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Potřebujete rychle, výhodně a bezpečněPotřebujete rychle, výhodně a bezpečně
prodat byt, dům nebo pozemek?prodat byt, dům nebo pozemek?

Letošní jaro a léto se obléknou do pastelu | Královské Litoměřice patří dva dny vínu | Jak se dařilo vyslancům
ústecké zoologické zahrady v divočině Bornea | Severočeský boxer Lukáš Konečný se chystá na Dzinziruka
| METROPOL doporučuje fotbalové utkání Teplice - Slavia Na Stínadlech | Jak se tvoří METROPOL od A do Z |

800 40 90 90BEZPLATNÁ LINKA

Malham
RealEstate

www.zonabydleni.cz

Nabízíme vám prodej 
komerční nemovitosti 

v obci Nečichy 4 km od Loun. 
Pozemek je o velikosti 1 009 m2.

V domě je zaběhnutá plně vybavená
restaurace a penzion s kuchyní,

výčepem a velkým tanečním sálem.
Cena je 3 599 000 Kč.

Při rychlém jednání sleva jistá!

Informace získáte
na bezplatné telefonní lince

Zveme vás na výstavu Dům a zahrada v Lounech od 17. do 20. 4. 2008

a výstavu Můj dům, Můj hrad v Litoměřicích od 1. do 4. 5. 2008

tel.: +420 603 206 604

nabytek.stach@seznam.cz

www.nabytek-stach.cz

kuchyňské linky | vestavné skříně | studentský nábytek | dětský nábytek | zakázková výroba

pro naši výrobu v Ústí nad Labem přijmeme

TRUHLÁŘE

Vyberte si kuchyni na míru dle svého vysněného přání

další informace dle osobního tel. jednání

Text: Pavel Aur, foto: archiv

TV PROGRAM

Andrea Fišerová
má šťastnou čtyřku

Otec Josef Fišer z Litoměřic, bývalý fotbalista, který hájil mimo jiné i barvy ligových 
Teplic, sice toužil po klukovi, ale povedly se mu tři holky. S míčem sice neválí, ale jak 
Míša, tak Andrea či Alena dokážou jemu i manželce udělat spoustu jiných radostí.  
Prostřední Andrea se v roce 2001 dopracovala až do fi nále Miss ČR. 

Od vašeho život-
ního úspěchu v ro-
ce 2001 uplynulo 
v Labi už hodně 

vody, jak se na něj 
díváte s odstupem let. 

Napadlo vás něco v sou-
vislosti s tímto rokem, 

když jste sledovala soutěž 
Miss ČR 2008?

Pokaždé, když sleduji fi nále Miss 
ČR, mám pocit, že je to nedávno, co 

jsem se jej sama zúčastnila a uspěla. 
Vyvolává to ve mně pocity napětí, 

prožívám celý večer s dívkami, které bojují 
o titul, srovnávám úroveň a průběh soutěže 

s fi nálovým večerem, který jsem sama prožila. 
Pootevřel vám zisk titulů vicemiss a miss sym-

patie dveře do života?
Asi bych to nenazvala pootevřením dveří do 

života, ale určitě šlo o okamžik, který znamenal 
velkou změnu v mém životě. Dnes je téměř 
samozřejmé, že se dívky hlásící se do soutěže 

Miss ČR věnují modelingu. Pro mě to byl 
začátek, odstartování kariéry. Mimo to jsem 

se jako holka z maloměsta přesunula do 
Prahy, kde jsem se z ničeho nic musela 

spoléhat sama na sebe. V rodině jsem měla vždy velkou 
oporu, ale záleželo jen a jen na mně, jak se poperu sama 
se sebou i s děním kolem. Těsně po fi nále Miss ČR jsem 
také odmaturovala a zvládla přijímačky na Vysokou ško-
lu ekonomickou.
Máte dobré zaměstnání, stačíte ještě působit v modelin-
gu. Co považujete za největší úspěch na tomto poli?
Modelingu už se věnuji pouze příležitostně, vzhledem 
k časovým možnostem. Za největší úspěch pak považuji 
to, že jsem dokázala zůstat sama sebou. Nenechala jsem 
se vtáhnout do světa přetvářky, závisti a zůstala noha-
ma pevně na zemi. Modeling beru jako příjemnou zku-
šenost, budu se ale ubírat jiným směrem.
Nezapomínáte na své rodiště. Jak často jezdíte do Li-
toměřic?
Do Litoměřic jezdím moc ráda. Je to příjemná změna ve 
srovnání s rušnou Prahou. Jak často? To záleží na okol-
nostech a časových možnostech, ale snažím se alespoň 
jednou, dvakrát do měsíce.
V soutěži Miss ČR 2001 jste měla číslo 11. Je pro vás 
šťastným číslem, nebo uznáváte jinou cifru? 
Jedenáctka není špatné číslo, ale více šťastných okamži-
ků mám spojeno s číslem 4, takže mým šťastným číslem 
je čtyřka.
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Josef Vejlupek
manažer pro 
komunikaci DU
Víno rozvazuje ja-
zyk a pokud ho
člověk vypije hod-

ně, tak potom také leccos prozradí. 
Říká se, že kdo se napije, mluví prav-
du, asi na tom něco je. Raději mám 
vína bílá, z nichž mi nejvíce zachut-
nal žernosecký Tramín červený, roč-
ník 1999. 

Je ve víně pravda?

Pavel Sušický
senátor,
oční lékař
Ve víně je dobrá 
chuť, ale že by 
v něm byla prav-

da...? To si nemyslím. Víno, zejména 
červené, obsahuje užitečné látky na 
cévy. Doporučuji vypít denně dva 
decilitry červeného vína.

Želina je stoletá
Kadaň | Rovných 100 let své existence si 5. dubna připomněla malá 
vodní elektrárna u osady Želina na Kadaňsku, která je prohlášena za 
technickou památku. V rámci oslav se zde uskutečnil den otevřených 
dveří, který uspořádala Skupina ČEZ. Malou vodní elektrárnu si přišlo 
prohlédnout téměř 1 300 návštěvníků. 

