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Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

 Martine, jak se máte a co právě děláte? 
Momentálně se snažím dát si do pořádku svá zá-
da, která mě sice sužují už několik let, v těchto 
dnech však o sobě dávají vědět nebývalou silou 
a jejich bolest mě nakonec vehnala do péče léka-
řů a fyzioterapeutů. Takže pilně rehabilituji. Do 
toho se samozřejmě věnuji svým pracovním po-
vinnostem, souvisejícím s moderováním Promi-
nentů na TV Barrandov a nakonec i tomu, co je 
mému srdci nejblíže, tedy běžnému koncertová-
ní. A nejspíš bych měl rovněž zmínit i takové ty 
běžné záležitosti týkající se výchovy dětí, rodi-
ny a podobně. Jsou to možná všední starosti, ale 
každý, kdo má děti, mi jistě potvrdí, kolik úsilí 
a času člověka občas stojí.

 Na co se těšíte?
Samozřejmě na to až se dám znovu dohromady 
a bolesti trochu pominou. Ovšem jako každý se 
po dlouhé zimě moc těším na pořádné jaro. Až 

se zpoza obzoru vyhoupne to pravé jarní slunce 
a opře se do nás plnou silou.

 Jak si udržujete fyzickou kondici?
Za tímto účelem se celoživotně mučím a podrobu-
ji své tělo všemožným zátěžím. A nejsem v tomto 
ohledu nijak vybíravý, stačí mi jen, když se ze mě po 
tréninku řinou potoky potu. Je mi pak lhostejné, zda 
běhám, jezdím na kole, či cvičím kliky nebo dřepy. 
Potřebuji zkrátka jen svou denní dávku endorfi nů. 
Paradoxně jsem však už takových sedm let nena-
vštívil posilovnu, přestože si většina lidí myslí, že 
právě tam trávím nejvíce času.

 Vaše nové CD „Sám sebou“ má hloubku a ná-
boj. Která píseň z něj je vám nejbližší a proč?
Těžko říct, všechny ty písničky pochází z mé vlast-
ní dílny a tak jsou v jistém smyslu mými hudeb-
ními dětmi. A žádný správný rodič neupřednost-
ní některou ze svých ratolestí před těmi ostatní-

mi. Písnička „Vážka“ má však pro mne v tomto smys-
lu zvláštní význam. Začal jsem ji psát krátce poté, 
co jsem si z porodnice přivezl svou nejmladší dceru 
Emičku, na kterou jsem se moc těšil. Připadala mi tak 
křehká a zranitelná a já byl tehdy velmi dojatý. Náhle 
jsem si však uvědomil, do jak povrchního světa jsem 
ji přivedl, a že o ni budu mít celý život strach. A tak 
jsem zkrátka tenhle příběh musel napsat.

 Kde všude vás s kapelou Náhodná sešlost mohou 
letos posluchači potkat?
Jelikož má paměť s přibývajícími léty poněkud sláb-
ne, dovolím si odkázat čtenáře na své webové strán-
ky, kde by nemělo být žádné z mých vystoupení opo-
minuto. Stačí tedy kliknout na www.martinmaxa.cz 
a dozvíte se vše o mé maličkosti, koncertech a třeba 
i o zmiňovaném albu.

 Často jste společně se svými kolegy vidět na růz-
ných charitativních akcích. Co vám to dává? 
Pocit, že jsem na tenhle svět nepřišel úplně zbytečně, 
a že má existence má občas svůj význam pro někoho 
jiného. Kdyby každý člověk pomohl ve svém životě 
dvěma dalším, vypadal by svět úplně jinak. 

 Vaším koníčkem je po celou dobu vedle hudby 
malování. Na čem nyní pracujete?
Momentálně si po dlouhé době konečně buduji ateliér, 
v němž bych postupně rád zrealizoval všechny nápa-
dy, které jsem si léta střádal tzv. do šuplíku. Není jich 
málo a já věřím, že se ke každému z nich dostanu.

 A nejbližší plány v muzice i výtvarnu?
Ve světě umění se občas věci ubírají směrem, který 
nelze moc naplánovat. Múza je vrtošivá dáma, která 
k vám nezaletí na povel. Políbí vás na ústa jen, když 
se jí zachce a tyhle okamžiky je třeba přijímat s vel-
kou pokorou. Jisté ale je, že pokud budu mít to štěs-
tí a v budoucnu se podobných polibků ještě dočkám, 
udělám vždy vše proto, aby žádný z nich nepřišel na-
zmar. Text: Ladislava Richterová, foto: Miroslav Rada

Martin Maxa je stálicí naší hudební scény už třetí desetiletí. Sympatický blonďák s vypracovanou fi gurou 
a nezbytnou kytarou těší své fanoušky skvělými písněmi, jejichž melodie i texty chytnou za srdíčko. Stej-
ně je tomu i v případě zatím posledního vydaného CD „Sám sebou“.
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Martin Maxa
Narozen ve znamení Ryb. Vystudoval teplické gymnázium a poté absolvoval Fakultu tělovýchovu a spor-
tu na Univerzitě Karlově v Praze. Ještě dřív, než ve sféře populární hudby se prosadil se svými obrazy, nej-
větších úspěchů dosáhl ve Spolkové republice Německo. Žije v Litvínově, kde založil a provozoval hudeb-
ní klub Pijonýr. Dosud vydal čtyři řadová alba a jedno album BEST OF. Je držitelem ocenění „Skokan roku“ 
v anketě Zlatý slavík za rok 2000, o rok později stanul ve stejné soutěži na 3. místě v kategorii „Zpěvák roku“. 
Jeho písničky nestárnou, jak o tom svědčí dopisy posluchačů na Martinových webových stránkách.
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Mediální přestřelka na téma placení korekce („pokuty“) za chyby při čerpání peněz z ROP Severozápad v celkové výši 1,6 mld. korun pro Ústecký kraj, 
kterou požaduje po České republice Evropská komise, stále trvá.  Vedení kraje se pře s ministerstvem fi nancí o to, jaký má kdo podíl viny a občan se 
v celé záležitosti nedokáže orientovat.  Jaká jsou fakta, na to se Metropol zeptal RNDr. Zuzany Kadlecové, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajské-
ho úřadu Ústeckého kraje, která je za činnost KÚ ÚK jako jednoho z žadatelů o evropské dotace zodpovědná.

 Zastupitelstvo Ústeckého kra-
je na svém mimořádném zasedání 
25. března rozhodlo, že pokutu neza-
platí. Byla jste jedním z předkladate-
lů důvodové zprávy. Můžete čtená-
řům vysvětlit, co vás k tomu vedlo?
Finanční oprava podle sdělení Evrop-
ské komise o fi nanční opravě ze dne 
31. 1. 2013 byla navržena z důvodu opa-
kujících se problémů v řídícím a kon-
trolním systému programu ROP Seve-
rozápad, které identifi kovala Evropská 
komise ve svém šetření, tj. nedostatky 
v práci auditního orgánu (Ministerstvo 
fi nancí ČR, odbor Centrální harmoni-
zační jednotka) a řídícího orgánu (Re-
gionální rada regionu soudržnosti Se-
verozápad). Komise konkrétně identi-
fi kovala následující nedostatky, které 
vedly k systémovým nesrovnalostem. 
Ústecký kraj nebyl v tomto dopise vů-
bec zmiňován a dokonce neobdržel ani 
žádnou ofi ciální výzvu nebo rozhodnu-
tí o zaplacení „pokuty“. V současné do-
bě ani nemáme žádný právní podklad 
nebo vyčíslení nesrovnalostí, na zákla-
dě kterých by kraj věděl kolik a za co 
platí. K  fi nanční opravě ze strany Ev-

ropské komise vůči České republice te-
dy došlo v důsledku závažných pochy-
bení orgánů České republiky, za které 
Ústecký kraj nenese odpovědnost. Jen 
tak mimochodem - udílení „pokut“ za 
chyby v realizaci programů fi nancova-
ných z evropských dotací není v Evro-
pě nic neobvyklého nebo výjimečného. 
V roce 2012 bylo v rámci EU pozastave-
no na 80 operačních programů a pod-
le „EU Budget 2011-Financial Report 
byla celková suma fi nančních oprav 
v r. 2011 1 792 mil. €. Jednotlivé země 
EU vedou s Evropskou komisí s růz-
ným výsledkem četné spory o opráv-
něnosti fi nančních oprav.

 Kolik realizovaných projektů Ús-
teckého kraje bylo kontrolováno, 
kým, našly se v nich chyby a zaplatil 
za ně kraj?
Ústecký kraj realizuje v současné době 
na 70 projektů ze všech dotačních titu-
lů EU (Regionální operační program Se-
verozápad, Integrovaný operační pro-
gram (IOP), Operační program Životní 
prostředí, přeshraniční operační pro-
gramy jako Central Europe, nebo pro-
gram Česko-saská spolupráce a další. 

