojišťovny neuzavíra-
ly nové smlouvy. Pomoci mohou i samotní pacienti, 
kteří musí být také zainteresováni. Zdraví člověka 
přeci není jen otázka péče státu. Se zvýšením daně 
z přidané hodnoty jsme nepočítali. Už teď hledáme 
další vnitřní zdroje, ale obávám se, že bez podpory 
vlády nárůst vyřešit nepůjde. 

 Trochu stranou zůstal ostatní personál v nemoc-
nicích. Jaké jsou výsledky vašeho jednání a Českou 
asociací sester?
Odměňování sester je otázka dlouhodobější. Tak, jak 
roste kvalita a dostupnost zdravotní péče, zvyšují se 
i jejich počty, například na jednotkách intenzivní pé-
če, kde je potřeba více personálu. V nočním provozu 
jsou sestry zapojeny víc než lékaři a především tří-
směnný provoz je potřeba řešit. Sestrám v nemocni-
cích se zvýšily platy v letech 2009 a 2010. Teď jim ná-
leží poděkování za trpělivost, s nárůsty odměn za je-
jich práci počítáme v roce 2012.

 Ohrozila tvrdá vyjednávání časový harmono-
gram přípravy reformy? 
Čas v politice je hrozně drahý a strašně rychle bě-
ží. V přípravě klíčových změn, jakými bude napří-
klad Zákon o službách, pokračujeme podle plánu. 
Jeho návrh bude hotov do konce pololetí letošní-
ho roku.

Pokračování na 3. straně
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Končí papírové
padesátikoruny

Česká republika | K 1. Dubnu letoš-
ního roku končí platnost papírové pa-
desátikoruny, která je jediným čes-
kým platidlem ve dvojím provedení. 
Ke konci ledna bylo v oběhu 63 mili-
onů kovových padesátikorun a méně 
než 16 milionů papírových bankovek 
stejné hodnoty. Papírové padesátiko-
runy lze do 31. 3. 2012 vyměnit na 
pobočkách ČNB a komerčních bank.

Pěstounská péče posílí
Česká republika | Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí usiluje v rámci 
připravované reformy o zkvalitnění 
a profesionalizaci pěstounské péče. 
Novela zákona zlepší hmotné zabez-
pečení pěstounů a má zvýšit počet 
pěstounských rodin. Cílem refor-
my, která začne platit od ledna 2012 
je zabezpečit výchovu a všestranný 
rozvoj dítěte v náhradním rodinném 
prostředí.

Půjčky pro chovatele
Česká republika | Nejpozději do 21. 
března ještě mohou podnikatelé, za-
bývající se chovem prasat a drůbe-
že, podat písemnou žádost o zápůjč-
ky obilí ze státních hmotných rezerv. 
Na jejím základě přenechá Správa 
státních hmotných rezerv od 1. dub-
na chovatelům určené krmné obilí na 
sjednanou dobu.

 V4 o ekozátěžích
Šamorín | Sedmnácté zasedání mi-
nistrů životního prostředí zemí Vi-
segrádské skupiny bylo mimo jiné 
o problematice starých ekologických 
zátěží. Ministři se shodli na návrhu 
zařadit ji do připravovaného rozpoč-
tu EU po roce 2013.  V ČR bylo v rám-
ci Operačního programu ŽP čerpáno 
125 mil. Kč v roce 2008, 394 mil. Kč 
v roce 2009 a 674 mil.Kč v roce 2010.

Bez objíždky
Karlovy Vary | Od prvního dubno-
vého dne budou moci všichni řidiči 
směřující z Chebu do Karlových Varů 
poprvé projet bez objížďky po mostě 
přes Ohři u Sokolova. Pokud stavbu 
nezkomplikují nečekané změny po-
časí, k tomuto termínu skončí všech-
ny práce a stavbaři otevřou pro jed-
nosměrný provoz jeden pruh od Che-
bu na Karlovy Vary. 

Setkání  se zúčastnili rovněž náměs-
tek ministra průmyslu a obchodu Mi-
lan Hovorka, předseda senátního Vý-
boru pro hospodářství, zemědělství 
a dopravu Jan Hajda, předseda před-
stavenstva Václav Petříček a výkonný 
ředitel František Masopust, oba z ko-
mory pro hospodářské styky se SNS. 
Pracovní schůzka potvrdila obou-
stranný zájem na rozvoji proexportní 
politiky. „Vždy mne těšila oboustranná 
chuť podnikatelů – výrobců a exporté-
rů – spolupracovat. Jsem přesvědčen, že 
tam, kde se čile obchoduje, je dostatek 
prostoru i pro vědeckou, kulturní, spor-
tovní a nakonec i politickou spolupráci. 

„Bylo to nesmírně hektické, ale zvládli jsme 
to, s pomocí všech. Ze starého do nového 
jsme museli převézt část vybavení. Kromě 
jiného s námi šel třeba i archiv, veškeré kar-
totéky, spousta materiálu,“ řekl přednos-
ta neurologické kliniky Radomír Taláb.
I přes stěhování byla akutní péče o paci-
enty na jednotce intenzivní péče a na ik-
tovém oddělení stále zajištěna. Po slav-
nostním otevření následoval Den otevře-
ných dveří. Kliniku si tak mohli prohléd-
nout lidé, třeba i pacienti. Rekonstrukce 
stála 200 milionů korun a přinese kom-
fortnější prostředí i lepší péči o dětské 
a dospělé pacienty.
„Tím, že se přesunulo oddělení do hlavního 
areálu, nemusíme pacienty mnohdy v těž-
kém stavu náročným způsobem překládat 
do sanitky a převážet na vyšetření,“ podo-
tkl Taláb. Pro neurologickou kliniku je 
důležité i spojení s dalšími lékařskými 
obory, protože lékaři mohou výsledky 

vyšetření a postupy léčby rychleji kon-
zultovat s ostatními kolegy. Klinika je 
koridory propojena s ostatními odděle-
ními. Na klinice je celkem 60 lůžek. Dět-
ské oddělení má 15 lůžek a jeho součás-
tí je i tělocvična, herna, učebna nebo ta-
ké denní stacionář. 
„Ten je důležitou součástí péče o neurolo-
gicky nemocné v regionu a počet lůžek tam 
vzroste z 8 na 16, což je počet, který potře-
bujeme,“ dodal přednosta.
Zlepšilo se i zázemí pacientů, neboť no-
vé pokoje jsou nejvýš třílůžkové s vlast-
ním sociálním zařízením. Na klinice 
jsou i ambulance, specializované porad-
ny a centra.
Do kliniky chce vedení ještě dále inves-
tovat. Další nové přístroje totiž mají ješ-
tě zdokonalit vyšetření i léčbu mozko-
vých cévních příhod v časné fázi. Na dal-
ší dovybavení chce nemocnice získat ev-
ropské peníze. (met)

„Zastaralá technologie čistírny odpad-
ních vod neodpovídala požadavkům 
nové legislativy a navíc by nestačila 
kapacitně pro čistění splaškových vod, 
jež budou přiváděny z Mimoně a vý-
hledově i z dalších obcí. Použití mo-
derních technologií na zrekonstruova-
né čistírně odpadních vod bezpochyby 
pozitivně ovlivní kvalitu vody v Plouč-
nici. Právě zahajovaná akce navazuje 
na rekonstrukci a náhradu nevyhovu-
jící jednotné kanalizace v Mimoni, kte-
rou jsme prováděli v letech 2008-2009,“ 
řekl Petr Skokan, předseda předsta-
venstva SVS.
Řeka Ploučnice protíná území NATU-
RA 2000, samotný areál ČOV se na-
chází v oblasti, kterou spravovaly 
tzv. spřátelené armády. „Jsme rádi, 
že máme možnost realizovat stavbu 
v tak zajímavé lokalitě. I kvůli tomu 
zde platí přísnější požadavky přírodo-
vědeckých posudků na vliv vyšších hla-
din řeky na stavbu, kterou během zem-

Univerzitu přebírá v nelehkém obdo-
bí, kdy je její pověst poškozena před-
loňskými a ne stále vyřešenými skan-
dály na právnické fakultě, která se po-
týkala s podivným přijímáním studen-
tů, opsanými pracemi a nestandardně 
rychlým studiem. 
Jako nová rektorka musí dořešit kau-
zy kolem odebírání titulů, což zřej-
mě skončí u soudu. Měl by jí pomo-
ci nový vysokoškolský zákon, kte-

rý má být schválený do konce roku, 
a má umožnit rektorovi tituly ode-
brat do pěti let po obhajobě. ZČU 
chce podle svého únorového vyjád-
ření zrušit diplomy zhruba 20 magis-
trům práv, jednomu bakaláři a doře-
šuje tři tituly Ph.D. a pět titulů JUDr.
Mauritzová hned po zvolení rektor-
kou loni v listopadu prohlásila, že chce 
změnit vnější pohled na ZČU a jako 
hlavní cíl má jednotnou školu. „Chci ji 

Senátní otevírání dveří
Praha | Přemysl Sobotka, 1. mís-
topředseda Senátu PČR, věrný 
svému krédu: „politici nemají 
do práce podnikatelů zasahovat, 
ale mají jim pomáhat v zahrani-
čí otevírat dveře“, se setkal  s vel-
vyslancem Ruské federace v ČR 
Sergejem Kisilevem a jeho dopro-
vodem.