Text a foto: Edvard Beneš 

Jízdenky přes mobilní telefon

Text: Milan Knotek 

Malá vodní elektrárna Želina u Kadaně, kterou při jejím výročí navštívilo 1300 osob. 

METROPOL 
se ptá

VI. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
18.–19. 4. 2008 Dům kultury Litoměřice

mezinárodní soutěžní a prodejní výstava vín

 PÁTEČNÍ PROGRAM SOBOTNÍ PROGRAM
 10.00–18.00 hod.     10.00–18.00 hod.

Tematicky zaměřen na „Víno a pokrmy“ za doprovodu cimbálové muziky. 
Součástí výstavy jsou po oba dva dny řízené degustace v Modrém salonku.
POŘADATEL VÝSTAVY, SOUTĚŽE A ODBORNÉHO SEMINÁŘE 

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Jednatel společnosti - MUDr. Pavel Kacerovský

Telefax: +420 475 534 077, e-mail: michalec@ortopedicke-centrum.cz

„Víno lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj“
(L. Pasteur)

Večer, který moderoval Saša Hemala, se 
odehrál ve znamení comebacku mode-
lek Studia Marika, z nichž mnohé u ní 
na předváděcím molu před 15 lety za-
čínaly. Společně si vyšláply tón v tónu 
v pastelových botičkách od Bati. Nic 
nového pod sluncem, povzdechla si 

dříve narozená divačka, když se slzou 
v rozzářeném oku pohlížela na módu, 
která i co do střihů a doplňků tolik při-
pomíná opěvovaná 60. léta. Podobně já-
savé tóny slavily návrat už před zhruba 
8 lety, jen materiály ušly od crimplenu 
a trevíry 20. století pořádný kus cesty.

Jaro a léto se obléknou do pastelu
Teplice | Hráškově zelená, žlutá ve všech odstínech, oranžová a „jedovatá“ 
pink - růžová. To jsou barvičky letošního jara a léta. Vyhlášené teplické buti-
ky  jimi okouzlily zákaznice na 15. ročníku Teplických módních impulsů.

Text: Marie Hřebcová
Foto: Jiří Severský 

Dobrá zpráva pro region
Ústecký kraj | Diplom za profesionální práci při propa-
gaci turistiky přivezl z 15. ročníku mezinárodního vele-
trhu cestovního ruchu MITT z Moskvy zástupce hejtma-
na Ústeckého kraje Radek Vonka.

Pro turisty z Ruska připravil krajský odbor regionálního roz-
voje řadu zajímavých nabídek. Zájem byl o lázeňské pobyty 
v Teplicích a Mšeném, kombinované zájezdy Praha – Dráž-
ďany s pobytem v Ústeckém kraji, dále návštěvy kulturních 
památek – hrady, zámky či Památník Terezín, i ochutnávku 
piva ve zdejších pivovarech, nebo rekreační pobyty pro sku-
piny dětí a mládeže.
Novým lákadlem pro zahraniční hosty jsou turistické výlety 
do Českého Švýcarska, kde o možnostech zázemí v této lo-
kalitě hovořil Radek Vonka mimo jiné i s Alexejem Krenkem, 
majitelem ubytovacích zařízení a informačních center v této 
oblasti. Díky práci odboru regionálního rozvoje při propagaci 
kraje, své poloze v blízkosti Německa a dálničnímu spojení 
do Prahy se tak kraj začíná stávat turisticky atraktivní oblas-
tí, což je pro zdejší obyvatele i podnikatele dobrá zpráva. Informační materiály Ústeckého kraje na veletrhu v Moskvě oce-

nil první náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní 
ruch Jiří Vačkář (na snímku vlevo s Radkem Vonkou). 

V létě 2008 budeme šít především 
z oděvních hedvábných saténů, často 
s květinovými a retro vzory. Ty ostatně 
„letí“ i v líčení: „Velmi módní je styl Ma-
rilyn Monroe, čili make up, oči vytažené 
tmavými linkami, lehce piha, světlý stín 
po celém očním víčku nebo kombinace 
dvou barevných a rty zvýrazněné rudou 
rtěnkou,“ upřesnila Petra Kocábková 
z butiku Monaga. 
Stálé oblibě se těší nadčasová černobí-

lá kombinace, puntíky všech velikostí 
a především hvězdy. Ty jsou častým de-
signem na šatech, tunikách i sukních, 
ale také na náušnicích, páscích a šát-
cích. Mladí ocení kovové fl itry, bohaté 
výšivky a aplikace. Ze střihů sukní „letí“ 
rozšířené, lehce plizované, ve zkrácené 
délce ke kolenům či mírně pod kolena, 
méně cípaté než loni, zato nastavované 
kraječkami. K tomu například saténové 
pásky. „In“ jsou rovněž dlouhé sukně ke 

kotníkům, ale nikoliv zavinovací. Kla-
sické kostýmky s vypasovanými sáčky 
ze šatníku nevymizí nikdy, rovněž tak 
kalhoty, které jsou letos střižené úzké, 
rovné, cigaretové nebo pro léto v délce 
„capri“, ležérně prošívané a s nohavice-
mi vpředu do špice.
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Ústí nad Labem | Ještě v první polo-
vině roku si budou moci Ústečané 
využívající MHD koupit jízdenku 
přes mobil. Ústí n. L. se tak zřejmě 
stane po Praze druhým městem 
ČR, které tuto službu nabídne.
Cena jízdenky pro základní jízdné 
bude shodně jako u jízdenek stan-
dardních činit 15 korun. SMS potvrzu-
jící nákup jízdenky obdrží cestující do 
dvou minut od odeslání požadavku. 
Společnost TELTICKET jako poskyto-
vatel služby prohlašuje, že je schopna 
zajistit kapacitu až 80 000 SMS zpráv 
za minutu.
„Virtuální jízdenka je rozšířením nabíd-
ky služeb klientům MHD. Mnohým roz-
hodně zvýší komfort přepravy, protože 
jim nákup jízdenky zrychlí. Na začátku 
zřejmě budou tuto službu využívat spíše 