Všechny projekty byly a jsou kontrolo-
vány – a to několikrát během realizace 
a i po ukončení projektu. Kontrolující-
mi orgány jsou Řídící orgán (Regionál-
ní rada regionu soudržnosti), kontrol-
ní orgány Ministerstva fi nancí (auditní 
orgán) Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Finanční úřad 
a mimořádné kontroly pověřených au-
ditních subjektů – např. kontrola pro-
jektů ROP Severozápad společností De-
loitte, najaté Ministerstvem fi nancí. Na 
základě oznámení byla řada projektů 

Ústeckého kraje prošetřována Policií 
ČR (např. mediálně známá silnice Lou-
ny – Ročov). Ani v jednom případě ne-
bylo zjištěno spáchání trestného činu. 
Pravidla pro realizaci projektů fi nan-
covaných z evropských fondů jsou vel-
mi komplikovaná a co hůře – neustále 
se mění v průběhu plánovacího obdo-
bí, takže chybu lze udělat velmi snad-
no. Když stavíte silnici nebo opravujete 
stoletou budovu školy, může se objevit 
v průběhu stavby řada zádrhelů nebo 
skutečností, se kterými ani projektant 
nemohl počítat. A pokud řešíte tako-
vou závadu způsobem, který se jakkoli 
liší od projektové dokumentace, a pře-
dem jste to neoznámili a nenechali si 
to schválit Řídícím orgánem (lhůty cca 
30 dní), tak máte problém. I kdybyste 
na takovém řešení ušetřili. 
Takže ano, v projektech byly nalezeny 
chyby, řádově za ně bylo zaplaceno ně-
kolik desítek tisíc korun. Jako příklad 
mohu uvést Gymnázium Rumburk - 
byla udělena pokuta za to, že byla na-
instalována umyvadla jiného typu, než 
uváděl projekt. Zaplacená pokuta čini-
la 25 tis. Kč. (met)

Ústecký kraj neobdržel žádnou výzvu 
ani rozhodnutí, platit nehodlá 

Vyměněna byla původní dřevěná ok-
na za plastová, moderní jsou i pro-
sklení na chodbách, fasáda má no-
vý nátěr s předcházející opravou, 
rekonstrukcí se dočkala také sociál-
ní zařízení a další prostory objektu 
školy v těsné blízkosti centra Bíli-
ny. Nová přístavba, postavená hlav-
ně pod okolním terénem, má šatny 

a umývárny a náročnou rekonstruk-
cí prošla rovněž tělocvična vedle 
hřišť s umělým povrchem. Investiční 
akce si vyžádala 20,531 milionu ko-
run. Podkrušnohorské gymnázium 
Most s pracovištěm v Bílině je Páteř-
ní školou Ústeckého kraje. V součas-
né době studuje v gymnáziu 814 žá-
ků, z tohoto 214 v Bílině.  (od dop.)

Dárek bílinským gymnazistům

Zadní trakt zrekonstruované budovy bílinského pracoviště Podkrušnohorské-
ho gymnázia Most, p. o. 

Ústecký kraj | Po prvních výpočtech je nad slun-
ce jasné, že zdravotnická zařízení napříč celou 
republikou letos nevystačí s příjmy od zdravot-
ních pojišťoven. Jenom Krajská zdravotní, a.s., 
signalizuje propad ve výši 300 milionů korun, 
dalších 100 milionů bude činit zvýšení DPH.

Jak uvedl předseda představenstva KZ, a.s., Radek 
Scherfer, na vině je úhradová vyhláška Ministerstva 
zdravotnictví pro rok 2013. Ta stanovila jako základ pro 
výpočet plateb rok 2011, který ponížila na 98% úhra-
dy pro ambulantní zdravotnická zařízení a na 94 % pro 
akutní lůžka. A to i přes skutečnost, že se díky zvýšení 

DPH zdražily všechny vstupy. Podle náměstka hejtma-
na ÚK Stanislava Rybáka, do jehož gesce zdravotnictví 
spadá, na tom nejsou o nic lépe ani ostatní nemocnice 
v kraji. Litoměřické budou na konci roku chybět zhru-
ba 24 miliony, roudnické 9 milionů, žatecké 8 a kadaň-
ské nemocnici 28 milionů korun. Na základě konzulta-
cí s ostatními zdravotnickými zařízeními v ČR je všude 
situace podobná. Z toho plyne, že úhradová vyhláška 
musí projít revizí, aby se kvalita a dostupnost zdravot-
ní péče nesnížily. Krajská zdravotní, a.s., která sdružuje 
nemocnice v Ústí nad Labem, Chomutově, Mostě, Tep-
licích a v Děčíně, zatím pozastavila větší investiční ak-
ce a představenstvo se bude zabývat podrobnou revizí 

všech nákladů. Prozatím se netýká mandatorních vý-
dajů, to znamená mezd, léků a zdravotnického materi-
álu, ani redukcí oddělení. 
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, který 
je jediným akcionářem KZ, a.s., pevně věří, že situ-
ace je řešitelná. Proto vyvolal jednání s ministrem 
zdravotnictví Leošem Hegerem, které se uskuteční 
3. května. K tomu, aby se podobná situace neopako-
vala, připravuje Ústecký kraj vlastní dlouhodobou 
koncepci zdravotnictví, která na celostátní úrovni 
chybí. K interpelacím a osobní angažovanosti v té-
to záležitosti byli také vyzváni poslanci a senátoři 
z Ústeckého kraje. (met)

Úhradová vyhláška musí projít revizí

Ústí n. L. | Stavební úpravy Městské-
ho stadionu v Ústí nad Labem zapo-
čaly za přítomnosti  primátora města 
Víta Mandíka a dalších hostů.
„Je to další krok k realizaci plánu, 
který dlouho existoval jen v předsta-
vách. O potřebě nového stadionu se 
často diskutovalo, padaly různé va-
rianty, ale bývalí představitelé města 
zůstávali jen u slibů. Město však sta-
dion odpovídající novým požadav-
kům potřebuje, proto jsme se rozhod-
li tuto akci zařadit do plánu investic. 
Tento den je důkazem toho, že ten-
to záměr myslíme vážně a stadion 

opravdu postavíme,“ uvedl v proje-
vu primátor Vít Mandík.
V rámci projektu vyroste nová 
hlavní tribuna s prostory pro fot-
balisty, novináře a významné hos-
ty.  Postaveny budou krajní tribu-
ny „A2“ a „A3“ se sociálním záze-
mím pro diváky a provozní pro-
story. Současně bude vybudován 
divácký sektor „F“. Vzniknou ta-
ké nové pokladny, vnitřní a vnější 
oplocení, občerstvení pro divácký 
sektor „C“, ukazatel skóre, vyhří-
vání trávníku, osvětlení, komuni-
kace a zpevněné plochy. (met)

Rekonstrukce městského stadionu začala
Bílina | Před dvěma roky byla zahájena rekonstrukce budovy a objektu tě-
locvičny v bílinském detašovaném pracovišti Podkrušnohorského gymná-
zia Most, p. o. Ústeckého kraje. Dílo za více než dvacet miliónů korun slouží 
už v tomto školním roce žákům a pedagogům.

Sté narozeniny
Děčín | Sto let na světě je paní Rů-
žena Šíchová z Děčína. Narodila se 
v Praze, většinu života ale prožila 
na severu Čech. Až do roku 1982 
pracovala jako dělnice v Sigmě. 

S manželem vychovali dvě dcery. 
Mezi gratulanty nechyběl primá-
tor Děčína František Pelant. 

Do Prahy levněji
Chomutov | Dopravní podnik měst 
Chomutova a Jirkova nabídne od 
1. května levnější cestu z Jirkova 
a Chomutova do Prahy a zpět ta-
ké dětem a studentům. Při návratu 
tak ušetří až šestnáct korun. S vý-
jimkou úhrady jízdenky v hotovos-
ti u řidiče, při níž zůstává původní 
cena, podnik snížil základní jízdné 
o deset korun. 

Setkání rodin
Teplice | Jubilejní 20. setkání rodin 
připravila pro své klienty a jejich 
blízké i pro zaměstnance Arkadie 
Teplice. Pod heslem „Přijeď, jak kdo 
můžeš“ se tradičně sejdou v sobo-
tu 18. května u Dubického kostelíka 
s vyhlídkou na Portu Bohemicu.

Chomutovské 
slavnosti 

Chomutov | Centrum města, ze-
jména park, bude v sobotu 27. 
a v neděli 28. dubna patřit tradič-
ním Chomutovským slavnostem. 
Každý den z víkendu bude výletem 
do jiného období historie. V sobo-
tu se bude připomínat sto let zem-
ské výstavy. V neděli si budou ná-
vštěvníci moci připomenout dvě 
stě let od setkání tří panovníků 
protinapoleonské koalice.