Na druhé straně jsem se nejednou pře-
svědčil při svých ofi ciálních zahranič-
ních cestách, že mnohdy dobří a úspěš-
ní exportéři pomáhají v zahraničí ote-
vírat dveře i nám politikům“, řekl po 
skončení jednání Přemysl Sobotka.
 (od dop.)

Neurologie se stěhovala
Hradec Králové | V královéhradecké nemocnici se konala akce „kulový 
blesk“, a sice se jednalo o jedno z největších stěhování posledních let. Do 
nové budovy uprostřed areálu se přesunula neurologie. Uplynulých 70. 
let sídlila ve staré nemocnici.   

Nová ČOV bude v Hradčanech
Českolipsko | V Hradčanech na 
Českolipsku odstartovala pláno-
vanou investiční akci v objemu 
téměř 94 miliónů korun Seve-
ročeská vodárenská společnost, 
která vodou zásobuje téměř celý 
Liberecký a Ústecký kraj.

ních prací řádně zajistíme pomocí py-
rotechnického průzkumu,“ doplnil za 
vedoucího člena sdružení zhotovite-
lů Ing. Martin Borovička, generální 
ředitel SYNER, s. r. o. V současnosti 
jsou odpadní vody z Mimoně čiště-
ny na integrovaném hrubém před-
čištění a biologických dočišťovacích 
rybnících. To jednak není v souladu 
s platnou legislativou a kromě toho 
není možné zajistit limity pro vy-
pouštění zejména v zimních měsí-
cích. Pro řešení nevyhovujícího sta-
vu byla zpracována vodohospodář-

ská studie SčVK, na jejímž základě 
bylo rozhodnuto realizovat variantu 
přečerpávání odpadních vod z Mi-
moně na ČOV Hradčany a zrekon-
struovat tuto ČOV.  Zhotovitelem 
stavby je na základě výsledku výbě-
rového řízení sdružení  Mimoň, ČOV 
Hradčany – Syner – HST, jehož členy 
jsou stavební společnosti Syner s. r. 
o. a HST Hydrosystémy s.r.o. Rekon-
strukce bude probíhat za provozu 
a bez odstávek, stavba má být podle 
smlouvy dokončena do října 2012.

 (od dop.)

Univerzitě vládne rektorka Ilona Mauritzová
Plzeň | Do čela Západočeské univerzity nastupila nová rektorka, dvaa-
padesátiletá Ilona Mauritzová. Je to poprvé co univerzitu s téměř 20.000 
studenty a rozpočtem dvě miliardy korun povede žena. V nové funkce 
vystřídala Josefa Průšu.

v ČR, Vysokou školu Plzeň, která se 
před 2,5 lety začlenila pod ZČU coby 
její nejmladší osmá fakulta s 900 stu-
denty. Mauritzová se narodila v roce 
1959 v Chomutově. V roce 1983 vy-
studovala Pedagogickou fakultu v Plz-
ni, aprobaci občanská nauka - tělesná 
výchova, později tam složila rigorózní 
zkoušku. Dále získala titul Ph.D. z ob-
lasti veřejného zdravotnictví. Je člen-
kou řady odborných komisí a vědecké 
rady ZČU, v roce 2004 obdržela zvlášt-
ní uznání ministryně zdravotnictví za 
rozvoj bakalářských programů v sou-
ladu s požadavky EU. (ol)

Foto: Anna Vaverková, ZČU.Rektorka ZČU doc. Ilona Mauritzová

stmelovat, podporovat spolupráci mezi 
fakultami, ústavy, klást důraz na inter-
disciplinaritu,“ uvedla. Heterogennost 
školy je podle ní šancí a výhodou. 
Chce podporovat výzkumné projek-
ty a klást důraz na kvalitu výuky. 
ZČU musí být podle ní daleko více vi-
dět a být součástí města a kraje. Dí-
ky zkušenostem ze soukromého sek-
toru hodlá univerzitu řídit jako fi rmu, 
ale bude ctít akademické svobody. Tvr-
dí o sobě, že věci dotahuje do konce 
a umí motivovat lidi kolem sebe. 
Doktorka pedagogiky Mauritzová za-
ložila před devíti lety první soukro-
mou vysokou zdravotnickou školu 

Poklepu na základní kámen se zúčastnili zástupci provozovatele, samosprávy 
a zhotovitele stavby nové čistírny odpadních vod.

Rokycany | Celkem 321 volně žijí-
cích zvířat 57 druhů, nejméně za po-
sledních pět let, přijali loni v roky-
canské záchranné stanici pro živo-
čichy. Stanice fungující pod Českým 
svazem ochránců přírody loni zavr-
šila dvacet let existence. 
Po začátcích, kdy za rok ochránci pří-
rody ošetřili i méně než deset zví-
řat ročně, se jejich činnost rozrost-
la. V posledních deseti letech sta-
nice pečuje o víc než 300 zvířecích 
pacientů ročně. „Zařízení za dvacet 
let přijalo a léčilo celkem 4280 ži-
vočichů, především ptáků, řekl šéf 
stanice Pavel Moulis. Z loni přija-
tých zvířat se podařilo vrátit do pří-
rody víc než polovinu přijatých je-
dinců, celkem 171. vysvětlil Moulis. 
Do stanice se volně žijící zvířata do-
stanou se zraněními, která nejčastěji 
utrpí při nárazu do drátů elektrické-
ho vedení. „Velice častá jsou i zranění 
způsobená dopravními prostředky, ná-
razy do překážek či napadení jinými ži-
vočichy. Zvláštní skupinu tvoří mláďa-
ta, která ne vždy vyžadují pomoc a pro 
svoji nesamostatnost jsou často odchy-
cena a přinesena do stanice,“ vyjme-
noval Moulis. Mezi loňskými paci-
enty stanice bylo 37 procent mláďat 
a 41 procent zraněných zvířat. Zby-
tek představují odchycená nebo vy-
sílená zvířata (ol)

Pacienti záchranné stanice
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 Lednové a únorové dny musely 
být pro vaši psychiku hodně ná-
ročné. Jak jste se udržoval v kon-
dici a už napětí pominulo?
Vypětí se týkalo celého mého tý-
mu. Přirozeně se nám všem po 
podpisu memoranda ulevilo. Prá-
ce ministra ovšem A zahrnuje ta-
ké řadu společenských povinností, 
a tak, mám-li volný víkend, dohá-
ním spánkový defi cit a snažím se 
udržovat kondici fyzickou aktivi-
tou, vypravím se na běžky, jdu si 
zaplavat, či do veslařského klubu, 
který jsem v Hradci Králové spolu-
zakládal.

 Co vzkážete prostřednictvím 
Metropolu občanům? 
Že mohou být hrdí na českou vel-

mi kvalitní, špičkovou medicínu, 
kde došlo k výraznému zlepšení 
zejména v případech ohrožujících 
život. Péče a dostupnost má vyšší 
kvalitu i při doléčování v centrech 
specializované péče. Znovu bych 
rád apeloval na všechny spoluob-
čany – važte si svého zdraví a pe-
čujte o ně, to se vždycky vyplatí. 
A ještě mám jeden vzkaz, který se 
týká tolik probírané korupce. Stej-
ně jako v celé společnosti se ani 
zdravotnictví nevymyká. Z praxe 
ale vím, že jsou to jednotlivé pří-
pady, naprostá většina manaže-
rů i lékařů v nemocnicích se cho-
vá profesionálně, proto není třeba 
propadat beznaději. 

Text: Ladislava Richterová
Foto: Petr Moidl

Politika je umění možného

Pražská plynárenská poskytuje 
svým odběratelům například opra-
vy plynových spotřebičů zcela zdar-
ma. Stejně tak jsou u ní bezplatné 
opravy netěsností bytových roz-
vodů v rámci zásahu Pohotovost-
ní služby. Zákazníci Pražské plyná-
renské mají k dispozici i celou řa-
du dalších výhod: mohou získat 
odměnu za získání nového zákazní-
ka, slevu na nákup nového plyno-
vého spotřebiče, která dosahuje až 
30 % vč. montáže zdarma nebo sle-
vy, které lze čerpat v rámci věrnost-
ního programu Zákaznická karta 
u téměř 90 partnerů.
Naproti tomu klient, který je v da-
tabázi Pražské plynárenské evido-
ván jako neplatič, riskuje velké vý-
daje. Pokud se mu porouchá ply-
nový spotřebič, vyjde ho oprava, 
kterou mají řádně platící zákazní-
ci zdarma, na zhruba tři tisíce ko-

run. Jinak bezplatné opravy případ-
ných netěsností bytového rozvodu 
v rámci zásahu Pohotovostní služ-
by ho budou stát průměrně dva ti-
síce korun. Zanedbatelné nejsou ani 
částky, které zákazníci Pražské ply-
nárenské mohou získat v rámci bo-
nusového programu fi rmy – se Zá-
kaznickou kartou Pražské plynáren-
ské ušetří za rodinnou dovolenou 
až sedm tisíc korun. Stejnou částku 
uspoří třeba i při nákupu nového 
plynového kotle nebo jeho montá-
ži. Přiznání bonusů je ale podmíně-
no vyrovnáním všech závazků vůči 
fi rmě. „U nás se prostě neplatit nevy-
platí,“ říká vedoucí odboru faktura-
ce a pohledávek Pražské plynáren-
ské Ing. Vladimíra Benešová. 
Pokud některý zákazník Pražské 
plynárenské začne dlužit, protože 
se dostal do nepředvídatelné situ-
ace, měl by svého dodavatele kon-

taktovat a domluvit se s ním na 
způsobu řešení. Pražská plynáren-
ská je připravena přistoupit k jeho 
problému s maximální vstřícností. 
„Chápeme, že se někteří naši zákaz-
níci mohou dostat do obtížné situace, 
která jim zabrání přechodně plnit zá-
vazky. Proto jsme ochotni domluvit se 
s každým na individuálním řešení,“ 
vysvětluje Benešová. Zdlouhavé 
a nákladné vymáhání dluhů soud-
ní cestou je pro Pražskou plynáren-
skou až poslední možností. Svým 
zákazníkům se především snaží na-
bídnout řešení, které by vyhovova-
lo oběma stranám. První upomín-
ka tak například ještě neznamená 
sankce – dlužníkovi není vyměře-
no žádné penále. „Bohužel jsou lidé, 
kteří o žádnou  dohodu nestojí. Ti po-
tom musí počítat s následky, které vy-
plývají ze soudního řízení apod.“ do-
plňuje Benešová. 