mladší lidé, ale později předpokládám 
větší zájem i od ostatních věkových sku-
pin,“ říká primátor města Jan Kubata.
Firma TELTICKET bude organizovat 
výběr částek za prodané SMS jízden-
ky a předávat peníze DP. Společnost 
vybaví zaměstnance DP na své ná-
klady třiceti kusy přístrojů pro výkon 
přepravní kontroly – tyto přístroje 
budou stejné, jako v DP Praha. TEL-
TICKET rovněž uhradí náklady na 
proškolení přepravních kontrolorů 
a zaměstnanců střediska přepravně 
tarifního a informačního centra ús-
teckého DP.
Zavedení jízdenek přes mobilní tele-
fon nepodléhalo pouze rozhodnutí 
představenstva DP, ale souhlasné sta-
novisko musela poskytnout i dozorčí 
rada společnosti.

„Lidé nebudou muset hledat novino-
vý stánek nebo automat na jízdenky, 
což jim ušetří čas. Pro fi rmy a podni-
katele má služba výhodu v tom, že si 
ze stránek TELTICKET stáhnou pře-
hled jízd svých zaměstnanců, což jim 
poslouží jako daňový doklad. I zde se 
všechno výrazně zjednodušuje,“ uvá-
dí předseda dozorčí rady DP a ná-
městek primátora Jan Řeřicha.
Smlouva mezi městem a společnos-
tí TELTICKET bude podepsána na 
následujících pět let. Zprovoznění 
systému má nastat zhruba do dvou 
měsíců. O tom, jak dlouho bude vir-
tuální jízdenka platná, se ještě jed-
ná. Doba platnosti však bude určitě 
přesahovat 30 minut.

V létě budeme šít z oděvních hedvábných saténů s květinovými i retro vzory.

Ti se na místě například dozvěděli, 
že jde o jednoho z nejstarších ener-
getických a ekologických pamětníků 
výroby elektřiny v Čechách.
Maximální výkon této elektrárny je 
podle průtoku vody 450 kW. Od svého 
znovuzprovoznění v roce 1994 až do 
31. prosince 2007 dodala do rozvodné 
sítě 31 913 MWh elektrické energie. 
Ústeckému kraji by nyní stačila tato 
energie na dva dny. „Například 100 
wattových žárovek, které by vydržely 
nepřetržitě svítit jednu hodinu, by bylo 
rovných 319 130 000 a při maximálním 

denním výkonu elektrárny 450 kW by 
nepřetržitě svítilo 4 500 stowattových 
žárovek,“ vyjmenoval úctyhodná čísla 
Antonín Volák, vedoucí provozu elek-
trárny Želina. 
V letech 1994 až 2007 pomoh-
la ušetřit 28 721 tun uhlí, což 
představuje vlak o délce 718 vagonů. 
„To je přibližně 48 vlakových souprav, 
budeme-li počítat, že jedna souprava 
má 15 vagonů a lokomotivu,“ doplnil 
Antonín Volák.

Text: Ladislava Richterová, foto: Olga Pechová
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Text a foto: Pavel Aur

Z programu: prohlídka areálu chemičky s průvod-

ci  ukázky hasičů  chemický stan se zajímavými 

pokusy  koňský povoz pro děti  balónky pro děti 

 divadlo V PYTLI  soutěže, občerstvení  nanuky 

zdarma od firem MART-IN a NESTLÉ Při exkurzi

například uvidíte: nové výrobny umělých pryskyřic 

 novou výrobnu umělých safírů  novou výrobu 

epichlorhydrinu z glycerinu  čistírny odpadních 

vod  moderní sklad hořlavin Dozvíte se:  základní 

údaje o Spolchemii  fakta o bezpečnosti a ochraně 

životního prostředí  zajímavosti o použití výrobků 

Spolchemie  mikrobusy na exkurzi odjíždějí pod-

le jízdního řádu každých 15 minut Pro zpestření

indiánská vesnička: střelba z luku  hod tomahav-

kem  rýžování zlata  rozdělávání ohně  výroba 

bubnů a čelenek  malování válečnými barvami 

lov mustangů a lasování  ukázky práce s bičem 

indiánské tance Příchod Brněnskou ulicí.
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Pavel Kacerovský z pořadatelského Ortopedického centra si připíjí s předsedou Cechu českých vinařů Jiřím Čábelkou.
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Litoměřice | Už pošesté si dávají dostaveníčko 18. a 19. dubna v litoměřickém Domě kultury příznivci 
vín z celé ČR, aby ochutnali výběr z palety českých, moravských i zahraničních vín, informovali se 
o novinkách, získali poučení od odborníků, a to jak z oboru vinařství, tak z medicínského pohledu, 
protože víno, jak pronesl Luis Pasteur, lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj.  

Svátek vinařů
Jaké budou 6. Vinařské Litoměřice, 
jsme se zeptali otce myšlenky a ředitele 
výstavy MUDr. Pavla Kacerovského:
Podle přihlášek vinařských fi rem 
k prezentaci a k soutěžní výstavě 
či potvrzené účasti hostů a zájmu 
veřejnosti o vstupenky mohu před-
povídat, že půjde opět o velmi 
pěknou akci. Dovoluji si tvrdit, že 
jednu z největších v Čechách, která 
přispěje k propagaci vína, jež při ro-
zumné konzumaci člověku a jeho 
zdraví prospívá.
Který den na Vinařských Litomě-
řicích byste doporučil milovní-
kům vín  navštívit?
Oba dny se liší programem. Páteční 
odpoledne je věnováno zmiňovaným 
krátkým sdělením, na kterých se 
bude hovořit o vlivu vína na lidské 
zdraví z pohledu kardiologa, sexuolo-
ga či dietologa. Pátek bude mít víc 
ofi ciální ráz, protože během dne bu-
dou předány zlaté a stříbrné medaile 
a ceny vítězům ze soutěže Vinařské 
Litoměřice 2008. Návštěvník ne-
ní vázán k účasti na tomto pro-
gramu, může se v klidu věnovat de-
gustaci na stáncích jednotlivých 
vystavovatelů, kterých bude víc než 
60, a příjemným hovorům s přáteli.
Návštěva sobotního programu bu-
de tedy zřejmě volnější?
Opravdovému milovníku vína 
bych doporučoval přijít na oba 
dny. Každý bude mít trochu jinou 
atmosféru a při takové nabídce se 
nedá během jednoho dne všechno 