Matematická 
olympiáda

Litoměřice | Celkem 48 matematic-
ky nadaných studentů z gymnázií 
a dalších středních škol z celé repub-
liky zápolilo v Jihlavě, kam se sje-
li na 62. celostátní kolo matematic-

ké olympiády. Absolutním vítězem 
se stal Štěpán Šimsa z Litoměřic (na 
snímku uprostřed), na dalších mís-
tech skončili Radovan Švarc z Čes-
ké Třebové a Josef Svoboda z Frýd-
lantu nad Ostravicí. Odnesli si odmě-
nu 10 000 Kč na další vzdělávání od 
partnera soutěže Skupiny ČEZ.
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Letos uplyne sto let od doby, kdy by-
la v roce 1913 spodní značka Dubí 
zaregistrována, přičemž tradice vý-
roby porcelánu v Dubí sahá do roku 
1864. Společně s Royal Dux v Duch-
cově jsou to dvě nejstarší české por-
celánky, jejichž výrobky nesou origi-
nální tovární značku dodnes. 
Šíře sortimentu cibulového porcelánu 
z Dubí představuje 660 tvarů a klasický 
cibulový dekor se v průběhu let vyvinul 
do několika modernějších řad: sedmi-
barevný cibulák NATURA, nové deko-
ry PRAHA BLUE, BOHEMIA BLUE a PRA-
HA ECO. Cibulový porcelán je porcelá-
nem generací a díky jedinečné techno-
logii dekorování pod glazuru je možné 
ho užívat i v moderních domácnostech 
vybavených mikrovlnnými troubami 
a myčkami nádobí. 
V Dubí se dále vyrábí i klasický bílý 
porcelán, který zahrnuje 100 různých 
tvarů snídaňových hrnků ve třech tisí-
cích dekorech. Nabídka se  stále rozši-
řuje o další tvary a samozřejmě i deko-
ry, na nichž se podílí řada výtvarníků 
zabývajících se keramikou a porcelá-
nem. Všechny výrobky jsou garantová-
ny Asociací sklářského a keramického 
průmyslu ČR jako Český výrobek.
Společnost Český porcelán, a. s., Dubí 

zaměstnává 274 zaměstnanců, z nichž 
80 % tvoří ženy. Většina kvalifi kova-
ných zaměstnanců je vyučena ve vlast-
ním učilišti. V roce 2011 společnost in-
vestovala 11 mil. korun do nové, auto-
matické glazovací linky. Přibližně 60 % 
výroby je určeno na export. Společnost 
vyváží do Německa, Japonska, Jižní Ko-
reje, Ruska a dalších zemí. Největším 
odbytištěm bílého porcelánu je Němec-
ko, o porcelán s cibulovým dekorem řa-
dy Eco Praha, Praha Blue a Bohemia 
Blue je největší zájem v Japonsku a Již-
ní Koreji, přičemž na japonském trhu je 
rovněž velmi oblíbená souprava Bohe-
mia Cobalt. Zákazníci v Rusku naopak 
preferují bílé výrobky dekorované a do-
plněné zlatem. 
Český porcelán, a. s., je nositelem české-
ho ocenění Rodinné stříbro, společnost 
se několikrát umístila v žebříčku 100 
nejlepších a 100 nejobdivovanějších 
českých fi rem a 3 x získala mezinárod-
ní ocenění Golden Trophy for quality. 
Úspěch sklízejí i samotné soupravy, na-
příklad jídelní souprava Bohemia pod-
le návrhu profesora Jiřího Pelcla získala 
v roce 2006 ocenění jako vynikající čes-
ký výrobek, o rok později jí udělil  minis-
tr průmyslu a obchodu Korejské repub-
liky cenu za nadčasový design a v hote-

Český cibulák značky Dubí letos slaví 100. výročí

Akademickou sféru reprezentovali 
pracovníci Katedry regionálního a lo-
kálního rozvoje Fakulty sociálně eko-
nomické UJEP a Katedry geografi e Fa-
kulty přírodovědecké UJEP a VYCERRO.
Aplikační sféra byla zastoupena před-
staviteli Krajského úřadu Ústeckého 
kraje, Magistrátu města Ústí nad La-
bem, Regionální rozvojové agentury 
Ústeckého kraje, agentury CzechIn-
vest, Výzkumného ústavu anorga-
nické chemie, Českého statistického 
úřadu a také zástupci managemen-
tu územního rozvoje na úrovni obcí 
a místních akčních skupin. Hlavním 
tématem odborné odpolední sek-

ce byla představení základních pa-
rametrů následujícího programova-
cího období EU 20014 – 2020 v pod-
mínkách ČR a také možností partici-
pace subjektů z Ústeckého kraje na 
nosných podporovaných tématech. 
Impulsní referáty přednesli Dr. Vik-
tor Květoň (Karlova univerzita v Pra-
ze) a Ing. Jana Šubrtová (konzultant-
ka v oblasti programů a projektů EU). 
V následné panelové diskusi byly ře-
šeny zejména otázky reálných mož-
ností realizovat projekty již od roku 
2014 a také role institucí z regionu 
v aktuální přípravě nových operač-
ních programů. 

Řešitelé projektu NetRegio realizovali v pátek 12. 4. 2013 v prostorách Inter-
hotelu Bohemia workshop s názvem „Propojení akademického a aplikační-
ho prostředí regionálního rozvoje v Ústeckém kraji – vzdělávání, výzkum 
a spolupráce v novém programovém období EU.“

Workshop projektu NetRegio

PRAHA | Tradiční značka Český porcelán Dubí letos slaví 100 let nepřetržitého užívání původní tovární značky v České republice. Současná nabídka představuje 660 různých tvarů v klasickém 
i modernějším pojetí cibulového dekoru a kromě jídelních a servírovacích souprav zahrnuje například i vánoční ozdoby, velikonoční dekorace nebo fi gurky.

lovém provedení získala ocenění Expo-
nát Horeca na veletrhu pro hotelnictví 
a gastronomii v roce 2005 v Praze.
Na inovaci sortimentu společnost pravi-
delně spolupracuje s řadou renomova-
ných umělců a designérů. Za nejmladší 
generaci to byl Mgr. art Petr Korecký, kte-
rý za „Čajový set do tmy“ získal ocenění 

Vynikající studentský design 2005 v sou-
těži Národní cena za studentský design. 
Dále pak Mgr. art Lenka Malíská autorka 
Soupravy Trio, ak. arch. Jiří Pelcl, který je 
autorem porcelánových souborů Bohe-
mia White a Bohemia Blue, Triplex. Dále 
pak ak. soch. Miroslav  Oliva, autor něko-
lika snídaňových hrnků, Emma Srncová, 

Alena Burešová, Jan Pacák Jiří Kožíšek, 
Zdeněk Hošek aj. Akciová společnost 
Český porcelán podporuje řadu dobro-
činných a sportovních aktivit, a to nejen 
v rámci Ústeckého kraje. Podílí se např. 
na akci Vinařské Litoměřice, je také jed-
ním z partnerů Nadačního fondu man-
želů Livie a Václava Klausových. 
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Ústecký kraj a statutární město Děčín Vás zvou na VI. ročník 

sobota 22. června 2013 od 10.00 do 16.00 hod.
na Smetanově nábřeží v Děčíně a v blízkém okolí

DĚČÍN

V rámci návštěvy Děčína
můžete navštívit mj. místní zoologickou zahradu,

zámek, ukázku projektu Atletika pro děti.
Udělejte si celodenní výlet do Děčína nebo

se vydejte probádat České Švýcarsko.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Pořadatelem je Ústecký kraj,
ve spolupráci
se statutárním
městem Děčín
a základními
složkami
Integrovaného
záchranného
systému
Ústeckého kraje
– Hasičským
záchranným
sborem,
Policií ČR,
Zdravotnickou
záchrannou
službou.

Mediální partneři:
• Místní tisk Děčín
• Rádio Frekvence 1
• Děčínský deník
• ČRo Sever

Smyslem akce je znovu
ukázat formou

představení
základních

i podpůrných
složek IZS, jak je

důležitá jejich
existence

a spolupráce. 

Společně
s hasiči, policisty 

a zdravotníky
Vám statické
i dynamické

ukázky předvede
Armáda ČR,

Sdružení hasičů
Čech, Moravy

a Slezska,
Krajské sdružení

hasičů – kraj Ústecký,
Jednotky sborů

dobrovolných hasičů
obcí v Ústeckém kraji,

městské policie,
Český červený kříž,

Povodí Labe s. p.,
Besip a mnozí další. 

Podrobnější informace naleznete od 1. 6. 2013 na www.kr-ustecky.cz 

Čísla tísňového 
volání

150   155   158   156   112
 hasiči  zdravotnická  policie  městská  jednotné
  záchranná služba   policie  evropské číslo

D8 by měla být zprovozněna 
v červnu roku 2015, s takovým 
vzkazem pro starosty a hejtma-
na Bubeníčka přijel na jednání 
ve Velemíně ministr dopravy Zby-
něk Stanjura. Kromě předpoklá-
daného termínu ještě přítomné 
ujistil, že na dostavbu je dostatek 
fi nancí z národních zdrojů.