Kdo neplatí za plyn, prodělá
O dost peněz mohou přijít zákazníci Pražské plynárenské, kteří jsou jejími dlouhodobými dlužníky. Firma jim totiž 
neposkytne žádnou z výhod, které náleží všem řádně platícím odběratelům. A to se neplatičům může prodražit.

Paní Irena Hájková peníze věnova-
la Fondu ohrožených dětí na to, aby 
mohl dokončit rekonstrukci objek-
tu v Jindřichově Hradci, kde vznikne 
první jihočeský Klokánek, tedy sta-
cionář pro týrané a nechtěné děti.
„Co s penězi. Prodala jsem dům, ne-
chala jsem si jen něco na pohřeb a to 
mi stačí. Žiju skromně, vlastní děti ne-
mám, tak jsem chtěla dopřát aspoň ji-
ným, aby se měly dobře,“ svěřila se 
Metropolu paní Irena.
Vedení fondu, ústy své předsedkyně 
JUDr. Marie Vodičkové bylo její štěd-
rostí v dobrém slova smyslu v šoku.
„To, co udělala tato milá paní, je neu-
věřitelné. Je to úžasné a v dnešní době 
se to opravdu nevidí. Nesmírně nám 
tím pomohla, bude nyní hlavně její zá-
sluhou, že stacionář pro děti na jihu 
Čech vznikne,“ prozradila METROPO-
LU Vodičková.
Náklady na vybudování Klokánku na 
jihu Čech jsou totiž okolo 20 milio-

nů korun. Původně měl FOD získat 
většinu peněz z evropských dota-
cí, i když je měl přislíbené. To se ale 
nestalo. A přestože byly práce v pl-
ném proudu, nastal problém, co dál 
a z čeho zaplatit stavební fi rmě.
„To, že se tato paní objevila a věnova-
la fondu tak štědrý dar, nám nesmír-
ně pomohlo a věříme, že už v červnu 
budeme moct Klokánek otevřít,“ radu-
je se Marie Vodičková i spolu se svý-
mi kolegyněmi.
V jihočeském zařízení bude 32 dě-
tí v osmi bytech po čtyřech dětech. 
V každé „rodince“ bude jedna te-
ta. Zařízení je bývalým penzionem, 
pro děti tam tak bude i krásná za-
hrada.
Vodičková poukazuje na to, že je stá-
le obtížnější Klokánky po republice 
udržet. Příspěvek na jedno dítě od 
státu je 270 tisíc ročně, zatímco na 
děti do ústavů přispívá stát ročně až 
o tři sta tisíc korun více.   (met)

Důchodkyně dala milion
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J. Hradec | Č. Lípa | Neuvěřitelně dobrý skutek udělala seniorka z Čes-
ké Lípy. Většinu peněz z prodeje svého domu, tedy milion korun, věnova-
la na charitu. A ne ledajakou. Rozhodla se pomoci těm nejslabším a nej-
potřebnějším – dětem. 

Vzdát hold handicapovaným sportov-
cům přišli i někteří představitelé vlády 
v čele s ministrem školství Josefem Do-
bešem či senátorem Přemyslem Sobot-
kou. Samotné vyhlašování vítězů, kte-
ré proběhlo ve svižném tempu, proklá-
dal zpěvem pěvecký sbor Post Skrip-
tum. Objevem roku se stali kromě 
lyžařky Anny Kulíškové i Sledge hoke-
jisté, kteří přivezli z Mistrovství Evropy 
2010 cenné stříbro. Nejlepším kolekti-
vem bylo vyhlášeno družstvo stolních 
tenistů, nejlepším handicapovaným ju-
niorem lyžař Jakub Novák a juniorkou 

plavkyně Adéla Niklová. Do síně slávy 
vstoupili Josef Lachman a již zesnulý 
Josef Veselý. Třetí místo si právem od-
nesla zrakově postižená lyžařka Anna 
Kulíšková a její trasérka Michaela Hu-
bačová. Kulíšková vybojovala bronz 
v superobřím slalomu na paralympiá-
dě ve Vancouveru. Druhý skončil, v mi-
nulých letech několikrát oceněný, cyk-
lista Jiří Ježek, který vyhrál na mistrov-
ství světa časovku. Hlavní cenu za Nej-
lepšího handicapovaného sportovce 
2010 si „vyplavala“ plavkyně Běla Hla-
váčková - Třebínová. Dvojnásobná pa-

ralympijská vítězka z Pekingu 2008 se 
v loňském roce stala vicemistryní světa 
v plavání na tratích 50 m volný způsob 
a 50 m znak, získala i bronz na prsař-
ské stovce. Svých sportovním kolegům 
přišel popřát mistr Evropy ve veslování 
Ondřej Synek. „Sláva je jed, který je nut-
né brát po malých dávkách,“ upozornil 
všechny oceněné s nadsázkou mode-
rátor Jakub Bažant. Mediálním partne-
rem Českého paralympijského výboru 
je i Český Metropol.

Text: Šárka Jansová,
foto: Premier Sports

Nejlepším handicapovaným sportovcem
je Běla Hlaváčková - Třebínová

Praha | V Top Hotelu Praha se 8. března uskutečnilo slavnostní vyhlášení Nejlepšího 
handicapovaného sportovce České republiky 2010. Největších ovací se zaslouženě do-
stalo plavkyni Běle Hlaváčkové - Třebínové. Druhý skončil cyklista Jiří Ježek a třetí ly-
žařka Anna Kulíšková.

Nejlepší sportovkyní za rok 2010 je Běla Hlaváčková - Třebínová. 
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Tyto žákovské fi rmy vznikly z pra-
covních skupin žáků a žákyň tří čes-
kých a saských škol, jejichž úkolem 
bylo vytvoření a realizace vlastního 
podnikatelského záměru. Nešlo ale 
pouze o vymyšlení činnosti žákovské 
fi rmy, ale také o vytvoření fungující 
struktury fi rmy tak, aby každý ze čle-
nů převzal ve fi rmě konkrétní funkci 
s konkrétními úkoly. Jejich práce byla 
ofi ciálně zahájena na úvodním setkání 

v září 2009 v německém Annabergu, 
kde mohli účastníci projektu nasbírat 
první nápady a vyměnit si zkušenosti 
s ostatními účastníky projektu.
Do začátku byly fi rmy podpořeny star-
tovním kapitálem ve výši 300 EUR. Za 
správné využívání těchto fi nančních 
prostředků zodpovídali vedoucí a účet-
ní žákovských fi rem. K tomu, aby byly 
žákovské fi rmy udržitelné vzhledem 
k budoucnosti, byly žákovské fi rmy 

Úspěšné zakončení dvouletého česko-německého projektu
„Životní prostředí dělá školu – Žákovská environmentální s. r. o.“

Po dvou letech úspěšně končí projekt Venkovského prostoru o.p.s. a ně-
meckého Leadpartnera Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. 
Výsledkem projektu „Životní prostředí dělá školu – Žákovská environ-
mentální s.r.o.“, který byl fi nancován z prostředků EU, operačního pro-
gramu Cíl 3, bylo založení šesti žákovských fi rem.

uznány jako školní projekt a podpořeny 
vedením školy a dohlížejícími učiteli.
Další nedílnou součástí projektů byly 
odborné exkurze do saských a českých 
fi rem, které se zajímají o životní pro-

středí a jeho ochranu. V rámci těchto 
exkurzí žáci získávali náhled do reálné-
ho podnikání – jeho struktur a činností, 
ale také je měly podnítit k zájmu o po-
volání v těchto oborech.