stihnout. Na sobotu máme při-
praven doprovodný program 
na téma víno a pokrmy, při 
němž budou špičkoví od-
borníci připravovat nej-
různější pokrmy vhodné 
k jednotlivým druhům 
vína. Návštěvník získá 
za přijatelnou cenu 
vstupné a navíc sklen-
ku s logem, která mu 
bude připomínat účast 
na letošní akci. Ochut-
návkou pokrmů si 
během dne upraví 
chuťové pohárky 
pro další degustaci 
vín. Během výstavy 
probíhají v Modrém 
salonku řízené de-
gustace, při nichž 
jsou vína představována 
samotnými vinaři a dalšími 
odborníky. Moderování se ujme 
Jožka Šmukař a příjemnou atmos-
féru v Domě kultury bude podbar-
vovat cimbálová muzika Slovácko 
mladší.
Z vašich odpovědí se dá usoudit, že 
Vinařské Litoměřice nejsou jen sra-
zem odborníků?
Sejdeme se tady všichni, kdo 
máme víno v oblibě, chceme se 
o něm něco dozvědět, ochut-
nat ho, případně si koupit další 
láhev do své vinotéky a také se 
pobavit. Věřím, že naši nabídku 
využijí celé rodiny, protože jejich 

část, která nemůže degustovat, 
má šanci si v klidu prohlédnout 
překrásné město a jeho památky. 
Do Litoměřic budeme zajišťovat 
dopravu autobusem z Ústí nad 
Labem a Teplic.
Připomeňte, kdo získal při 5. ročníku 
nejvyšší ocenění z výstavy?
Soutěže se zúčastnilo 369 vzorků 
vín. Uděleno bylo 14 zlatých me-
dailí. Šampionem výstavy bílých vín 

z ČR se stalo Rulandské bílé, pozd-
ní sběr, ročník 2005, Patria Kobylí 
a.s., šampionem výstavy červených 
vín z ČR Merlot, výběr z bobulí, 
ročník 2006, Vinařství Josef Dufek, 
Svatobořice. Nejlepším českým ví-
nem se stalo Rulandské modré, 
košer, České vinařství Chrámce s.r.o. 
Ve zvláštních kategoriích zvítězily: 
Rulandské bílé - pozdní sběr, ročník 
2005, Patria Kobylí a.s.,  Modrý Por-

tugal  - pozdní sběr, ročník 2006, 
Vinné sklepy Valtice a.s., a jakost-
ní, ročník 2005, Lobkowiczké zá-
mecké vinařství Roudnice n. L.  
Letošního ročníku soutěže Vinařské 
Litoměřice, která se konala 7. dubna 
v Litoměřicích, se zúčastnilo rekord-
ních 450 soutěžních vín.

Severočeský Metropol je partnerem Vinařských Litoměřic| bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji
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Motýli všech barev vás na Borneu provázejí na každém kroku.

Ve šplhání jsou malajští medvědi opravdu mistři.

Text a foto: Roman Nešetřil

po
dr

ob
ná

 re
po

rt
áž

 R
om

an
a 

Ne
še

tř
ila

 n
a 

w
w

w
.t

yd
en

ik
y.

cz

Sungai Wain – přátelská džungle

Rybářská vesnice Kampung Baru, kam se cestovatelé dostali po řece Wain.

Nábytek jsme rekonstruovaly pomocí 
našich truhlářů, samy jsme natíraly 
jídelní stolky a v dílně nám truhláři 
zhotovovali nové desky. Vyrobili no-
vou pracovní desku u psacího stolu, 
opravili stůl na počítač a novou regis-
trační polici. Skříňky a poličky jsme 
otapetovaly. 
Zapojily jsme rodinné příslušníky, 
kteří nám vyráběli různé přihrádky 
na administrativu a tabulky.
Máme velkou radost z nově rekon-
struované koupelny a sociálního za-
řízení.
Zrealizovaly jsme spoustu nápadů, 
které vedly k zútulnění naší stanice.

Přejeme si, aby se zde naše pacientky 
cítily o hodně lépe než v minulosti 
a byly s naší péčí spokojeny.  

Marta Kopuletá
za kolektiv zaměstnanců oddělení 

plicních nemocí a TBC (stanice ženy) 
KZ,a.s. - Masarykova nemocnice 

v Ústí nad Labem, o.z.

Plicní oddělení v Ústí nad Labem rozjasnilo tvář
Na naše opravené oddělení jsme 
se moc těšily. Vybíraly jsme barvy 
podle vzorníku Het - color (pestré 
a teplé). Zkombinovaly jsme na 
chodbách žlutou se zelenou a na 
pokojích zase odstíny růžové. Ob-
rázky na oddělení nám namalova-
la moderní grafi čka, jejíž příbuzná 
byla naše pacientka a věnovala 
nám malůvky jako vyjádření díků. 