„Dostavba může nyní probíhat plným 
tempem, zpoždění stavby v důsledku ne-
dostatku fi nancí nehrozí,“ zopakoval 
před starosty ve čtvrtek 4. dubna minis-
tr Stanjura. Zdůraznil, že problémem 
českých silnic není nedostatek peněz, 
ale jejich nedostatečná příprava a způ-
sob výstavby. Dálnice D8 se aktuálně tý-
ká 16 neuzavřených soudních sporů. 
Přesto po jednání s ministrem panoval 

mezi starosty mírný optimismus.Kro-
mě samotného termínu se ve Velemíně 
řešily i dílčí záležitosti spojené s výstav-
bou dálnice v chráněné krajinné oblas-
ti. Jednou z nich je výsadba zeleně a za-
jištění následné pěstební péče. ŘSD ja-
ko investor přislíbilo, že dostojí svým 
závazkům a za každý pokácený strom 
vysadí v oblasti pět nových. Celkem se 
jedná o desetitisíce nových rostlin. 
„Naším společným cílem je především 
zprovoznění dálnice, aby se ulevilo obcím 
ležícím na objízdných trasách. Ostatní díl-
čí problémy se jistě podaří za spolupráce 
všech stran vyřešit. Návštěvu pana minist-
ra vnímám jako signál Ústeckému kraji, že 
i pro ministerstvo je dostavba D8 prioritou 
a že pro dodržení slíbeného termínu udě-
lá maximum,“ shrnul v závěru hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

O výši korekce totiž nebylo ze strany Evropské ko-
mise rozhodnuto, jelikož dosud nebylo ukončeno 
řízení o fi nanční opravě. Ústecký kraj, po kterém 
Ministerstvo fi nancí ČR opakovaně a nepodlože-
ně požaduje uhrazení dvoutřetinového podílu fi -
nanční opravy, není informován, v jakém stadiu je 
řízení o navržené fi nanční opravě, jaké konkrétní 
kroky uvedené ministerstvo podniklo či podniká 
s cílem její minimalizace a jaké jsou v této záleži-
tosti dosavadní závěry jednání centrálních orgá-
nů České republiky s Evropskou komisí.

„Ústecký kraj není de iure zodpovědný za konání 
auditního orgánu, tedy Ministerstva fi nancí ČR, 
ani Regionální rady regionu soudržnosti Severo-
západ, které dotační systém aplikovaly,“ uvedl 
hejtman Oldřich Bubeníček. Jak dále doplnil: 
„Pochybení u konkrétních projektů zjištěná audi-
torskou společností, kde příjemcem dotace byl Ús-
tecký kraj, je velmi nízké. Ústecký kraj rovněž vy-
jádřil ofi ciální nesouhlas se způsobem, jakým byl 
samotný audit proveden.“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje, s ohledem na 

to, že k návrhu fi nanční opravy ze strany Ev-
ropské komise vůči České republice došlo v dů-
sledku závažných pochybení orgánů České re-
publiky, za které Ústecký kraj nenese jakouko-
liv odpovědnost, rozhodlo dne 25. března 2013 
o odmítnutí účasti Ústeckého kraje na úhradě 
navrhované fi nanční opravy.
Zastupitelstvo při svém rozhodování vzalo též 
v úvahu, že řízení o fi nanční opravě vůči České 
republice na základě Rozhodnutí Evropské ko-
mise ze dne 31. ledna 2013 dosud nebylo ukon-
čeno a zastupitelé nebyli ze strany Ministerstva 
fi nancí ČR dodnes ofi ciálně informováni o akti-
vitách centrálních orgánů směřujících k jednání 
s Evropskou komisí o výši korekce. Tuto aktivní 

komunikaci ze strany Ministerstva fi nancí ČR, 
případně její závěry, členové zastupitelstva Ús-
teckého kraje citelně postrádají.
Vedení Ústeckého kraje pozvalo v polovině 
dubna k jednání všechny žadatele z kraje, kte-
rých se fi nančně dotýká pozastavení certifi ka-
ce a proplácení projektů v rámci Regionální-
ho operačního programu Severozápad (ROP 
SZ). Cílem schůzky bylo zmapovat situaci kon-
krétních žadatelů a hledat možnosti pomoci 
se splácením jejich fi nančních závazků. Další 
kolo jednání k problematice regionálních ope-
račních programů s premiérem Petrem Neča-
sem by mělo proběhnout na půdě Asociace 
krajů.

Hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček podepsal tři 
důležité dokumenty, které usta-
vují spolupráci v oblasti sociál-
ního začleňování,  hospodářské-
ho rozvoje a zaměstnanosti. 

Jedná se o Memorandum mezi Od-
borem pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR a Ústeckým kra-
jem, Smlouvu o vzájemné spoluprá-
ci mezi Ústeckým krajem a Hospo-
dářskou a sociální radou Ústeckého 
kraje a Memorandum o partnerství 
a spolupráci při přípravě a imple-
mentaci Paktu zaměstnanosti Ús-
teckého kraje.
Memorandum s Agenturou pro soci-
ální začleňování podepsal s hejtma-
nem Martin Šimáček. „Jedná se 
o první smlouvu Agentury s krajem. 
Mohla vzniknout jen díky dlouhodo-
bé dobré spolupráci,“ řekl po podpi-
su M. Šimáček.
Smlouva o spolupráci s Hospodář-
skou a sociální radou vznikla nově 
v souvislosti s novým vedením kra-
je. Hlavní cíle podle předsedy Ri-
charda Falbra (na snímku vlevo) bu-
dou zaměřeny především na problé-
mové okruhy, např. průmysl a pod-

nikání, zaměstnanost a sociální věci, 
dopravu, školství, zdravotnictví, 
problémy jednotlivých okresů, spo-
lečenskou odpovědnost fi rem, ener-
getiku, kompenzace regionu.
Pakt zaměstnanosti Ústeckého 
kraje je rodící se iniciativa, kte-
rá má vést k podpoře technické-
ho vzdělávání a takových obo-
rů, jež najdou uplatnění na trhu 
práce, zároveň k možnému vzni-

ku nových pracovních míst. Kro-
mě Ústeckého kraje stojí u zrodu 
Krajská hospodářská komora Ús-
teckého kraje, Hospodářská a so-
ciální rada Ústeckého kraje a Uni-
verzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. Memorandum 
o partnerství podepsali předseda 
KHK František Jochman, předseda 
HSR Richard Falbr a rektor univer-
zity René Wokoun.

Ústecký kraj žádá ministra o relevantní informace k fi nanční 
opravě ROP Severozápad vyměřené České republice

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček požádal dopisem ministra fi nancí Miroslava 
Kalouska o relevantní informace vztahující se k fi nanční opravě vyměřené České republice 
v souvislosti s Regionálním operačním programem Severozápad.

Po dálnici v červnu 2015, slíbil ministr Stanjura

Tři důležité dokumenty podepsány

Předseda Českého atletického 
svazu Libor Varhaník a Helena 
Fibingerová, manažerka mar-
ketingové společnosti Česká at-
letika, jednali s hejtmanem Ol-
dřichem Bubeníčkem a jeho ná-
městkyní pro školství, mládež 
a tělovýchovu Janou Vaňhovou. 

Pracovní schůzka byla věnována pře-
devším přípravě dalšího, už čtvrtého 
ročníku projektu Atletika pro děti. Ten 
začal v našem kraji jako pilotní projekt 
v celé ČR v roce 2010 a za tři roky se do 
něj zapojily tisíce nejmenších „atletů“ 
– dětí z mateřských škol a nejnižších 
tříd základních škol. 

Na snímku jsou zleva hejtman Oldřich Bubeníček, Helena Fibingerová, náměstky-
ně hejtmana Jana Vaňhová a předseda ČAS Libor Varhaník.

O projektu Atletika pro děti

V čele Generálního konzulátu České re-
publiky v Drážďanech je od ledna roku 
2010 Jarmila Krejčíková (na snímku). 
Několikrát již v Ústeckém kraji byla, 
počátkem dubna se ale poprvé setkala 
s jeho hejtmanem Oldřichem Bubeníč-
kem. Šlo sice především o zdvořilost-
ní setkání, bylo však věnováno i ryze 
konkrétním tématům (dostavba dálni-
ce D8, jezy na Labi, spolupráce škol ne-
bo židovských obcí a také akce ze spo-
lečného programu Ziel 3 / Cíl 3).  