Závěrečné setkání v únoru 2011, které 
se konalo v Annabergu, dalo žákov-
ským fi rmám nejen příležitost se ak-
tivně prezentovat široké veřejnosti, 
seznámit se prostřednictvím burzy 
vzdělávání s nabízenými studijními 
obory v regionu Krušnohoří, ale bylo 
také příležitostí pro jejich ocenění. 
Každá žákovská fi rma byla v rámci 
projektu zapojena do soutěže „Životní 
prostředí dělá školu“, v které byla hod-
nocena nezávislou porotou složenou 
s projektových partnerů. Nejúspěšněj-
ší žákovské fi rmy obdržely inovační 
ceny, které jim předali Dieter Flade, 
spolupracovník člena Saského zem-
ského sněmu Steffena Flatha, a vedou-
cí Christlich-Soziales Bildungswerk 
Sachsen e. V. Peter Neunert.

Zakládání naučné stezky v Žatci.

Slavia skončila po základní části na 
sedmém místě, byl jste spokojen 
s tímto výsledkem?
Když si vezmeme, jak se ta sezo-
na vyvíjela a jak probíhala, tak ano, 
sedmé místo a osmdesát čtyři bodů 
je dobrý výsledek. Měli jsme o deset 
bodů víc než loni, a to jsme skonči-
li taky sedmí. Jen to ukazuje, že liga 
byla letos strašně vyrovnaná. I když 
nás trápila řada zranění, ukázalo se 
nám plno nových mladých hráčů.
Mladí od vás dostali opravdu hod-
ně prostoru, jak jste byl s jejich vý-
kony spokojen?
Hráli velmi dobře. Zasloužili si naši 
důvěru, ukázali, že jsou velcí talen-
tovaní hráči, a že budou pro Slavii 
velkým přínosem. Jsem rád, že jsme 
je mohli vyzkoušet.

V sezoně se nám ukázalo plno nových mladých hráčů
Vladimír Růžička vládne slávis-
tické střídačce pevnou rukou. 
Tým, který letos trápila řada 
zranění, dokázal v základní čás-
ti dovést na sedmé místo, i když 
si mnohdy pomáhal řadou vel-
mi mladých a nezkušených hrá-
čů. Ti se mu odvděčili výborný-
mi výkony. 

Našel se v týmu někdo, kdo by vás 
během sezony svými výkony oprav-
du překvapil?
V první řadě bych chtěl říct, že obrov-
ský podíl na našich výsledcích v zá-
kladní části měl Míra Kopřiva, kte-
rý chytal opravdu parádně. A kdo mě 

hodně překvapil, to je Kuba Krejčík, 
kterého znám velice dobře už od žá-
kovských a dorosteneckých soutěží, 
a i když jsem věděl, že je dobrý, to že 
naskočí do extraligy a že si v ní bude 
počínat takhle suverénně, jsem oprav-
du nečekal. (od dop.)

Hejtman nad letošním ročníkem 
soutěže krásy převzal záštitu. Se-
tkání v reprezentačních prostorách 
kraje bylo pro většinu dívek premi-
érovou návštěvou této instituce. „Ni-
kdy jsem na krajském úřadu nebyla 
a nikdy se osobně nesetkala s hejtma-
nem. Překvapilo mě, jak je přátelský, 
má smysl pro humor a jaké má koníč-
ky,“ uvedla fi nalistka Barbora Pěs-
tová. „Může-li podobná soutěž pomo-
ci alespoň jedné z přihlášených dívek 
z našeho kraje ve startu její profesi-
onální kariéry, budu rád. Jsem si jist, 
že se pak bude ráda vracet a třeba po-
může i našemu regionu při jeho propa-
gaci v zahraničí. Důkazem toho může 

být i Helena Houdová, která má světo-
vé renomé, a přesto je pořád Plzeňač-
kou. Setkání s fi nalistkami beru ja-
ko milou povinnost spojenou se zášti-
tou. Je pravda, že jsem se s kandidátka-
mi na titul Miss setkal poprvé v životě. 
I tak ale mohu s jistotou říct, že na po-
rotu čeká nelehké rozhodování,“ dodal 
po setkání s úsměvem Milan Chova-
nec. O držitelce titulu Miss Sympa-
tie, která bude vyhlášena  v průběhu 
slavnostního fi nálového večera, již 
nyní rozhoduje veřejnost prostřed-
nictvím SMS. Výtěžek z tohoto hla-
sování bude věnován na charitativ-
ní účely. (od dop.)

Foto: KÚ PK

Vybrat vítězku bude oříšek

Na známce jsou zobrazeni poslední, 
a patrně také nejznámější členové ro-
du Rožmberků – Petr Vok a Vilém. Ze-
jména Petr Vok se zapsal do povědo-
mí veřejnosti z fi lmů či divadelních 
představení, jeho skutečný historic-
ký přínos je však mnohem výrazněj-
ší. Proslul jako mecenáš umění a mi-
mo jiné se zasloužil také tím, že obě-
toval rožmberské fi nanční rezervy na 
vyplacení pasovských žoldnéřů, kteří 
v roce 1611 sužovali jižní Čechy.
Návrh známky tužkovou kresbou zho-
tovil akademický malíř a grafi k Ol-
dřich Kulhánek, rytinu provedl rytec 
Miloš Ondráček. „Společně se známkou 
v nákladu 70 tisíc kusů je vydána také 
kaligrafi cky zdobená obálka. Nominální 
hodnota nové poštovní známky je 49 ko-

Pošta vydala novou známku
České Budějovice | Česká pošta vydala novou poštovní známku „Rožm-
berkové“ k příležitosti významného výročí 400 let od úmrtí poslední-
ho ze šlechtického rodu, Petra Voka. Křest známky se odehrál na zám-
ku v Třeboni. Vydání nové poštovní známky je součástí projektu Rožm-
berský rok 2011.

Nová poštovní známka Rožmberko-
vé je v pořadí 676. českou poštovní 
známkou. Rožmberský rok 2011 při-
pomíná významný rod Rožmberků 
a jeho kulturní dědictví nejen v jižních 
Čechách. Projekt inicioval Národní pa-
mátkový ústav, významná část aktivit 
Rožmberského roku probíhá v organi-
zační i fi nanční režii Jihočeského kra-
je a na projektu se podílí řada institu-
cí, měst, obcí či soukromých subjektů. 
V tomto roce se uskuteční velké množ-
ství akcí s rožmberskou tématikou. 
Významnou událostí se stane zaháje-
ní výstavy „Rožmberkové, rod českých 
velmožů a jeho cesta dějinami“, kte-
rá se uskuteční od 20. května do 31. 
srpna 2011 ve Valdštejnské jízdárně 
v Praze. Bude to vůbec poprvé v his-
torii, kdy bude moci veřejnost spatřit 
na jednom místě tak zásadní soubor 
uměleckých děl, listin a jiných doku-
mentů, spjatých s rožmberským kul-
turním dědictvím. 

Text: Metropol, foto: NPU

Plzeň | Čtyři fi nalistky soutěže o nejkrásnější dívku Plzeňského kraje 
Miss Plzeň 2011 přijal hejtman Milan Chovanec a radní Václav Šimá-
nek.  Popřáli jim hodně úspěchů ve fi nálovém klání, které se uskuteční 
29. dubna v Parkhotelu. 

vybrala je odborná porota, ČSTV a čtenáři Deníku

v okresních a krajských kolech v Česku.

13. ročník oblíbené ankety má své vítěze

Hlavní partneři:

Projekt podporuje:

Pořadatel:

občanské sdružení

Plzeň chystá muzeum přibližující život na venkově

Přiblíží život na statku ve 20. a 30. 
letech minulého století. V západních 
Čechách bude unikátní. Radní města 
proto schválili změnit darovací pod-

mínky budovy a pozemků na Bole-
vecké návsi tak, aby NPÚ mohl příš-
tí rok požádat o dotace. Už nebu-
de obsahovat zavazující a odkládací 

Plzeň | Národní památkový ústav (NPÚ) slíbil do roku 2015, kdy se má 
Plzeň stát Evropským hlavním městem kultury, vybudovat v centru vel-
kého sídliště skanzen lidové architektury. 

podmínky, které předepisovaly do-
končení díla až do roku 2020 a mož-
nost odstoupení města od smlouvy. 
„To stavělo památkový ústav do nevý-
hodné pozice při získávání státních fi -
nančních prostředků,“ dodala radní 
Helena Matoušová. Kompletní úpra-
va usedlosti si má vyžádat 15 až 20 
milionů korun.  (ol)

run. Zájemci si mohou aršík zakoupit na 
každé větší pověřené poště, na menších 
poštách může být k dispozici jen v ome-
zeném množství,“ řekla Metropolu Ka-
teřina Voleská z Národního památko-
vého ústavu, který je spoluautorem 
projektu.
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www.pekalbc.czekalbc.czekalbc.cz

Karel Koudelka
Liberec
Na Humnech 844
tel.: 482 711 192

Výkon 2,1 kW - hmotnost  bez lišty a řetězu 4,9 kg - doporučená délka lišty 15“/38 cm
Běžná cena 11 290 Kč
Akční cena 9 490 Kč
BONUS: náhradní lišta a řetěz v hodně 1 020 Kč (v parku vedle prodejny Billa „Na Rybníčku“)

Husqvarna 445
délka lišty 15 //38 cmná délka lišty 15“//38cmm

Jarní akce

„Pro bytový dům do-
poručuji profesionál-
ního správce“, říká 
v rozhovoru předse-
da největšího správ-
ce bytového fondu 
v libereckém regio-

nu SBD Sever Mgr. Petr Černý. 
Stavební bytové družstvo Sever ne-
spravuje jen svůj vlastní bytový fond, 
ale dnes převážně nemovitosti v ma-
jetku jiných osob, zejména společen-
ství vlastníků jednotek nebo malá 
bytová družstva. „Před sedmi lety jsme 
spravovali 6 200 bytů. Ve většině přípa-

dů šlo o družstevní domy, společenství 
vlastníků jsme měli jen třináct. V sou-
časné době spravujeme skoro 8 000 
bytů, družstevních je kolem tisícovky, 
zato máme uzavřeno přes 150 smluv 
o zajišťování správy se společenstvími 
vlastníků a dalšími subjekty. Stali jsme 
se největšími správci bytů v Liberci“, 
říká Mgr. Petr Černý.