Co vedlo Krajskou zdravotní k to-
muto kroku?
Zkušenosti s řízením zvláště velkých 
organizací ukazují, že informací není 
nikdy dost. Jako každá dobře fun-
gující organizace, a tedy i Krajská 
zdravotní, a.s., potřebuje předávat 
velké množství informací jak svým 
zaměstnancům, tak i veřejnosti. 
Chceme poskytovat ucelený přehled 
a informační servis postupně ze 
všech oborů, oblastí a činností na-
šich subjektů. Zaplňujeme tak dále 
informační prostor, kdy poskytneme 
jednotlivým subjektům možnost in-
formační výměny a zkušeností mezi 
sebou a současně budeme informo-
vat i širokou veřejnost.
Jaké okruhy informací budou klien-
ti prostřednictvím INFOLISTŮ dostá-
vat?
Zaměření informačního servisu je 
konkretizováno zatím v jedenácti 
okruzích. Informace zde budou nejen 
odborné, ale i ze společenského dění, 
kultury a sportu s tím, že hlavním 
cílem změny (dosud vycházely INFO-
LISTY pouze pro zdravotníky – pozn. 
redakce) je oslovení pacientů a veřej-
nosti.
Jaká bude periodicita bulletinu?
Od konce dubna letošního roku bude 
náš bulletin distribuován ve čtrnácti-
denním intervalu.

Kde ještě mohou vaši klienti zís-
kat relevantní informace o zdra-
votnických zařízeních v rámci 
Krajské zdravotní?
Informační servis poskytovaný 
Krajskou zdravotní, a.s., je nasta-
ven kromě odborné přílohy s ná-
zvem STATIM, který vyjde osmkrát 
do roka, i úspěšně spuštěnými we-
bovými stránkami na adrese www.
krcr.eu. Na těchto stránkách budou 
také archivována všechna vydání 
našeho bulletinu. A v neposlední 
řadě se informace pro pacienty a ši-
rokou veřejnost budou pravidelně 
objevovat i v novinách SEVEROČES-
KÝ METROPOL, jehož 10 000 výtis-
ků počínaje tímto vydáním bude 
pravidelně distribuováno do všech 
pěti odštěpných závodů KZ, a.s.

Klienti KZ mohou nově získat 
informace z několika zdrojů

Dobrá komunikace je základem efektivního řízení a fungování jakéko-
liv společnosti. Tuto skutečnost měly na paměti představenstvo a vedení 
Krajské zdravotní, a.s., když rozhodly o vydávání informačního bulleti-
nu s názvem INFOLISTY v rámci působení společnosti ve svých odštěp-
ných závodech – nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 
a v Chomutově. Po sedmi měsících působení této nové, jedné, co do počtu 
zaměstnanců, z největších organizací v rámci Ústeckého kraje, dají pro-
střednictvím INFOLISTŮ nahlédnout do dění ve zdravotnictví také veřej-
nosti – svým klientům. Na podrobnosti jsme se zeptali ředitele Krajské 
zdravotní, a.s., Ing. Eduarda Reichelta.

Text a foto: METROPOL

Stěny pokojů oddělení plicních nemocí a TBC (stanice ženy) jsou v růžových odstínech.

Koupelnu zdobí květiny. 

Takto vypadá vyšetřovna po rekonstrukci. Pomáhali i rodinní příslušníci.
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Cesta na Borneo
aneb Jak jsme nevyfotili hulmana

Výpravu do východního Kalimantanu 
jsme plánovali zhruba rok. Návštěva 
indonéské části ostrova Borneo trvala 
měsíc, který jsme strávili na několika 
místech v blízkosti přístavu Balikpa-
pan. Ten byl rovněž cílovou stanicí 
dlouhého letu z Prahy.
Prvních 14 dní jsme věnovali jednomu 
z posledních zachovalých primárních 
pralesů v jihovýchodní Asii. Sungai 
Wain je přísně chráněná oblast, kam 
se běžný obyvatel, natož návštěvník 
Indonésie, nikdy nedostane. Díky 
úsilí našeho kamaráda, významného 
českého primatologa Stanislava Lhoty, 
jsme obdrželi statut výzkumníků, 
který nás opravňoval ke vstupu do „za-
kázané oblasti“. Sungai Wain je jediné 
místo na světě, kde se vyskytuje vzác-
ný hulman běločelý.  
Naší základnou se stal Camp Djama-
ludin, velký dřevěný srub uprostřed 
džungle, odkud jsme podnikali treky 
po stopách zdejších zvířat. Hulmana 
běločelého se nám za tak krátkou dobu 
nepodařilo vystopovat, zaslechli jsme 
pouze zvukové projevy.  

Nosaté opice jen na chvilku
Druhá část pobytu v oblasti východ-
ního Kalimantanu měla pro každého 
z nás jinou náplň. Cesta ze Sungai 
Wainu do Kampung Baru, rybářské 
vesnice, která se pro Petra stala novým 

domovem po zbytek pobytu na Bor-
neu, byla ještě společná, stejně jako 
jedna noc v rodině jednoho ze zdejších 
obyvatel. Do Kampung Baru jsme se 
plavili rybářskou bárkou po řece Wain 
a posléze Balikpapanským zálivem. 
Po většinu cesty jsme jeli krásnou 
krajinou, úžasně čistou řekou. Daleko 
horší je pak vjezd do rybářské ves-
nice. Zdejším zvykem je odhodit vše 
do vody, takže poslední metry cesty si 
připadáte, jako když jedete stokou. 

Medvědářem v Indonésii
Díky kamarádovi Michalu Bromovi 
jsem se na týden stal dobrovolníkem 
v zařízení Kawasan Wisata Pendidikan 
Lingkungan Hidum na km 23 od centra 
Balikpapanu.   
Chov medvědů zde odborně vede Ga-
briella Fredriksson. Praktické 
věci pak má na starosti Ali Red-
man, jež si do In-

donésie přinesla zkušenosti z práce 
v domovské ZOO Seattle. Především 
díky ní jsem si mohl vyzkoušet prak-
tické ukázky práce s těmito šelmami.  
Vzhledem k tomu, že jsem zaměst-
nancem ústecké zoologické zahrady, 
která je největším chovatelem tohoto 
druhu u nás, jsou pro mě získané 
poznatky a zkušenosti opravdu neo-
cenitelné. 
Terima Kasih Indonesia, zážitky zde 
získané jsou doopravdy na celý život.