Nový poradní orgán hejtmana: 
Pro seniory a zdravotně postižené

V rámci dalšího setkání se členo-
vé poradního orgánu hejtmana 
pro seniory a zdravotně postižené 
podrobně seznámili s nejnovějším 
projektem Ústeckého kraje – Kata-
logem sociálních služeb. Poslechli 
si i další možné varianty, jak tuto 
aktivitu dále rozšiřovat. 
Do poradního orgánu jsou zapo-
jené Výbor krajského zastupitel-
stva pro zdravotnictví a sociální 
věci, Komise sociální a zdravotní 
krajské rady, Krajská rada osob se 
zdravotním postižením, Rada se-

niorů Ústeckého kraje, Svaz dů-
chodců ÚK a Česká federace Spas-
tic Handicap o.s. Cílem činnosti 
tohoto poradního orgánu hejtma-
na Oldřicha Bubeníčka bude zvý-
šení koordinace a pravidelné se-
tkávání, kde budou dotčené or-
gány v rámci svých kompetencí 
a možností řešit potřeby senio-
rů a zdravotně postižených obča-
nů. Důležitá bude také podpora 
při jednání s orgány státní sprá-
vy či místní samosprávy v Ústec-
kém kraji. 

Na snímku zleva: generální ředitel ŘSD David Čermák, ministr dopravy Zbyněk 
Stanjura, starosta Velemína Jiří Skalický, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček a radní pro dopravu ÚK Jaroslav Komínek.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA D8DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA D8
Sobota 27. dubna 2013 Sobota 27. dubna 2013 

seznam zastávek                                                                          SOBOTA 27. dubna 2013
Dobkovičky, dálniční most odjezd 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
Dobkovičky, žel. st. příjezd 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
U6 Dobkovičky odjezd 10:24  12:24  14:24  16:24 
U6 Teplice příjezd 11:15  13:15  15:15  17:15 
U6 Dobkovičky odjezd  11:27  13:27  15:27  17:27
U6 Lovosice příjezd  11:47  13:47  15:47  17:47

seznam zastávek                                                                          SOBOTA 27. dubna 2013
U6 Lovosice odjezd  10:03  12:03  14:03  16:03
U6 Dobkovičky příjezd  10:24  12:24  14:24  16:24
U6 Teplice odjezd 8:34  10:34  12:34  14:34
U6 Dobkovičky příjezd 9:27  11:27  13:27  15:27
Dobkovičky, žel. st. odjezd 9:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31
Dobkovičky, dálniční most příjezd 9:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33

seznam zastávek                                                                                                                                          SOBOTA 27. dubna 2013
Prackovice n.L., dálniční tunel odjezd 9:28 10:02 10:28 11:02 11:28 12:02 12:28 13:02 13:28 14:02 14:28 15:02 15:28 16:02 16:28 17:02
Prackovice n.L., parkoviště  9:30 10:04 10:30 11:04 11:30 12:04 12:30 13:04 13:30 14:04 14:30 15:04 15:30 16:04 16:30 17:04
Prackovice n.L., žel. st. příjezd 9:32 10:06 10:32 11:06 11:32 12:06 12:32 13:06 13:32 14:06 14:32 15:06 15:32 16:06 16:32 17:06
U4 Prackovice n. L. odjezd 9:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39 
U4 Ústí n.L. příjezd 9:50  10:50  11:50  12:50  13:50  14:50  15:50  16:50 
U4 Prackovice n. L. odjezd  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13
U4 Lovosice příjezd  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  15:24  16:24  17:24

➜

seznam zastávek                                                                                                                                          SOBOTA 27. dubna 2013
U4 Lovosice odjezd  9:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  16:29
U4 Prackovice n. L. příjezd  9:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39
U4 Ústí n.L. odjezd 9:03  10:03  11:03  12:03  13:03  14:03  15:03  16:03 
U4 Prackovice n. L. příjezd 9:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13 
Prackovice n.L., žel. st. odjezd 9:20 9:46 10:20 10:46 11:20 11:46 12:20 12:46 13:20 13:46 14:20 14:46 15:20 15:46 16:20 16:46
Prackovice n.L., parkoviště  9:22 9:48 10:22 10:48 11:22 11:48 12:22 12:48 13:22 13:48 14:22 14:48 15:22 15:48 16:22 16:48
Prackovice n.L., dálniční tunel příjezd 9:24 9:50 10:24 10:50 11:24 11:50 12:24 12:50 13:24 13:50 14:24 14:50 15:24 15:50 16:24 16:50

➜

VLAKY AUTOBUSY

Jízdní řád vlaků a autobusu č. 1 - žel. st. Dobkovičky Jízdní řád vlaků a autobusu č. 2 - žel. st. Prackovice n.L.

•  Volná prohlídka stavby
 od dálničního mostu
 přes údolí V Ječkách
 až k pražskému portálu
 tunelu Prackovice
 (červeně na mapce)

•  U běžných vlakových
 spojů ČD od Ústí,
 Lovosic (Prahy) a od
 Teplic bude připravena
 v Prackovicích
 a v Dobkovičkách
 kyvadlová autobusová
 doprava, která vás
 doveze až k samotné
 stavbě

•  Speciální a jedinečná
 jízda vláčkem
 po Švestkové dráze
 z Mostu (odjezd
 8.25 hod.) přes
 Lovosice až
 do Dobkoviček

vás zvou na prohlídku rozestavěné části dálnice D8-0805 nad Prackovicemi n. Labem

Pěšky po dálnici, jejíž ofi ciální název je Via Porta Bohemica, tedy Cesta Brány Čech

Ceny předal a vítězům gratuloval 
hejtman Oldřich Bubeníček a předse-
da krajské poroty Jan Jelínek, vedoucí 
odboru informatiky a organizačních 
věcí krajského úřadu. Ten za porotu 
zdůraznil, že velmi silná byla katego-

Krajský Zlatý erb pro Bělušice, Chuderov, Úštěk a Žatec

Výsledky: Kolektiv - mládež: 1. Sport 
judo Litoměřice; Jednotlivci - mládež: 
1. Plavkyně Lucie Svěcená z klubu Jazz-
mani Žatec; Handicapovaný sportovec: 
1. Eva Berná, atletka-koulařka z oddílu 
Nola Teplice; Trenér roku: 1. Svatopluk 
Habanec, ještě vloni úspěšný trenér ús-
teckých fotbalistů; Kategorie Masters: 
1. Libuše Bruncvíková, veslařka Slavo-
je Litoměřce; Kolektiv – dospělí: 1. Bas-
ketbalisté BK Děčín (2. Hokejisté Piráti 
Chomutov), 3. Házenkáři HK A.S.A. Lo-

vosice); Jednotlivci – dospělí: 1. Simo-
na Baumrtová, plavkyně Slavie Cho-
mutov, česká reprezentantka a rekord-
manka na tratích 50, 100 a 200 m znak. 
Vloni získala bronzovou medaili na MS 
v krátkém bazénu v Istanbulu, tři bron-
zy a stříbro na ME v krátkém bazénu 
v Chatres a dvakrát byla v semifi nále 
na OH v Londýně. Druhý byl v anketě 
boxer Zdeněk Chládek z SKP Sever Ústí 
n. L. a 3. házenkář Jiří Motl z lovosické-
ho oddílu házenkářské extraligy ČR. 

Ve velkém sále Domu kultury v Ústí nad Labem se sešli opravdu nejúspěšnější a nejlepší 
sportovci našeho kraje na závěrečném galavečeru  ankety. Pořádal ji mezi naší čtenářskou 
a sportovní veřejností  Deník,  partnerem tradiční akce byl mezi jinými také Ústecký kraj. 
Večer moderoval Štěpán Škorpil (na snímku zpovídá vítěznou Simonu Baumrtovou). 

Výsledky 10. ročníku krajského ko-
la soutěže Zlatý erb o nejlepší webo-
vé stránky měst a obcí se dozvědě-
li soutěžící koncem března na Kraj-
ském úřadě Ústeckého kraje. 

Zlatý erb 2013 
krajské kolo Ústeckého kraje

 Cena veřejnosti
Obec Bělušice, okres Most 
(www.belusice.cz) 

 Nejlepší elektronická služba 
1. místo: Žatec: Senioři

 Nejlepší webová stránka obce
1. místo: Chuderov
www.chuderov.cz

 Nejlepší webová stránka města
1. místo: Úštěk
www.mesto-ustek.cz

rie elektronických služeb, která se le-
tos zaměřila především na hendike-
pované občany a seniory. 
Sdružení Zlatý erb vyhlásilo letos již  15. 
ročník soutěže Zlatý erb (http://zlaty-

erb.obce.cz). Cílem soutěže je podpořit 
modernizaci místních samospráv pro-
střednictvím rozvoje informačních slu-
žeb poskytovaných s využitím interne-
tu a ostatních elektronických médií.

Celostátní zlatý erb 
pro Chuderov a Úštěk

Mimořádný úspěch zaznamenal Ús-
tecký kraj při vyhlašování celostátní-
ho kola soutěže Zlatý erb v Hradci Krá-

lové. Mezi laureáty jsou dva vítězové 
ze severu Čech – Ústěk (okr. Litoměři-
ce) v kategorii měst a Chuderov (o. Ústí 
n. L. ) v klání obcí. Celostátní porota se 
shodla s odborníky v Ústeckém kraji!

