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Krásné Poděbrady lákájí
na sport a také kulturu

Lázně Poděbrady jsou připravené na příval jarních hostů.
PODĚBRADY | Starodávné město Poděbrady se rozkládá v úrodném údolí
řeky Labe pouhých 50 kilometrů od Prahy. Zdejší lázně byly založeny už v roce
1908. Místní rovinatá krajina a poměrně nízká nadmořská výška, stabilní počasí po celý rok a prameny minerálních
vod, to vše přispívá k popularitě zdejších lázní.
Návštěvníci si zde mohou užít jak romantické prostředí parků a bohaté kulturní a společenské tradice, tak širokou
nabídku sportovních aktivit a dalších do-
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plňkových služeb ideálních pro příjemnou dovolenou. A právě rovinatá krajina a lužní lesy jsou skvělé pro cykloturistiku. V okolí lázní fungují desítky
značených cyklotras, na kterých je možné bez problémů načerpat právě se probouzející jarní sílu.
Tělu pak můžete dát odpočinek a relaxaci při lázeňských procedurách. Kromě oblíbených relaxačních víkendových pobytů si můžete nechat lázeňský
pobyt „ušít na míru„. Více informací na
www.lazne-podebrady.cz.
(red)

Je definitivní konec
Herecký soubor
Činoherního studia
odmítl přejít do nové
městské organizace.
ÚSTÍ NAD LABEM | Činoherní studio
přežilo komunismus, divoké rození nových společenských poměrů v 90. letech i místy napjaté vztahy s vedením
radnice v čele s ODS v minulé dekádě.
Nakonec zaniklo v roce 2014 po tvrdém
střetu s radnicí, kterou vede ČSSD.
„31. březen 2014 se dá považovat za
ukončení kontinuální činnosti Činoherního studia jako divadelní scény s 42letou tradicí,“ řekla mluvčí souboru Jana
Válková. Naprostá většina souboru,
technických i dalších zaměstnanců divadla se rozhodla, že nevstoupí do nové
příspěvkové organizace města, která stávající obecně prospěšnou společnost
(o.p.s.) nahradí.
Představitelé souboru oficiálně potvrdili, že radnice odmítla, aby v nové organizaci působili ředitel končícího souboru Vladimír Čepek, umělecký šéf Filip

Nuckolls a herci Jiří Maryško s Jaroslavem Haidlerem. „Důvody, proč některé
osoby nedostaly nabídku spolupráce,
sděleny nebyly s tím, že nová organizace nemá povinnost je uvést,“ podotkla
mluvčí Válková.
Soubor se tak odvolává na to, že přístup města k Čepkovi a spol. ilustruje,
že by neměl v nové organizaci záruky
umělecké nezávislosti a svobodné tvorby. „Nepřejdu do nové příspěvkové organizace města, protože nesouhlasím s
kádrováním a cenzurováním v roce
2014,“ sdělila nejdéle působící herečka
souboru Nataša Gáčová, která tak shrnula přístup většiny zaměstnanců činohry.
Oslovený zástupce radnice reagoval
na postoj herců svérázně, městu podle
všeho zánik Činoherního studia nevadí:
„Když nechtějí, nechtějí. Nikdo je
přemlouvat nebude. Myslím, že těch
herců na různých DAMU a JAMU je
dost, takže se něco dá dohromady. Nevidím v tom naprosto žádný problém,“
řekl náměstek primátora Pavel Boček.
Město tak bude muset v nové příspěvkové organizaci postavit úplně nový soubor, což potrvá měsíce.
(hrk)

INZERCE

SPZ Triangle, příspěvková organizace již spolupracuje se třemi
páteřními středními technickými školami Ústeckého kraje
SPZ Triangle, příspěvková organizace Ústeckého kraje během několika
málo měsíců od svého vzniku navázala smluvní spolupráci již se třemi
páteřními středními technickými
školami Ústeckého kraje. Konkrétně
se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace, Střední odbornou školou energetickou a stavební,
Obchodní akademií
a Střední zdravotnickou školou, Chomutov, příspěvková
organizace a Střední
průmyslovou školou
a Střední odbornou
školou gastronomie
a služeb Most, příspěvková organizace. „Udržitelný rozvoj
Strategické průmyslové zóny Triangle se
neobejde do budoucna bez českých šikovných techniků, proto plánujeme spolupráci rozšířit i s dalšími středními
technickými školami v rámci Ústecké
kraje“, uvedl Bc. Jaroslav Krch, ředitel
SPZ Triangle, příspěvková organizace.
Ing. Václav Sailer, ředitel Střední
školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace považuje spolupráci za
přínosnou, zejména pro svoje žáky,
odborný pedagogický personál a
absolventy. Prostřednictvím SPZ Triangle, příspěvková organizace hodlá
rozšířit spolupráci i s dalšími investory, kteří ve Strategické průmyslové
zóně Triangle podnikají. Škola již dnes

spolupracuje s americkou společností
Solar Turbines EAME s.r.o. na základě
odborných stáží pro učitele a letních
brigád pro žáky. Stabilní zaměstnání
u této firmy našlo hned několik absolventů. V Trianglu mají pracovníci
s ukončeným středním technickým
vzděláním průměrnou měsíční mzdu
45.000,- Kč hrubého, vysokoškoláci
65.000,- Kč hrubého,
kdežto administrativní pracovníci s ukončeným
středoškolským vzděláním jen
něco kolem 28.000,Kč hrubého. Ing. Sailer
zdůrazňuje, že jejich
absolventi se bez
problémů etablují na
trhu práce v různých
strojírenských oborech, bez nutnosti navštívit úřad práce.
Aby motivoval svoje žáky, přihlásil školu
do soutěže o zpracování grafického návrhu k reprezentativnímu reklamnímu předmětu
Strategické průmyslové zóny Triangle
včetně jeho technického výrobního
výkresu. Soutěž vyhlásil Bc. Jaroslav
Krch, ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Tento
propagační předmět musí být vyrobitelný na běžně dostupných strojích,
které vlastní partnerská střední technická škola s odpovídajícím odborným zázemím. Po zrealizování bude
sloužit jednak k prezentaci Strategické průmyslové zóny Triangle, ale
bude zejména předáván při významných pracovních setkáních.

LÁZNĚ PODĚBRADY, a.s.
V rámci oslav 550. výročí mírové
mise krále Jiřího z Poděbrad
nabízíme speciální „Královské pobyty“
v termínu 15.-18. 5. 2014
v prvotřídním hotelu Zámeček.

Královský víkend

 Čtyřdenní pobyt s polopenzí, královskou číší vína
na uvítanou a 3 lázeňskými
Cena již od
procedurami.

4.100,- Kč

Víkend pro krále
a královnu
 Třídenní pobyt s polopenzí,
královskou číší vína
na uvítanou a 3 lázeňskými
procedurami.

Cena již od
3.500,- Kč
Informace a rezervace
na www.lazne-podebrady.cz
ck@lazne-podebrady.cz nebo na tel. č. 325 606 500