Cesta na Borneo, kterou jsme podnikli s fotografem Petrem Slavíkem, měla dva cíle. Vyfotit vzác-
ného hulmana běločelého, opici, kterou profesionálně doposud nikdo nevyfotografoval. Tento 

cíl se splnit nepodařilo, čas, který jsme mohli v oblasti, kde se vyskytují, strávit, se ukázal jako 
směšně krátký. Druhým cílem bylo natočení dokumentu o práci fotografa v divočině. 

Se Severočeským Metropolem v divočině   |  bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji
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Slavík modráček (Luscinia svecica)
Pták je velký jako vrabec, ale štíhlejší. Zdržuje se hlavně na zemi a jeho hlas ve dne zní jako „čak“, 
„čak“. Slavík zpívá dlouho do noci a jeho zpěv zní jako fl étna. Během takové noci plné zpěvu slavík 
ztratí až 10 % své hmotnosti. Snůška je 6–7 vajec. Na vejcích sedí sameček i samička, ale během 
poledne vždy sameček. Hnízdění trvá asi 14 dní a stejně dlouho jsou v hnízdě i mlá�ata, která rodiče 
krmí. Dříve žil tento pták jen v jižních a jihozápadních Čechách. Od poloviny devadesátých let, po 
odsíření elektráren ČEZ, je v  Ústeckém kraji velmi hojný, zejména na mokrých místech rekultivací 
a v předpolí uhelných dolů. Slavík je stěhovavý. V průběhu září a října odlétá do Středomoří. 
Přestože může letět kamkoli v Evropě, v březnu se k nám zase vrací. Proč asi?

foto: Tomáš Bělka
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Přihlášky zasílejte
nebo osobně doručte na adresu:

pobočka OZP, Klíšská 14
400 01 Ústí nad Labem

ŠANCE PRO NOVÉ
POJIŠTĚNCE

Oborové zdravotní pojišťovny!

ŠANCE PRO NOVÉ
POJIŠTĚNCE

Oborové zdravotní pojišťovny!

tel.: 475 214 310, e-mail: usti.nl@ozp.cz

Dárkový
kupon

Podpora zdravého životního stylu OZP ve spolupráci s fi rmou ELBEN s.r.o.

Každý nový pojištěnec obdrží:
1. sadu vzorků zdravotních prostředků pro první pomoc
2. slevu na elektrospotřebiče Baumatic a Whirlpool - poskytne fi rma
3. bonusový kredit v hodnotě 450 Kč

Podrobná pravidla akce získáte na přepážkovém pracovišti pobočky OZP Ústí n. L., Klíšská 14, tel. 475 214 310 

R.Č.:

datum: podpis:

jméno a příjmení:

adresa:

Dárková akce na pobočce Ústí n. L. končí 30. června 2008!
Dárek pro vybrané pojištěnce: VINOTÉKA nebo PARNÍ HRNEC fi rmy BAUMATIC

Každý občan, který do 30. 6. 2008 
odevzdá vyplněnou a platnou přihlášku 
a dárkový kupon do Oborové zdravotní 

pojišťovny, obdrží  od fi rmy ELBEN
slevu 23% na elektrospotřebiče

zn. Whirlpool nebo Baumatic.
Všechny došlé přihlášky budou navíc 
slosovány a výherce získá značkovou 

vinotéku (na snímku)
nebo parní hrnec Baumatic.

Petr Fiala: Z evropských peněz chceme 
do nemocnic nakoupit nové přístroje

V současné době se hodně mluví o využití evropských peněz. Pro své projekty by je chtěla získat i Krajská zdravot-
ní, a.s., společnost, která sdružuje nemocnice v majetku Ústeckého kraje. Na to, s čím by měly fi nance z evropských 
fondů v krajských nemocnicích pomoci a jak je nemocnice získají, odpověděl náměstek hejtmana Petr Fiala.
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Platební místa
NEMOCNICE MOST

Regulační poplatky v Nemocnici Most jsou vybírány v ordinacích a ambu-
lancích nemocnice. Ve vstupním prostoru polikliniky je umístěna centrální 
pokladna, která je otevřena od 7:00 do 12:00 h. a od 12:30 do 14:15 h. V do-

bě po uzavření centrální pokladny lze provádět platby 
v pokladně centrálního příjmu pacientů, a to 

v době od 14:30 do 7:00 hodin. Obě po-
kladny jsou vybaveny zařízením pro 

platbu bankovní kartou.

Text: METROPOL

BUDOVA TBC A RESPIRAČNÍCH CHOR

PŘISTÁVACÍ PLOCHA PRO VRTULNÍKY

CENTRÁLNÍ PŘÍJEM, ST. RYCHLÉ ZS

TRANSFÚZNÍ STANICE, PODATELNA

ODBĚROVÁ MÍSTNOST

LÉKÁRNA

BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP

POLIKLINIKA

INFEKCE

MONOBLOK

OHS A PATOLOGIE

BLOK II

UBYTOVNA

DIAGNOSTIKA
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Představte si, že právě teď potřebuje 
někdo transfúzi krve – člověk, který 
jde na operaci, nebo trpí těžkou chu-
dokrevností, akutním či chronickým 
krvácením aj. Stanete-li se dárcem 
nejcennější tekutiny, můžete zachrá-
nit život. Dnes přinášíme základní 
informace pro vaše rozhodnutí.
Kolik krve se odebírá 
a jak dlouho odběr trvá?
Standardně přibližně 450 ml. Vlastní 
odběr trvá méně než 10 minut. Cel-
kem dárce obvykle stráví na transfúz-
ním oddělení 45 – 60 minut.
Jak často lze provádět odběr krve?
Muži mohou darovat krev maximál-
ně 5x, ženy 4x ročně. Přesto se dopo-
ručuje dodržovat minimální interval 
mezi odběry tři měsíce u mužů, čtyři 
měsíce u žen.