Poznamenejte si:  
Neděle 2. června 
na Novém Hradu
Už nyní si můžete pro konec jara  
rezervovat jeden den na pěknou 
akci: v neděli 2. června se na zám-
ku Nový Hrad v Jimlíně u Loun  
uskuteční tradiční oslava Meziná-
rodního dne dětí. Pod názvem Po-
hádkový zámek ji chystá tamní 
příspěvková organizace Ústecké-
ho kraje a kromě atrakcí pro dě-
ti bude na zámku spousta zábavy  
pro malé i větší diváky, také diva-
dlo, hudba nebo cvičení ptáci.  

Právě tam vznikla hudební skupina 
Křešičanka – Pustajka, která oslavi-
la v kulturním domě v Polepech vý-
znamné jubileum 15 let a zároveň 
vydání již třetího cédéčka.  
Křtu alba se zúčastnil krajský rad-
ní pro bezpečnost a sociální věci 
Martin Klika. Jako hosté slavnost-
ního setkání vystoupily hudební 
skupiny dalších zařízení CSP Lito-
měřice – VEGA z Domova sociální 
péče Skalice, Havrani z Domova na 
zámku Liběšice a Bedňáci z Domo-

va Na Svobodě Čížkovice. Třetí al-
bum se jmenuje Život Na Pustaji, 
které bylo natočeno ve studiu MA-
CAC Českého rozhlasu SEVER v Ús-
tí nad Labem. Je na něm opět 12 
písní vlastní tvorby. Obalu CD vé-
vodí úvodní obrázek objektu Do-
mova Na Pustaji Křešice od míst-
ního uživatele služeb malíře Lubo-
míra Vlčka. Jako sponzorský dar 
ho podle návrhu dlouholetého pří-
tele kapely Karla Körbera vyrobila 
firma FERMATA a.s. Čelákovice.

Nejúspěšnější sportovec: Opět plavkyně Simona Baumrtová
Plavkyně Simona Baumrtová dostala na vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce 
Ústeckého kraje za rok 2012 opět nejcennější plaketu vítěze. Spolu s ní převza-
la z rukou Oldřicha Bubeníčka Medaili hejtmana Ústeckého kraje. 

Dvoudenní veletrh prevence pro 
mladé začínající řidiče připravil ve 
spolupráci s Krajským ředitelstvím 
Policie ČR a krajským pracovištěm 
BESIP Ústecký kraj. Akce byla při-
pravena v souvislosti se stále čas-
tějším tragickými dopravními ne-
hodami mladých řidičů, naposledy 
studentů střední školy z Ústí nad 
Labem letos v lednu.

Studenti i veřejnost si mohli vy-
zkoušet nejrůznější simulátory 
nehod a rizik v silničním provo-
zu, poúrazových stavů, ovlivnění 
omamnými látkami či motocyklo-
vý a automobilový trenažér. Před 
úřadem byl k dispozici test parko-
vání na přesnost či otočný simulá-
tor a zkouška nárazu v třicetikilo-
metrové rychlosti.

Bezpečná jízda a Safety Show 

Oslava kapely Křešičanky - Pustajky 
Mezi zařízení Centra sociálních služeb v Litoměřicích, příspěvkové organizace 
Ústeckého kraje, patří také Domov Na Pustaji v Křešicích. 

Webová televize Ústeckého kraje 

www.u-tv.cz

Celostátní zlatý erb pro Chuderov a Úštěk
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Přejeme našim čtenářům a klientům pohodové velikonoce bylo správné znění tajenky předchozí křížovky. Knihu obdržela Zdenka Horálková z Teplic. Úspěšný 
vylosovaný luštitel dnešní křížovky obdrží opět zajímavou knihu. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí 
nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději 17. května 2013. 

Anetka Bršťáková podstoupila dvanáct operací 
a bez žilního katetru by nepřežila. Transplanta-
ce tenkého střeva, která by ji mohla zachránit, se 
provádí v cizině a pouze na vlastní náklady. Na to 
však maminka dívenky nemá peníze.   

„O dceru musím pečovat čtyřia-
dvacet hodin denně, nemohu 
chodit do zaměstnání. Mám 
ještě mladší dcerku a žijeme 
samy tři jen ze sociálních dá-
vek,“ vypráví Simona Bršťá-
ková. Na centrální žilní katetr, 
který zajišťuje umělou výživu, je díven-
ka napojená osmnáct hodin denně a běžné jídlo 
nejí. „Napojování a odpojování katetru musím pro-

vádět za přísných, sterilních podmínek. Anetce by ji-
nak hrozila sepse, celková otrava organismu. Něko-
lik takových stavů prodělala a díky tomu má pro-
blémy s ledvinami. Už z toho důvodu se všechny mé 
naděje upínají k fi nančně náročné transplantaci ten-
kého střeva v cizině, na kterou však nikdy nemohu 
ušetřit. Není z čeho, sotva s penězi vyjdeme. Anetka 
užívá léky, na které je celkem vysoký doplatek,“ vy-
světluje sympatická maminka, která by si přála 
pro svoji dceru lehčí a hlavně smysluplnější život. 
Ten by jí mohla zajistit právě transplantace ten-
kého střeva v zahraničí.
Pokud máte zájem pomoci, můžete napsat na její 
e-mail Brstakova.S@seznam.cz nebo zavolat pří-
mo na číslo paní Bršťákové 739 400 010. 
Text: Šárka Jansová, foto: Archiv Simony Bršťákové 

Malá Anetka se bez pomoci neobejde

pr
oj

ek
t M

ET
ROPOL pom

áhá

Poskytovatel: E.M.A. Europe s.r.o., 1 min./70 Kč vč. DPH, P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz

Vyberte si svou osobní ASTROLOŽKU 
nebo KARTÁŘKU!
Volejte hned na tel.: 906 701 701

Astroporadna

Alena astrologie, jasnovidectví
specializace mezilidské vztahy

UDĚLALI JSTE CHYBU? 
Nyní litujete? Poradím vám, jak ji 
napravit! Zavolejte mi!

Tel.: 906 701 701

Jakub numerologie, výklad karet
specializace finance, povolání

CHCETE VYDĚLÁVAT VÍCE? 
Poradím vám, v jakém oboru 
vyniknete! Zavolejte!

Tel.: 906 701 701

Světlana výklad karet, runy
specializace spokojený život

CHCETE BÝT ŠŤASTNÍ? 
Uspořádejte si život podle svých 
představ! Pomohu vám!

Tel.: 906 701 701

Zdeňka astrologie, výklad karet
specializace děti, rodina

TOUŽÍTE PO MIMINKU? 
Kdy se potomka dočkáte? Odpovím 
vám, zavolejte mi!

Tel.: 906 701 701
Sandra astrologie, numerologie
specializace láska, vztahy

JAK SE SEZNÁMIT? 
Nevíte si rady? Pomohu vám udělat 
první krok, zavolejte mi!

Tel.: 906 701 701Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., 1min / 70Kč vč DPH, 
www.platmobilem.cz

JSTE STÁLE SAMI? 
Láska čeká i na vás! Najděte smysl 

svého života! Pomohu vám!  
Astroložka Sandra. Tel.: 906 701 701

ŘEŠÍTE DILEMA? 
Nevíte jak se rozhodnout? Ráda vám se 

vším poradím! Zavolejte mi!  
Kartářka Martina na tel.: 906 701 701

TTeTeTeTeTeTeTeTellllll.l.l.l.:9:9:9:9:9:9:9:9000000000666666666 777777777000000000111111111 777777777000000000111111111

na období 26. 4. - 30. 5. sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Dočkáte se vyznání lásky od 
poněkud zvláštní osoby, kterou 
znáte už nějaký ten pátek. Neber-
te ji ale raději vážně, ona totiž vel-
mi ráda blafuje.

Beran 21. 3.–19. 4.

více na tel.: 906 701 701

Novou pracovní příležitost 
vám překvapivě nabídne vlivný 
člověk, kterého potkáte na ná-
vštěvě u svých známých. Odpo-
věď byste určitě neměli uspěchat.

Býk 20. 4.–20. 5.

více na tel.: 906 701 701

Do žhavých sporů, který bu-
dou bez předchozího varování 
nyní propukat ve vašem zaměst-
nání, se rozhodně nebudete nijak 
zaplétat. A uděláte moc dobře!

Blíženci 21. 5.–21. 6.

více na tel.: 906 701 701

Seznámení s vaším budou-
cím protějškem proběhne dost 
nenápadně. Aniž byste měli něja-
ké postranní úmysly, pozvete ho 
hned k sobě domů na posezení.