 Kde spatřujete důvody tohoto pří-
znivého vývoje?
Snažíme se již několik let vycházet 
našim zákazníkům vstříc. Vybudo-
vali jsme zákaznické centrum a zru-
šili dva úřední dny v týdnu. Dneska 

je už samozřejmostí, že družstvo je 
přístupné denně. K námi prováděné 
komplexní správě se snažíme přidat 
i něco navíc. Jako příklad můžu uvést 
výhodné pojištění nemovitosti, díky 
kterému ušetří naši klienti až 50 ko-
run měsíčně na byt, což je způsobeno 
objemem námi spravovaných pojiště-
ných domů. Známý je také náš projekt 
klientských karet, na základě kterého 
může každá domácnost čerpat slevy 
na zboží u obchodních partnerů toho-
to projektu. Neváhali jsme investovat 
do certifi kace systému řízení jakosti, 
životního prostředí a zejména bez-

pečnosti informací. Zákazníkům tak 
můžeme garantovat, že s jejich daty 
bude zacházeno maximálně opatrně 
a obezřetně. Součástí našich služeb je 
agenda vyřizování dostupných dotací 
nebo technické, právní a organizač-
ní poradenství, nejen prosté vedení 
účetnictví domu.

 Nejsou služby v tak širokém roz-
sahu drahé?
Ne. Jednak naši klienti ušetří při 
naší správě spoustu nákladů, jak 
jsem se zmínil, jednak jsou naše 
služby komplexní a kvalitní. Není 
naším cílem poměřovat se s něja-

kým soukromníkem, který „čudlá“ 
účetnictví na jednom PC a jednou 
za rok vám pošle na průsvitném 
papíru osm čísel jako vyúčtování. 
Je sice o dvacku měsíčně levnější, 
ale když něco budete opravdu po-
třebovat, tak budete mít smůlu. 
Nedoporučujeme ani variantu, aby 
správu domu prováděli sami jeho 
obyvatelé svépomocí. Správa domu 
je souhrnem několika odborných 
činností z oblasti technické, eko-
nomické i právní, takže doporučuji 
tuto obsáhlou agendu svěřit profe-
sionálnímu správci.

Zákazníkům vycházíme vstříc Stavební bytové družstvo Sever, Lipová 596/7, Liberec IV,
www.sbdsever.cz, tel: 485 106 552, e:mail: sbdsever@sbdsever.cz

Stavebnictví využívá nepřeber-
né množství materiálu a technolo-
gií. Některé jsou zcela nové, jiné dí-
ky svým užitným vlastnostem přetr-
vávají století. Mezi klasické materiály 
patří i sádrokarton, který je na světě 
už více jak sto let. Na konci 19. století 
byl vynalezen v USA, ale do průmys-
lové výroby se postupně dostal mezi 
lety 1910 až 1930. Dnes si bez něho 
neumíme představit žádnou novo-
stavbu, rekonstrukci či lepší uspořá-

dání vnitřního členění bytu nebo ro-
dinného domku. Největší předností 
sádrokartonu je totiž rychlost mon-
táže, což preferuje většina investo-
rů. Výhodou je, že si s jeho montá-
ží poradí každý zručný kutil, který si 
prostudoval návod v některé staveb-
ní příručce.
Sádrokartonové desky mají díky své-
mu složení tepelnou a zvukovou 
izolaci, a zajišťují regulaci vlhkosti 
v místnostech a vyrábí se v několika 

typech. Vedle klasické stavební desky, 
která se hodí do všech prostor s běž-
nou vzdušnou vlhkostí, jsou to im-
pregnované desky vhodné do koupe-
len, odolné proti plísním a houbám, 
desky protipožární a mechanicky 
odolnější sádrovláknité desky. Mate-
riál je to skutečně praktický díky níz-
ké hmotnosti, snadnému transportu 
a skladování. Stavba stěny probíhá 
takzvanou suchou cestou bez použití 
vody a v čistém prostředí.

Sádrokarton se nejčastěji montuje 
do nosné ocelové konstrukce z ten-
kostěnného pozinkovaného plechu. 
Kromě nosných příček a dělicích stěn 
se využívá i jako podhled, což je leh-
ká konstrukce zavěšená pod nosným 
stropem, která se staví z důvodů izo-
lačních, zvýšení požární odolnosti 
nebo ke snížení stropu.
Pro správnou montáž a výsledek prá-
ce je třeba dodržet předepsané vzdá-
lenosti roztečí jednotlivých prvků 

konstrukce, dilatační spáry, hloub-
ku a rozestupy zapuštěných srou-
bů. Sádrokartonové konstrukce mon-
tujeme až po dokončení a vyschnu-
tí všech mokrých stavebních proce-
sů – potěrů a omítek. Desky musí být 
před montáží minimálně 48 hodin 
skladovány v prostrou montáže kvůli 
vyrovnání vlhkosti. Závěrečné tmele-
ní a další povrchové úpravy jsou pří-
pustné, je-li v místnosti teplota nad 
pět stupňů Celsia. (se)

s. r. o.

stavby
revitalizace
zateplování

tel.: +420 739 30 33 30

www.stavorevita.cz
e-mail: info@stavorevita.cz

• jsme držiteli certifi kátu ČSN EN ISO 9001:2009
• jsme vedeni v seznamu odborných dodavatelů

v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM
• zajistíme realizaci Vašeho záměru vč. přípravných prací 

(projektová dokumentace, energetický audit atd....)
• zajistíme vyřízení dotací v programu

PANEL a ZELENÁ ÚSPORÁM

Český Metropol | Speciál Stavíme - bydlíme 

Použitím sádrokartonu urychlíme stavební práce

Regionální solární č. 1
Výhradní oblastní distributor teplovzdušných solárních panelů a systémů Solar Venti

Výhody SOLARVENTI: 
  doplní vysoušeče vlhkosti na elektřinu 
(je nezávislý na elektřině) 
 odstraňuje vlhkost a zlepšuje klima uvnitř domu 
 po instalaci je v provozu automaticky a zdarma 
 přivádí nový okysličený vzduch do budovy 
 výrazně minimalizuje riziko vzniku plísní 
 odstraňuje zároveň i nepříjemný zápach 

Ing. Zdeněk Rittich, divize Solar Solution,
Partyzánská 444/33, 460 11 Liberec
Tel. +420 777 587 586
e-mail: foxa@volny.cz
www.agroservicer.cz

SolarVenti - řešení pro větrání
a temperování



www.czechcoal.cz
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Kdo se nebojí slona, nemusí se bát ani tygra (Indické přísloví) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na Nástěnný kalendář fotografa Petra Moidla – Obrazy života se může těšit 
Vladimír Ovsík z  Prahy. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven fi lm na DVD. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: PRAŽSKÝ METROPOL, Vinohradská 
167, 100 00 Praha 10, nebo krizovkapraha@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 1. dubna 2011.
Kdo se nebojí slona, nemusí se bát ani tygra (Indické přísloví) (Winstron Churchil) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na nástěnny kalendář fotografa Petra Moidla - Obrazy 
života se může těšit Růžena Kašáková z Českého Krumlova. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraven fi lm na DVD. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: 
JIHOČESKÝ METROPOL, Radniční ul. 133, 370 01 České Budějovice, nebo krizovkajih@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 1. 
dubna 2011.
Kdo se nebojí slona, nemusí se bát ani tygra (Indické přísloví) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Nástěnný kalendář fotografa Petra Moidla – Obrazy života obdrží Ing. 
Josef Hauzner z Liberce. Úspěšný vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží fi lm na DVD. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Severočeský Metropol, Kostelní 10/5, 460 01 Liberec, 
nebo krizovkaliberec@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 1. dubna 2011.
Kdo se nebojí slona, nemusí se bát ani tygra (Indické přísloví) bylo správné znění tajenky v minulém čísle Západočeského Metropolu. Poukaz na malé občerstvení a prohlídku 
minipivovaru Groll v Plzni spojenou s degustací nefi ltrovaného piva Lotr vyhrál Jaroslav Malý z Klatov a Veronika Čízková z Plzně. Pro vylosovaného luštitele dnešní křížov-
ky je připraven poukaz do restaurace a dárkové balení piva Purkmist a jako bonus získají ještě  prohlídku pivovaru.. Výherci gratulujeme a těšíme se na vaše odpovědi na 
adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 1. dubna 2011.
Doba psaní memoárů nesmí být předčasná ani pozdní (Winstron Churchil) bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na knihu Cesty za dobrodružstvím - Austrálie křížem krážem 
od Leoše Šimánka se může těšit Milan Rickl z Nového Boru. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připravena fi lm na DVD. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: 
VÝCHODOČESKÝ METROPOL, Čs. armády 287, 500 03 Hradek Králové, nebo krizovkavychod@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 
do 1. dubna 2011.