Jaké podmínky musí dárce splňo-
vat?
Především věk od 18 do 65 let. Da-
rovat krev může ten, kdo neprodělal 
nebo netrpí závažnějším onemoc-
něním, kdy by odběr mohl ohrozit 
jeho zdraví. Dále souhlasí s odbě-
rem a provedením předepsaných 
vyšetření a vedením vybraných 
údajů v registru dárců (samozřejmě 
při zachování povinné mlčenlivosti 
zdravotnického zařízení). A konečně 
nepatří mezi osoby s vyšším rizikem 
výskytu vybraných infekčních chorob 
(AIDS, infekční žloutenky atd.) nebo 
tyto choroby neprodělal. 
Pokud máte zájem darovat krev, 
bližší podrobnosti najdete na webo-
vých stránkách www.mnul.cz, kde 
se můžete k odběru přihlásit. 

Můžete zachránit život

Blíží se krajské volby, v nich za 
ČSSD kandidujete, i když ne jako 
lídr. Chtěl byste být hejtmanem?
Už sama skutečnost, že kandidátku 
sociální demokracie nepovedu, 
svědčí o tom, že nemám ambice stát 
se hejtmanem. Jedním z důvodů, 
proč ne, je i to, že bych přišel 
o určitou volnost, kterou teď mám. 
Jaroslav Foldyna, který byl zvolen 
lídrem za naši stranu, je podle mne 
dobrým kandidátem na hejtmana. 
Už nyní je navíc krajským zastu-
pitelem, já se jím, pokud sociální de-
mokracie ve volbách uspěje, teprve 
stanu. Vždycky jsem říkal, že mne 
láká vedení krajské sociální de-
mokracie, nikoliv vedení úřadu. A to 
zatím platí.
Právě s Jaroslavem Foldynou jste 
ale o vedení kraje musel několikrát 
bojovat…
A zatím vždy úspěšně. Jsem 
přesvědčen, že i to nám umožní 
kvalitně spolupracovat. Vždy se lépe 
pracuje s někým, kdo má vlastní 
názor a ne jen s někým, kdo se veze. 
Věřím, že Jaroslav Foldyna to vnímá 
stejně. Politika není hra, kde je jed-
no, kdo vyhraje. Je to permanentní 
boj. Ať už s názorovými oponenty 
z jiných politických stran, nebo 
uvnitř strany. Ten, kdo vyhraje, kdo 
přesvědčí více lidí, ten také rozhodu-
je. Ale jednou z důležitých součástí 
toho boje je také umění odhadnout, 

kdy je lepší ustoupit, respektive 
přistoupit na kompromisní řešení. 
My oba jsme, myslím, několikrát 
dokázali, že to umíme a že nemáme 
problém se shodnout. Do krajských 
voleb povedu dobrý tým s dobrým 
lídrem.
Jak je vlastně vnímána ústecká so-
ciální demokracie zbytkem strany?
Věřím, že dobře! Koneckonců 
máme velmi solidní zastoupení 
v centru. Ve vedení strany je za náš 
kraj místopředsedkyně, co se týče 
stínové vlády, zájmy našeho kraje 
hájí dokonce její předseda. Nemám 
obavy z toho, že bychom nebyli 
dostatečně slyšet. Jen bychom si 
možná mohli někdy svoje problémy 
vyřešit doma a netahat je do médií. 
To je jediné, co nás zatím trápí, ale 
snad i to se zlepšuje.
Já se snažím naše členy přesvědčovat 
už čtyři roky, že zviditelněním sebe 
sama s nějakým kontroverzním 
názorem jen zbytečně poškozují so-
ciální demokracii. Někdo to bohužel 
asi nepochopí nikdy, u většiny členů 
jsem ale našel podporu. V ČSSD je 
dostatek prostoru i času na vnitřní 
diskusi a je jasné, že její výsledek 
se nemůže vždy líbit každému. 
Například i v sociální demokracii 
jsou zastánci radarové základny. 
Převažuje však názor, že je potřeba 
o možnosti jejího zřízení nechat 
rozhodnout občany v referendu. 

A protože je to názor většinový, 
strana  a její členové ho mají hájit. 
Právě o tom je demokracie.
Vy poměrně úzce spolupracujete 
s předsedou strany Paroubkem. 
Shodnete se s ním na všem?
Samozřejmě, že ne. Jsme různí lidé 
s různými životními zkušenostmi, 
proto máme na různé věci i různé 
názory. Ale jsme schopni a ochotni 
o nich diskutovat, přihlížet k ar-
gumentům toho druhého. Nemáme 
potřebu vykřikovat do světa, v čem 
se neshodneme. Já jsem rád, že Jiří 
Paroubek je v našem kraji tak často 
a že se skutečně věnuje práci pro 
region. Objíždíme spolu nejen obce, 
ale často i různé podniky, setkáváme 
se se starosty, s lidmi. Díky této 
zkušenosti jsem se určitě dozvěděl 
řadu nových věcí a na některé pro-
blémy jsem se naučil dívat jinýma 
očima.
Můžete být konkrétnější?
Tak třeba na problémy s dopra-
vou. Trošku jinak vnímáte rušení 
vlakových a autobusových spojů 
v okamžiku, kdy je před sebou máte 
jen zapsané na kusu papíru. A jinak, 
když mluvíte přímo s lidmi, kterých 
se týká, kteří musí do práce, k dokto-
rovi. Prostě jsou věci, o kterých není 
možné rozhodovat jen tak od stolu.

Text: Kamila Hamáčková

Budou mít krajské nemocnice mož-
nost získat evropské peníze?
Ano, naše krajské nemocnice, re-
spektive Krajská zdravotní, a.s., kte-
rá je zastřešuje, budou moci před-
kládat žádosti o dotace do Regio-
nálního operačního programu NUTS 
II Severozápad, ten pro ně bude asi 
nejsilnějším dotačním zdrojem. Kro-
mě něj bychom mohli získat pro ne-
mocnice peníze například z progra-
mů zaměřených na rozvoj lidských 
zdrojů nebo z Operačního programu 
životního prostředí, který nabízí 
prostředky pro projekty zaměřené 
na úspory energií, tedy například na 
zateplení budov nebo výměny oken. 