Rak 22. 6.–22. 7.

více na tel.: 906 701 701

Přítel vám bude chtít často 
nadšeně vyprávět o  příležitosti 
k investici, jež se mu naskytla. Ve 
svém vlastním zájmu si na něj po-
každé najděte čas.

Lev 23. 7.–22. 8.

více na tel.: 906 701 701

V  novém vztahu, který je 
momentálně v rozpuku, okamžitě 
uvidíte svou světlou budoucnost. 
Trefíte se správně, ale pro vás oba 
to bude velká změna.

Panna 23. 8.–22. 9.

více na tel.: 906 701 701

Obětujete se pro druhé a na-
jdete v tom své vlastní štěstí. Zmizí 
dokonce všechny vaše mindráky, 
které vám doposud dělaly ze živo-
ta hotové peklo.

Váhy 23. 9.–23. 10.

více na tel.: 906 701 701

Hvězdy vám přinesou do 
života příjemnou změnu. Na ob-
zoru máte vážný vztah, po jakém 
jste vždycky toužili. Váš protějšek 
bude naprosto k zulíbání.

Štír 24. 10.–22. 11.

více na tel.: 906 701 701

Razantně se postavíte za své-
ho dobrého přítele, kterému kdosi 
ubližuje, a vysloužíte si tím v širo-
kém okolí neotřesitelnou pověst 
zásadového člověka.

Střelec 23. 11.–21. 12.

více na tel.: 906 701 701

Se vší vážností se budete 
zabývat možností změnit svoje 
zaměstnání. Nejdřív ale musíte ro-
dině zaručit, že pak budete mno-
hem víc doma než doposud.

Kozoroh 22. 12.–19. 1.

více na tel.: 906 701 701

Uděláte jenom dobře, když si 
začnete zvyšovat svou kvalifikaci. 
Kariérní růst vás potom nemine 
a můžete ve svém oboru dokázat 
oboru obdivuhodné věci.

Vodnář 20. 1.–18. 2.

více na tel.: 906 701 701

Váš sok v lásce bude tento-
krát mnohem úspěšnější než vy. 
Smiřte se s tím, protože objekt va-
šeho společného zájmu za hádky 
ani v nejmenším nestojí.

Ryby 19. 2.–20. 3.

více na tel.: 906 701 701
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Perun, Toma, 

IOL, allit.

Opékací 
mřížka

Arabský 
vládce

Ozdoba 
jelena

Opuštěné

Váhavý 
souhlas

Peruánský 
panovník

Úder
nohou

Pokyn k 
ukončení 

práce
na PC

Přitakání

Trápení

Stáří
Internetový 

server 
(zkratka)

Jméno 
Sharifa

Iniciály her-
ce Krajča

Poukázka
na

zboží

Souhlas 4 Od

Druh 
výrobku

Záporně 
nabitá 
částice

Francouz-
ské

mužské 
jméno

     

Tisková reklama funguje. Tisková reklama funguje. 
Zaručeně.Zaručeně.

 inzerce@tydeniky.cz 
 tel. 472 700 122

Smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou, 3 roky s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. Firma bude uklízet interiéry 
autobusů i trolejbusů v předem sta-
noveném rozsahu.
Každé vozidlo, které se vrátí z trasy 
do vozovny, projde tzv. vizuální kon-
trolou, při které dojde ke sběru od-
padků, otření prachu, ošetření pří-
držných madel desinfekčním rozto-
kem a odstranění lokálního znečiš-
tění. Jednou za tři dny se jednotlivé 
vozy dostanou do práce mycích čet, 
kdy se bude interiér čistit suchou 
cestou. Minimálně jednou za měsíc 
podstoupí všechny vozy, které zajiš-
ťují přepravu cestujících na linkách 

ústecké MHD, „Velký úklid“.  Při tom-
to druhu úklidu je vyčištěn komplet-
ně celý interiér a exteriér vozu. 
Přestože úklid vozidel probíhá téměř 
permanentně, není možné se vy-
hnout situaci, kdy cestující nastoupí 
do vozu, který zrovna uklizeně ne-
vypadá. Taková situace je však vel-
mi často zaviněna nevhodným cho-
váním některých cestujících, kteří si 
sedačky v autobusech a trolejbusech 
pletou s odpadkovým košem. 
„Udržovat v čistotě vozy, které denně 

přepraví stovky cestujících, je náročné. 
Jak se nám daří v tomto směru uspět, 
je na hodnocení cestujících“, uzaví-

rá Milan Šlejtr, pověřený výkonem 
funkce výkonného ředitele společ-
nosti . (od dop.)

Úklid autobusů bude od května levnější
Představenstvo Dopravního podniku vybralo nového dodavatele úklidových 
služeb pro autobusy a trolejbusy. Změna přinese úsporu milion korun za rok. 
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M-ISTROVSKÝ.
BMW M5.
STVOŘENO PRO RADOST Z JÍZDY.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW M5: 9,9 l/100 km, 232 g/km.

BMW M5

Radost z jízdy

 STK • AUTOSERVIS • MYCÍ LINKA • MOTORISTICKÝ AREÁL ÚŽÍN, ÚSTÍ N. L.

Nabídka služeb:
 mechanické opravy 
  údržba a prohlídky dle servisního 
plánu vozidla

 opravy autoelektriky
 pneuservis
 servis klimatizací
 měření emisí
 diagnostika sériová (OBD, EOBD)
 příprava a zajištění STK
  karosářské opravy 
(drobné, bez rovnacího rámu)

 diagnostika podvozku (geometrie)
  diagnostika brzd (válcová/plošino-
vá zkušebna)

 výměna autoskel - autosklo servis
 montáž zabezpečení vozidel
  montáž a prodej náhradních dílů 
a autodoplňků

 odtahová a asistenční služba
 zapůjčení náhradního vozidla
  vyzvednutí a přistavení vozu 
(pick-up service)

 vyřízení pojistných událostí

Pokrytí po celé Evropě (zejména v turisticky vyhledávaných 
oblastech), spolupráce v podobě jednotné databáze klientů 
pro všechny autoopravny se značkou Q-SERVICE.

Autoservis
o

Havířská 360/29, Ústí n. L.
www.areal-uzin.cz

www.stk-usti.cz

AJK centrum s.r.o. Ústí n. L.: 
•  SME - stanice měření emisí více než 70 značek vozidel, 

21 značek komponentů LPG. 

Autoservis autoservis@areal-uzin.cz, tel. 475 504 412, 733 523 840
Mycí linka mycka@areal-uzin.cz, tel. 475 504 406, 731 653 312
STK stk@areal-uzin.cz, tel. 475 504 414, 731 653 313

ATE BrzdovéCentrum
•  kompletní služby v oblasti brzdových systémů 
•  kvalifi kovaný a vysoce profesionální 

tým specialistů 
•  vysoká bezpečnost a odolnost 

náhradních dílů brzd od společnosti ATE 
•  kvalita za solidní ceny
• ekologičnost, poradenství BrzdovéCentrum

•  Myčka: bezkontaktní mytí osobních vozidel - nedojde k mecha-
nickému ani chemickému poškození laku karoserie, portálová 
myčka nákladních a přípojných vozidel, samoobslužný mycí box, 
čištění interiérů.

• montáž alternativního paliva E85 (biolíh)

Otevírací doba
Po-Pá: 8:00-16:00
So: zavřeno
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Městský obvod 
Ústí nad Labem−Severní Terasa 
vás zve na akci

VÍNO NA LAGUNĚ
a
PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC
úterý  30. 4. 2013 

od 12.00 do 22.00 hodin
CENTRÁLNÍ PARK SEVERNÍ TERASA 

• dobové tržiště
• degustace vín
• vystoupení Řádu Černých 

rytířů 
• hry a soutěže pro děti
• volba Miss čarodějnice

• zapálení hranice,  
prodej buřtů na opékání

• spuštění fontán,  
ohňostroj

• živá hudba
• kolotoče

20.
CHABAŘOVICKOU POUŤ

ve dnech 18. - 19. května 2013

MĚSTO CHABAŘOVICE POŘÁDÁ

KOLOTOČE, ATRAKCE, STÁNKY, OBČERSTVENÍ
Fotbalové utkání Tuchomyšl – Chabařovice

v sobotu 18.5. od 14 hodin na hřišti Slovan

Country kapela - Desperádi 
v sobotu 18.5. od 15 do 20 hodin pod kaštany v Zátiší

Mostecké mažoretky Kamily Hlaváčikové
v sobotu 18.5. od 14 hodin ve městě

Rallyecross Europe Cup 2013
v sobotu 18.5. od 11 hodin v motoareálu Chabařovice

Minicup - závody dětí na motorkách
v sobotu 18.5. od 11 hodin v motoareálu Chabařovice

Ohňostroj ve 22 hodin
v sobotu 18.5. na kruhovém objezdu

Otevřené Muzeum Chabařovice
rozšířené o expozici zbouraných obcí

Vstupné na pouť zdarma
Zesílená doprava MHD z Ústí nad Labem a zpět

TEPLICE tel. 777 103 104

Rozvoz pizzy, těstovin a salátů

ZDARMA

 Lucie, jak se vnitřně na takové velkolepé turné, kte-
ré nemá v naší zemi obdoby, připravujete? Je to přece 
jen velký závazek …
Už samotný fakt, že se chystá něco tak velkého, mě posi-
luje a moc se těším. Zároveň ale cítím, že jde o něco vý-
jimečného nejen pro mé fandy, ale i pro mě a je potře-
ba se na tu událost připravit fyzicky i psychicky. Radi-
kálně jsem změnila jídelníček, přidala jsem cvičení i vol-
né dny k relaxaci. Prostě se chystám jako sportovec na 
olympiádu.