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 70Kč/1min, www.platmobilem.cz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU!
Volejte hned na tel.: 906 706 506

Astroporadna

Denisa kartářka, numeroložka
specializace milostné trojúhelníky
STALI JSTE SE SOUČÁSTÍ  
MILOSTNÉHO TROJÚHELNÍKU? 
Co dělat? Poradím vám!  
Vaše Denisa Tel.: 906 706 506

Eva astroložka
specializace finance, partnerství
KDY SE DOSTANETE  
Z FINANČNÍ TÍSNĚ?  
Povím vám to, umím hledět do 
budoucna! Vaše Eva! Tel.: 906 706 506

Alena astroložka, jasnovidka
specializace prognózy do budoucna
CO VÁM CHYSTÁ BUDOUCNOST? 
Ráda vám sestavím  
osobní horoskop, volejte!  
Astroložka Alena! Tel.: 906 706 506

Světlana kartářka
specializace povolání, kariéra
DOSÁHNETE V PODNIKÁNÍ 
ÚSPĚCHU? 
Nabízím vám precizní výklad karet!  
Volejte paní Světlanu! Tel.: 906 706 506
Adriana kartářka, numeroložka
specializace nevěra, láska
TAJÍ PŘED VÁMI NEVĚRU? 
Společně najdeme v mých kartách 
odpověď, zavolejte mi!  
Paní Adriana! Tel.: 906 706 506Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 70Kč/1min, 

www.platmobilem.cz

KDY SE V ZAMĚSTNÁNÍ 
DOČKÁTE UZNÁNÍ? 

Karty nám to prozradí, zavolejte mi! 
Vaše Martina! Tel.: 906 706 506

CHCETE BÝT PŘI HLEDÁNÍ 
LÁSKY ÚSPĚŠNÍ?  

Obraťte se na mě, pomohu vám! 
Astroložka Gita! Tel.: 906 706 506

TTeTeTeTeTeTeTeellllll.l.l..::::::: : 999999999000000000666666666 77777777000000000666666666 555555555000000000666666666

na období 18. 3. – 7. 4. sestavila 

zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Určitě jste si všimli, že vás už 
delší dobu někdo se zalíbením po-
zoruje. V těchto dnech vás koneč-
ně požádá o schůzku, buďte na to 
tedy připraveni.

Beran 21. 3.-19. 4.

více na tel.: 906 706 506

Předjaří na vás bude mít 
báječný vliv. Budete plní energie 
a vyhodíte si s přáteli z kopýtka, 
aniž byste počítali, kolik peněz vás 
to vůbec bude stát.

Býk 20. 4.-20. 5.

více na tel.: 906 706 506

Přesvědčíte se o tom, že jste 
v jisté věci měli bohužel pravdu. 
Vaše finanční situace se nebude 
vyvíjet moc dobře, ale bude to jen 
krátkodobý výpadek.

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 706 506

Sejdete se s celou rodinou 
a  bude to při veselé příležitos-
ti, takže nebudete řešit žádné 
kontroverzní věci. Ujasníte si ale, 
s kým můžete dál počítat.

Rak 22. 6.-22. 7.

více na tel.: 906 706 506

Zažijete milostné dobro-
družství, které vám dosavadní ži-
vot převrátí úplně naruby. Zamotá 
vám hlavu tak, že budete schopni 
ublížit i svým nejbližším.

Lev 23. 7.-22. 8.

více na tel.: 906 706 506

Akutní onemocnění vám 
nadělá v práci pořádné starosti. 
Ke starým restům přibudou nové, 
takže vám ze všeho půjde hlava 
kolem. Počítejte s přesčasy.

Panna 23. 8.-22. 9.

více na tel.: 906 706 506

Budete zoufale potřebovat 
peníze, ale poctivou prací se k nim 
rozhodně nedostanete. Zkusíte 
proto štěstí ve hře a vsadíte všech-
no, co vám ještě zbylo.

Váhy 23. 9.-23. 10.

více na tel.: 906 706 506

Docela vás pohltí nové povin-
nosti, takže zapomenete na slib, 
který jste dali svému protějšku. 
Budete se dost divit, když se na ví-
kend někam vypaří.

Štír 24. 10.-22. 11.

více na tel.: 906 706 506

Dejte si velký pozor na zá-
keřné našeptávače. Někdo se totiž 
pokusí vás odradit od osoby, která 
se vám líbí, a škaredě ji pomluví 
před vašimi přáteli.

Střelec 23. 11.-21. 12.

více na tel.: 906 706 506

Šance napravit nedávný 
omyl vám spadne přímo z nebe. 
Dokážete všem, že to byl jen mi-
mořádný zkrat, a můžete dokonce 
počítat i se zvýšením odměny.

Kozoroh 22. 12.-19. 1.

více na tel.: 906 706 506

Pořádně vás vytočí nespra-
vedlnost, jež se odehraje přímo 
před vašima očima. I když vám do 
toho v podstatě nic nebude, od-
vážně se zastanete slabšího.

Vodnář 20. 1.-18. 2.

více na tel.: 906 706 506

Soustředíte maximálně po-
zornost na svůj idol a věci dost 
podstatné vám zatím uniknou. 
Někdo vám lehce vyfoukne velice 
dobrý kšeft přímo před očima.

Ryby 19. 2.-20. 3.

více na tel.: 906 706 506

Autor 
výroku: 
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Pivovarský dvůr Plzeň
Selská náves 2,
326 00 Plzeň – Černice
Tel. +420 377 994 311
www.purkmistr.cz

Velký boom nezávislých malých pi-
vovarů roztočil zájem o poctivé, pra-
vé pivovarnictví i v Plzni. Nefi ltrova-
né a nepasterizované pivo je pros-
tě v kurzu, a tak se čím dál více laic-
kých konzumentů seznamuje nejen 
s tradičnými ležáky, ale rovněž tak 
s pivními speciály. V Purkmistru 
v Plzni-Černicích mohou vyznava-
či pěnivého moku ochutnat pšenič-
né či ovocné pivo (největší ohlas má 
borůvkové a konopné), v minipi-
vovaru Groll nedaleko plzeňského 
centra, poblíž fotbalového „vikto-
riánského“ stadionu, si návštěvník 
vyzkouší klasický světlý či polotma-
vý ležák vařený původní metodou, 
ležící pak v původních dřevěných 
sudech. A všude se zájemce o pivo-
varnictví může domluvit na detail-
ní prohlídce. 

Sládkové z plzeňských malých
pivovarů se umějí otáčet

„Naučná stezka vede 20 km východně od Prahy, na rozlo-
ze přibližně 400 hektarů a měří cca 4,5 kilometru. V lesích 
kolem naučné stezky, které se nacházejí velmi blízko hlav-
ního města a jsou tedy vhodné k výletům i pro Pražáky, 
jsou již více než 15 let uplatňovány zásady podrostního až 
výběrného hospodářského způsobu s převažující přiroze-
nou obnovou dřevin. Naučná stezka bude tedy návštěvní-
ky, kromě příjemné procházky v klidném prostředí, sezna-
movat i s jednotlivými typy lesa a způsoby lesního hospo-
daření. Od roku oku 2009 v místních lesích probíhá také 
lesnický výzkum a výuka, v rámci kterých funguje dobrá 
spolupráce Lesů ČR, Středočeského kraje, Ministerstva ži-
votního prostředí ČR a Lesnické fakulty České zemědělské 
univerzity,“ říká Miroslav Jankovský, ředitel Lesního zá-
vodu Lesů ČR Konopiště. 

V Klokočné bude nová naučná stezka 
Lesy ČR dokončují rekonstrukci veřejností velmi oblí-
bené Naučné stezky Klokočná, která se nachází v roz-
lehlém lesním komplexu nedaleko města Říčany, mezi 
obcemi Tehovec, Tehov, Klokočná a Svojetice.

Text: Šárka Jansová, foto: Archiv Lesy ČR
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NABÍZÍME K PRONÁJMU ATRAKTIVNÍ PROSTORY
 vhodné pro lékařské ordinace, kosmetická studia, kancelářské prostory, rehabilitace apod.

 moderní opravený objekt, výhodná poloha, kompletní služby v Krupce, okres Teplice v Čechách
 v objektu pošta, lékařská ordinace, lékárna

Kontakt: jednatel společnosti: tel.: 602 427 500

Kontakt pro fi rmy a podnikatele: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

„Už před začátkem prodeje nám lidé 
volali a chtěli si objednat vstupenky. 
Máme zkušenosti, že po spuštění pro-
deje přes internet se pokoušejí o pří-
stup desetitisíce lidí,“ řekl ředitel fes-
tivalu Jan Pikna. 
Celkem bylo v prodeji na 25 tisíc 
vstupenek na dvacet tři titulů ve 
dvaceti osmi pořadech. 
„Letošní 53. ročník ponese podtitul 
Mundus Vocalis neboli zpívající svět. 
Chceme se tak více než obvykle při-
hlásit k lidskému hlasu jakožto pro-
středku uměleckého vyjadřování,“ řekl 
hlav ní dramaturg festivalu Vojtěch 
Stříteský. Program nabídne řadu his-
torických a formových projevů, od 
zpěvu operního přes sborový až po 
divadelní představení či nonartifi ci-
ální zpěv a umělecký přednes. Letos 

„V srpnu by se tam mohly začít sochy 
navážet,“ uvedl místostarosta Chrudi-
mi Roman Málek. Původně měli turis-
té obdivovat interiér bývalého koste-
la svatého Josefa a barokní sochy ješ-
tě před prázdninami, pak ale nastalo 
zpoždění. Důvodem byly komunální 
volby a čekalo se, zda město odsouhla-
sí původně navržené peníze. Samo do 
muzea vloží 90 milionů korun.
Noví radní se rozhodli vypsat namís-
to jedné velké soutěže na vybavení in-
teriéru čtyři menší, aby ušetřili. To ale 
znamenalo zdržení. 
„Zhruba šedesát dní bude probíhat výbě-
rové řízení, pokud se nikdo neodvolá, mě-
lo by být v kostele v letních prázdninách 
vše nainstalované,“ dodal starosta.
Připravované Muzeum barokních soch 
si klade za cíl kvalitní a atraktivní for-
mou šířit povědomí o této významné 
tradici a dále ji popularizovat. 
„Z hlediska umělecké kvality půjde ne-
pochybně o akci zcela nadregionálního 
významu, která představí na tři desít-
ky z velké části dosud nevystavovaných 

Skladbu i klip pokřtili autor hudby 
a člen skupiny Support Lesbiens René 
Rypar a režisér fi lmu F. A. Brabec. Pe-
ří hraje ve fi lmu i klipu důležitou ro-
li a Lucie Bílá je jako uklízečka V čistír-
ně peří často vidět s koštětem. Do pe-
řin skočila herečka Nikol Moravcová 
(na snímku vpravo), která ve fi lmu ta-
ké hraje a křest moderovala. Videoklip 

ke skladbě Já svý pády znám odhaluje 
i zcela nové záběry z fi lmu a odkrývá 
roli Lucie Bílé jako starostlivé a někdy 
možná až potrhlé a bláznivé maminky. 
Jedná se o první český fi lm v historii 
natočený stejnou technologií jako me-
gahit Avatar a do kin bude uveden ce-
lý ve 3D formátu 16. června 2011.

Text: Šárka Jansová, foto: 2media

Na charitativním galavečeru se vybralo přes 50.000 
korun a tato částka byla předána Nadačnímu fon-
du „Svět zvuku“. V porotě zasedli Martin Maxa, Jit-
ka Asterová, Martin France, Heidi Janků, Marcela 
Březinová, Ali Amiri, Gabriela Partyšová nebo Sá-
mer Issa. Na akci se nedostavila zpěvačka Iveta 
Bartošová, která tak rozladila porotu, v níž měla 
zasednout. „Volali mi ze Slovenska, jestli vím určitě, 
že Iveta dorazí. Taky tam organizovali podobnou akci 

Podle ředitele přehlídky Ivana Jáchima, 
rozpočet festivalu, který by měl být mi-
nimálně stejně pestrý jako loni, ale bu-
de vinou hospodářské krize nižší. „Pů-
vodně jsme plánovali dvanáct milionů 
korun, ale budeme rádi, když se bude-
me pohybovat mezi osmi až deseti milio-
ny,“ uvedl Jáchim. Klesly objemy peněz 
všech donátorů, pouze Plzeňský kraj 
dá vícenež vloni. Dotace i objem peněz 
ze sponzorských reklamních smluv 
klesají. Z velkého sálu Měšťanské Be-
sedy díky zapůjčené špičkové technice 
se stane digitální kino v nejvyšší kva-
litě. „Kino Beseda usiluje o zhruba mili-
onovou dotaci ze státního fondu rozvoje 
kinematografi e. Jeho přestavba na digi-
tální projekci má přijít asi na čtyři mili-
ony korun. Skoro všechny nové fi lmy už 

jsou v digitálním formátu a za 1,5 roku 
až dva nastane situace, kdy už pětatřice-
timilimetrové fi lmy nepůjde sehnat,“ do-
dal Jáchim. Fond už podpořil přestav-
bu 75 kin. 
„Na hudební přehlídku Porta jako „fe-
nomén doby“ viděný fi lmovýma oči-
ma se zaměří stejnojmenná nová sek-
ce festivalu Finále. Jde vlastně o 30. vý-
ročí, protože v Plzni se Porta konala po-
prvé v roce 1981 a v roce 1989 zažila svůj 
vrchol. Záměrem sekce bude tedy spojení 
Porty a Plzně,“ dodal. Podle něj je při-
pravena hlavně z pořadů Krátkého fi l-
mu a Československé televize, protože 
ofi ciální i amatérské záběry mají vel-
mi špatnou uměleckou i technickou 
kvalitu. Porta má tři kořeny - tramp-
skou hudbu, country a folk - a každé-

Zájem o Smetanovu Litomyšl je obrovský
Litomyšl | Kdo chce navštívit le-
tošní ročník festivalu Smetanova 
Litomyšl a ještě nemá vstupenky, 
bude mít patrně smůlu. Zájem je 
totiž obrovský! 
Jen za první den se prodalo 11 ti-
síc vstupenek, což jsou téměř dvě 
třetiny celkového počtu. Na ně-
kolik představení už je vyprodá-
no úplně.   

nebude zastoupeno scénické prove-
dení žádné Smetanovy opery. „V sou-
časnosti jediným dostupným titulem 
v českých a slovenských operních do-
mech je pouze Prodaná nevěsta. Ta 
však byla v posledních třech ročnících 
provedena hned v pěti představeních. 
Přesto bude Smetana zastoupen v řa-
dě koncertů,“ dodal Stříteský.  Drama-
turgie slibuje, že si každý přijde na 

své. Na letošním ročníku totiž zazní 
i úprava rockových hitů. Postará se 
o ně královéhradecká fi lharmonie. 
Součástí budou také dvě představe-
ní miniopery pro děti dvojice Zdeň-
ka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 
Prestižní festival se v Litomyšli na 
zámku uskuteční od 10. června do 4. 
července.  (met)

Foto: Smetanova Litomysl

Barokní sochy dostanou muzeum
Chrudim | Muzeum barokních soch bude v Chrudimi nejspíš už v září. 
Naplní se tak dlouhodobé plány na záchranu tohoto druhu umění. Expo-
zice, která vznikne ze zchátralého kostela, se otevře letos v září. 

V kostele sv. Josefa vznikne unikátní 
Muzeum barokních soch.

soch, sousoší a drobných plastik,“ uve-
dl Pavel Panoch, historik z pardubické 
univerzity. 
Všechny akce na náměstí, koncer-
ty Chrudimských pátků, varhanní 
koncerty, přednášky a dokonce i vý-
stavy by se měly tematicky podřizo-
vat. (met)

Lucie Bílá křtila peřím
Praha | Čerstvá držitelka Ceny akademiků Anděl, zpěvačka Lucie Bílá, 
pokřtila nedávno novou píseň a videoklip „ Já svý pády znám“. Křest se 
uskutečnil netradičně v peřině a CD bylo zasypáno peřím. Však se také 
jednalo o písničku z CD fi lmu V peřině.

Martin France zpíval ve znakové řeči

Finále 2011: nezvýšené vstupné
a jedno místo na promítání navíc

Plzeň | Kvalitní přehlídku dokumentárních fi lmů a doprovodných pro-
gramů, sekcí a besed slibují divákům organizátoři 24. ročníku festivalu 
českých fi lmů Finále, který se uskuteční od 17. až 23. dubna v Plzni. Pře-
hlídka, kterou loni navštívilo 12 tisíc lidí, se už třetí rok odehraje ve čty-
řech sálech Měšťanské besedy, k nimž letos přibude ještě minisálek v Pri-
mátorském salónku. 

mu z nich bude věnován jeden. Finále 
také nabídne tradiční sekci Báječní li-
dé s klikou, tedy archivní snímky tvůr-
ců, kteří oslaví jubileum. Letos před-
staví například Evalda Schorma (nedo-
žitých 80 let), scenáristu a spisovate-
le Jana Stránského (80 let), který bude 
besedovat o svém celovečerním fi lmu 
Bumerang. Dále uvede Martina Hollé-
ho (nedožitých 80 let) a jeho televiz-
ní fi lm Legenda o sedmi oběšených 
a herce Jana Kačera (75 let), který pod-
le ředitele Finále Ivana Jáchima „urči-
tě do Plzně zavítá“. Další sekce je na-
zvána Pocta Ivě Janžurové, která se řa-
du let účastnila festivalu jako porotce. 
Edice Finále připravila novou knihu 
o manželském páru Vlastě Chramos-
tové a kameramanovi Stanislavu Mi-
lotovi, signatářích Charty 77. Večerní 
projekce pod širým nebem na náměstí 
představí snímky ze scenáristické díl-
ny Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěrá-
ka. Pro děti budou připraveny Večer-
níčky plzeňského fi lmaře Václava Cha-
loupka. (ol)

Party Miss 2010 zná vítězku. V Paláci Casa 
Gelmi v Praze si nejvíce bodů od hvězdné po-
roty odnesla Šárka Sokolová a stala se tak 
Party Miss 2010. Jako první vicemiss skončila 
Tereza Vančurová, titulem druhá vicemiss se 
může pochlubit Klára Machálková.

a ona se neukázala. Nám poslala pouze vzkaz půl ho-
diny před začátkem Party Miss 2010, že má nemocné-
ho syna a nepřijde,“ sdělil rozladěně Martin France, 
promotér akce, která byla uspořádána pro Nadační 
fond Svět zvuku. I přes počáteční problémy způso-
bené nespolehlivou zpěvačkou se devět fi nalistek 
Party Miss 2010, zpěváci, herci a hosté dobře bavili 
a měli radost z toho, že podporují dobrou věc. Ve-
čerem provázela dvojice Markéta Mayerová a Mi-
roslav Šimůnek a zazpívali Martin Maxa, Marcela 
Březinová, Sámer Issa, Zbyněk Drda nebo Klára Ko-
lomazníková. S obecenstvem si také zavtipkovala 
Halina Pawlovská alias Naděžda Krupská a Martin 
France všechny přítomné překvapil, když zazpíval 
ve znakové řeči.