 Jak jste snášela letošní, velmi dlouhou zimu? 
Špatně! Jestli už konečně nebude na jaře nad nulou, tak 
si pro to sluníčko někam dojdu. Bože, jak já ho potřebu-
ju, a jak se na něj těším. Jaro je zvláštní období, všech-
no se rodí, ale taky ne vždy radostně. Léta se snažím 
vychytávat jarní únavu, ale zatím nade mnou vede. Vě-
řím, že jednou přijdu na to, jak  s ní zatočit. Zatím oží-
vám až koncem léta a pak jsem jako autíčko na setrvač-
ník, jedu stále kupředu jako blázen a zastavím se tepr-
ve další jaro.

 Je pro vás 1. máj a měsíc květen oslavou lásky? A by-
la jste někdy v prvomájovém průvodu?
Oslava lásky je nádherná sama o sobě. Prvomájové prů-
vody mi, podotýkám z dětského pohledu, přišly roman-

tické a zábavné. Chodili jsme totiž všichni z celé vesni-
ce k památníku Zápotockého do vedlejší vsi a díky to-
mu jsem měla cestou čas prohlídnout si všechny místní 
kluky. Dodnes mám pocit, že mé rodné Otvovice zásobu-
jí chlapy celé střední Čechy. S šesti kamarádkami máme 
dohromady už dvanáct synů. Prostě u nás se rodí klu-
ci, žádná holka.

 Dostanete letos v noci podle tradice z 30. dubna na 
1.května pusu pod rozkvetlým stromem?  
Líbám se pod stromem každý rok, na to si čas najdu 
vždycky. Na čarodějnický táborák jsem ale neměla štěs-
tí několik let. Jsem  stále někde v terénu, ale nestěžuji si, 
přijímám s vděčností, že zájem fanoušků neopadá, ba 
naopak. Díky nim mám krásnou  výmluvu, jelikož jsem 
nemohla k ohni kvůli práci, a tak mě nikdo nemůže jako 
čarodějnici upálit. Myslím, že kdybych žila v jiné době, 
jdu na řadu jako první.

 Kterou část naší krásné země máte nejraději?
Český ráj. Téměř před dvaceti lety jsme si tam pořídili 
chalupu a já jsem na ní prožila to nejkrásnější těhoten-
ství.  Po letech jsem o chaloupku přišla, ale tolik se mi 
stýskalo, že jsem si ji v myšlenkách přivolala zpátky. Už 
na ní zase jezdím znovu a tenhle kraj už neopustím. Mi-
luju to tam nejvíc hned po mých rodných Otvovicích.

 Budou vaše koncerty LUCIE BÍLÁ - Černobílé turné 
2013, opravdu jen černobílé?  
Černobílé turné bude barevná velká show, navíc bude 
tak velké, jaké jsem ještě nikdy neměla. Plné světel, ta-
nečníků a technických šoků. Budu se snažit, aby show 
přinesla spoustu  překvapení, lidé si turné pamatovali 
a těšili se na další koncerty. 

 Prozradíte, jaké šaty si oblečete a zda budou jenom 
striktně černobílé? 
Mám na to celé léto a i šaty budu mít promyšlené do de-
tailů. Samozřejmě, že název turné bude pro jejich styl 
motivací. Já osobně si potrpím na jednoduchý styl a také 
na to, aby kostýmy byly pohodlné a lehce oblékatelné. 
Ráda bych je během koncertu měnila, ale nechci opouš-
tět na dlouho jeviště. Zatím mám pár nápadů, ale ještě 
je čas na jejich realizaci.

 Co byste svému turné nejvíce přála? 
Chtěla bych, aby byli Češi pyšní! Miluju svou zem i lidi 
v ní, a přeji si, aby se každý, kdo navštíví koncert, cítil 
hrdý na to, že je tým českých a slovenských lidí schop-
ný udělat takovou show, jež je srovnatelná se světo-
vou špičkou. Pokud tohle vyjde, budu nesmírně šťastná. 
Chválím proto celý realizační tým, protože už od začát-
ku roku pilně pracuje, aby se můj sen stal skutečností. 

 Na jaké písničky se mohou vaši příznivci těšit?
V Česku a na Slovensku nebude chybět repertoár, po-
skládaný z popu, rocku, šansonů i muzikálových hitů od 
Bídníků, přes Drákulu, Krysaře, Johanku z Arku až po 
Carmen, či současnou Aidu. Zcela jistě zazní známé hi-
ty, které fanoušci znají z koncertů, rádií, televizí, či CD. 
Nebude chybět ani výběr krásných a výjimečných písní 
z mého zatím posledního alba MODI, kam napsal texty 
třeba Václav Kopta a ještě před svým skonem textař Pa-
vel Vrba. Diváci se mají na co těšit.

Text: Šárka Jansová, foto: Archiv Lucie Bílé 

Každý první máj se 
líbám pod stromem

Patnáctinásobná zlatá slavice Lucie Bílá chystá na říjen letošního roku velkou koncertní šňůru v sedmi českých 
a dvou slovenských městech pod názvem LUCIE BÍLÁ - Černobílé turné 2013. 

Vlastním jménem Hana Zaňáková se narodila 7. dub-
na 1966 v Otvovicích na Kladensku. Herečka, moderátor-
ka a porotkyně soutěží ČS má talent. Nazpívala hity Lás-
ka je láska, Trouba, Jsi můj pán. Spolupracuje s textařkou 
Gábinou Osvaldovou, skladatelem Ondřejem Soukupem, 
klavíristou a skladatelem Petrem Maláskem. Je patnácti-
násobnou Českou (Zlatou) slavicí, držitelkou Ceny Thálie 
a několika Cen české Akademie populární hudby – Gra-
my, později Anděl. Žije s partnerem Petrem Makovičkou 
a má 18letého syna Filipa Kratochvíla.

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
i když bych moc ráda psala o jaru 
a slunci, které nám dodávají ener-
gii a optimismus, to mi věřte, mu-
sím se vyznat z toho, co cítím, co za-
městnává moji mysl a je mojí noční 
můrou – strach z Bostonu. Čí hlava 
a ruce mohly udělat takové zvěr-
stvo? Komu mohou vadit sportovci, 
kteří běží maraton? Lidé, kteří se vy-
dali ze všech sil, prokázali svou vůli 
a vytrvalost?

Věřím, že nikomu soudnému. Výkony 
maratonců jsou obdivuhodné a za-
slouží si uznání. Logické je, že přilá-
kají pozornost velkého počtu nic ne-
tušících diváků. Chtěl nebo chtěli na 
sebe strůjce/i tohoto hrůzného činu 
upoutat pozornost, nebo ji naopak od 
něčeho odvrátit? Masakr v Bostonu 
patří k těm tragédiím, které zůstanou 
nepochopeny, i když se vyšetří (psá-
no 18. dubna, den po výbuchu skla-
du hnojiv v texaském Westu, kde ži-
je početná komunita našich krajanů – 

pozn. redakce). V Bostonu nešlo o ná-
hlé selhání mysli nebo afekt, bylo to 
promyšlené a naplánované dílo s cí-
lem vraždit, mrzačit a vyvolat chaos.
A tak se ptám: V jakém světě to žijeme? 
Zbytečného krveprolití je stále víc a za-
číná být těžké rozeznat, kdy vraždí fa-
natičtí teroristé a kdy to na teroristy 
má vypadat, protože se to někomu hodí 
takříkajíc do krámu. V souvislosti s tou-
to tragédií se mi zdá, že kdekdo má zá-
jem na tom, abychom se necítili bezpeč-
ně v žádných končinách a kdekomu je 

vhod, když se bojíme. O sebe, o své blíz-
ké, o planetu Zemi. Ten, kdo má strach, 
bývá totiž snáze ovladatelný. A to, mys-
lím, platí nejen o teroristech. 
Přeji vám, vážení a milí, i sobě, aby 
podobných tragédií ubývalo. Ještě 
lépe, aby zcela vymizely. Za všech-
ny tvůrce dnešního vydání Metropo-
lu se na vás opět za měsíc těší

Ladislava Richterová
šéfredaktorka 
richterova@tydeniky.cz