Text a foto: Šárka Jansová

Své vítězky má další ročník re-
gionálních kol Miss dívek z dět-
ských domovů. Soutěž se konala 
v Music clubu Óčko v Praze. Poro-
ta vybírala ze 17 přihlášených dí-
vek pro celorepublikovou soutěž, 
která se uskuteční letos v květnu. 
Prahu bude reprezentovat Karolí-
na Gablová, Kraj Vysočinu An-
drea Baudyšová, Středočeský kraj  
Monika Oláhová a Plzeňský kraj  
Žaneta Bednářová. Poděkování 
za realizaci akce patří všem or-
ganizátorům a partnerům i účin-
kujícím, kteří tradičně vystoupili 
bez nároku na honorář. (od dop.)

Miss dětských
domovů
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Vážení a milí čtenáři,
blíží se příležitost, jak zhubnout, 
což bude znát, jen co odložíme ka-
báty a bundy. Jeden můj známý 
trefně tvrdí, že jediná možnost jak 
zhubnout, je nejíst. Tedy on říká tvr-
dě „nežrat“ a ten postup doporuču-
je každému. Další známý zase tvr-
dí, že diety vymyslely ženský, proto-
že pokud chlap není masochista a je 
normální, nemůže mu dělat dobře, 
když se píchne o ženský žebro. Ni-
kdo asi nemyslí, že by měl člověk 
málem umřít hlady, předpokládá se, 

že když se každý zamyslí nad svým 
jídelníčkem, objeví tam nějaký hří-
šek, něco, co by mohl při své kon-
zumaci omezit nebo úplně vypustit. 
Jenže zkuste to! V každém časopisu, 
téměř z každé stránky na mě juka-
jí kachny na pomerančích, pečínky 
se smetanovými bramborami, nadý-
chané dortíky a co já vím co všech-
no ještě. Vydržím to většinou tak 
pět stran.
Tuhle jsem se překonala a listo-
vala jsem dál. A najednou kou-
kám a vlastním očím nevěřím: bum 

a prásk, zatímco na jedné straně je 
recept na nadívanou husu, na druhé 
rady, jak hubnout až zhubnout a jak 
spíš než jíst jen zobat a úplně nejlíp 
se chodit pást, protože po trávě se 
netloustne. A jaké bobule si koupit, 
aby z vás rázem byla Twigy. A pak 
mi padlo oko na hubnutí pomocí pří-
strojů. Jo, těch teda je. Třeba takový 
rolletic. Co já si ale myslím, že kdy-
by to fakt fungovalo, tak by na těch 
stolech lehávala půlka našeho náro-
da. Ty necelé dva tisíce korun by za 
nějaké to kilo dole každý rád dal. No 

a po ulicích by chodili samí krásní 
štíhlí lidé, ještě k tomu atletických  
postav, protože majitelé těchto sto-
lů dokonce propagují, že ležením na 
stolech se buduje svalová hmota! To 
je taky pěkná hloupost, co? Takže si 
za těch 1 800 korun, které byste pro-
leželi na stole, kupte něco na sebe, 
parfém, dobrý papu, knížky... Aspoň 
tu investici někde „uvidíte“. A vy, co 
tomu věříte, hajdy na stůl.

Olga Čermáková
cermakova@tydeniky.cz

• netřeba se převlékat 

• jedna lekce cvičení  30 minut 

• 11 lekcí za pouhých 1 000 Kč 

•  3 lekce zdarma za nového klienta,

kterého doporučíte a koupí si pernamentku

• dětský koutek 
 

Studio Julia
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Potřebujete rychle
Potřebujete rychle

zhubnout?zhubnout?
Přijďte si zacvičit 
Přijďte si zacvičit 

– náš přístroj cvičí za vás!
– náš přístroj cvičí za vás!

VYKLÍZENÍ
DOMŮ, BYTŮ,
SKLEPŮ, PŮD,

GARÁŽÍ
Likvidace a odvoz nábytku, bílé techniky, 

kuchyňských linek atd.

Odvoz knih zdarma.

KONTAKT:  Tel.: 607 809 282 
e-mail: mtsvinov@seznam.cz

Mezi litoměřické objekty, jež prošly 
v posledních letech náročnou rekon-
strukcí, patří palácová budova zdej-
šího gotického hradu. Tu se podařilo 
na konci minulého století zachránit, 
ale poté čekala dlouhá léta na nové 
využití a k přestavbě potřebné inves-
tice. Město, které získává významné 
postavení v regionálním cestovním 
ruchu i v rámci vinařské turistiky, se 
rozhodlo vybudovat v objektu stá-
lou expozici českého vinařství a zá-
zemí pro návštěvníky.
Přestavba gotického hradu se usku-
tečnila ve velmi krátké době díky do-
taci z Regionálního operačního pro-
gramu soudržnost Severozápad ve 
výši 137,8 milionu korun, dalšími 
zhruba 28 miliony korun přispělo na 
investici město. Po více než dvou le-
tech náročných oprav byly počátkem 

Příznivci českých vín mají svůj svatostánek

března předány městu prostory, jež 
jsou vybaveny expozicí českého vi-
nařství, místem pro degustaci vín, 
archivem vín, konferenčním sálem, 
salonkem s gotickou kaplí a chráně-
nou dílnou, kterou bude provozovat 
Diakonie. Součástí areálu je druhé 
pracoviště městského informační-
ho centra, které poskytuje návštěv-
níkům kompletní poradenství a za-
jišťuje vyškolené průvodce nejen po 
městě, ale například i na cyklotrasy 
po Českém středohoří.
Srdcem hradu je moderní expozice – 
zcela jistě turistická atrakce, a to ne-
jen pro milovníky dobrého vína. Ta 
seznámí návštěvníky s dlouhou his-
torií vinohradnictví v Čechách, když 
jedny z prvních vinic byly vysáze-
ny právě v okolí Litoměřic. Umožní 
poznat vinařství z mnoha úhlů po-

Litoměřice patří mezi severočeská města, v kterých se postupně daří cit-
livě obnovovat historické jádro a nabízet turistům stále víc zajímavostí. 
Nachází se v něm 256 historických gotických, renesančních, ale hlavně 
barokních staveb, většina v městské památkové rezervaci vyhlášené už 
v roce 1978, soustředěných v centru obklopeném z velké části gotickým 
opevněním. Velká část těchto objektů je zařazena do prohlídkových tras 
a některé jsou přístupné veřejnosti.

Gotický hrad je další dominantou Litoměřic. 

Velkou zásluhu na uskutečnění rekonstrukce gotického hradu má starosta Lito-
měřic Ladislav Chlupáč.

hledu a zábavnou formou za použití 
moderních prostředků je vtáhne do 
poznávání kouzla tohoto oboru. Vel-
mi zajímavá a přehledná je část vý-
stavy věnovaná českému vinařství, 
kde jsou informace o všech 72 vinař-
ských obcích v podoblastech mělnic-
ké a litoměřické.
Gotický hrad se tak stává součástí tzv. 
Litoměřické vinařské stezky, což je 
okruh o délce zhruba 20 kilometrů, 
který vede z historického centra krá-
lovského města Litoměřice po cyklo-
stezce vedoucí podél Labe do Velkých 
Žernosek, dále přívozem přes řeku 

toměřicím rozvíjet i kongresovou tu-
ristiku a přispívat k rozvoji regionální 
turistiky. V rámci zkušebního provo-
zu se tu uskuteční ve dnech 24. a 25. 
března 3. Celostátní konference o re-
gionálním cestovním ruchu Stop and 
Stay 2011 a ve dnech 22. a 29. března 
dny otevřených dveří. Od 1. dubna bu-
de gotický hrad v plném provozu. Dal-
ší významnou akcí v tomto objektu 
pak bude ve dnech 15. a 16. dubna 9. 
ročník Vinařských Litoměřic. Veškeré 
informace o aktivitách gotického hra-
du lze získat na www.gotickyhrad.cz.

Text a foto Václav Sedlák

do Malých Žernosek a skrze Oparen-
ské údolí do Lovosic. Při cestě lze vy-
užít přepravu lodí nebo ji kombinovat 
s cyklovýletem.
Zázemí gotického hradu umožňuje Li-