Na které oblasti se při získávání 
dotací chcete zaměřit především?
Využít bychom podle mého názoru 
měli všechny zdroje. V tuto chvíli 
vidím jako hlavní již zmíněný Regio-
nální operační program, mezi jehož 
priority patří mimo jiné i investice 
do zdravotnictví. Připravujeme pro-
to projekty v celkovém objemu asi 
650 milionů korun, jejich realizace 
nám pomůže naše nemocnice mo-
dernizovat a vybavovat je zdravot-
nickou technikou. 
Jaké vybavení by tedy konkrétně 
mohly nemocnice díky podpoře 
z EU získat? 
Naším cílem je s využitím evropských 
peněz zajistit moderní zdravotní péči 
pro všechny občany kraje. Projekty, 
v rámci kterých bychom chtěli mo-
dernizovat zdravotnické vybavení, 
proto připravujeme pro všech pět 
krajských nemocnic.  Chceme napří-
klad dovybavit jednotky intenzivní 
péče, což znamená, že s pomocí dota-
ce by se měly pořídit nové defi brilá-
tory, monitory nebo anesteziologické 
přístroje. V rámci projektů zajistíme 
také pro lékaře a jejich pacienty nové 

diagnostické přístroje, například 
spirální CT pro nemocnice v Dě-
číně, v Chomutově a v Ústí, 
nebo nové rentgenologické 
přístroje pro mosteckou a tep-
lickou nemocnici. Kromě toho 
by Nemocnice Děčín měla zís-
kat nové vybavení pro endo-
skopické vybavení a vybavení 
operačních sálů, chomutov-
ská nemocnice by pak v rámci 
připravovaného projektu měla 
získat vybavení pro artro-

skopii a  endoskopii. Pro mosteckou 
nemocnici projekt počítá s moder-
ním vybavením pro gastropracoviště 
a s dovybavením ultrazvuky. Přístroje 
pro ultrazvuková vyšetření hodláme 
nakoupit také pro nemocnice v Tep-
licích, Mostě a Ústí nad Labem. Z ev-
ropských peněz také pořídíme nové 
vybavení očního oddělení teplické 
nemocnice, jako optický koherentní 
tomograf, funduskamera a pentacam 
a kombinovaný laser. Kromě toho by 
připravované projekty měly pomoci 
všem nemocnicím s pořízením počí-
tačů a telekomunikační techniky. 
Často se mluví o úrovni krajského 
zdravotnictví a nutnosti zajistit 
zdravotníkům kontakt s nejnověj-
šími poznatky v oboru. Pomohou 
evropské peníze také v tomto ohle-
du?
To je určitě důležité, a proto se posta-
ráme o evropské dotace na programy 
dalšího profesního vzdělávání lékařů 
i sester. Kromě toho je také připravo-
ván Masarykovou nemocnicí v Ústí 
nad Labem projekt Aula, který by měl 
přinést  nezbytné zázemí pro vzdělá-
vání lékařů a dalších zdravotnických 
pracovníků, spolupráci se školami 
a dalšími vzdělávacími institucemi. 
Moderní zázemí umožní pořádání 
odborných konferencí a kongresů 
s mezinárodní účastí a celorepubliko-
vým významem. Středisko tak umož-
ní sdílet vědecké poznatky a moderní 
léčebné procesy a postupy s přední-
mi odborníky v České republice i ve 
světě.   

Petr Benda už čtvrtým rokem vede severočeskou sociální demokracii, dva roky se 
pohybuje po boku předsedy strany Jiřího Paroubka. Sám pro sebe zatím nikdy neusi-
loval o žádnou funkci v celostátní politice, nekandidoval na pozice ve vedení stra-
ny, ani se nechtěl stát poslancem. „Baví mne komunální politika a rád pracuji 
v Ústeckém kraji. Sedět v Praze v Poslanecké sněmovně mne neláká,“ říká.

Petr Benda: Politika není hra
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17. – 20. dubna od 9.00 – 17.00 hod výstava 
DŮM A ZAHRADA na výstavišti v Lounech.

Využijte možnosti zvýhodněného vstupného ve čtvrtek a v pátek.

DŮM A ZAHRADADŮM A ZAHRADA
Louny 17. – 20. dubna 2008Louny 17. – 20. dubna 2008

JARNÍ VÝSTAVA

největší výstava v historii výstaviště
v osmi pavilonech i na zcela zaplněné venkovní ploše
začínáme již ve čtvrtek 17. dubna 2008začínáme již ve čtvrtek 17. dubna 2008
Pro všechny, kteří bydlí, chtějí si své bydlení vylepšit,

kteří staví či rekonstruují, je připraveno:
největší květinový svátek na severu Čech, nepřeberná nabídka zahradního vybavení, 
doplňků a rostlin, hlavní expozice v pavilonu „A“ se ujal zahradní architekt p. Kastner 
s ukázkou meditativní zahrady
nábytek – stylový, moderní, proutěný, ratanový, masivní, zahradní i teakový, 
velká nabídka sedacích souprav, postelí, kuchyní, bytového textilu a bytových doplňků
novinky ze stavebního sortimentu – vysušování zdiva, sádrokartonové a nátěrové sys-
témy, střešní krytiny a okapy
novinky z oblasti oken a zasklívání lodžií, dveří, podlah, schodišť, topení a krbových 
kamen, komínových systémů, bazénů a garážových vrat

„Můj cíl je zahrát dobré zápasy s na-
sazením a hlavou nahoře,“ přál si 
před sérií trenér Michal Nekola. To se 
jeho mladému týmu povedlo. Škoda, 
že třeba nadějně rozehranou partii 
na ústecké palubovce nedotáhl do 
vítězného konce. Celkově mu tak patří 
sedmá pozice. 
Od Ústí se klidný postup do vy-
řazovacích bojů nečekal. Před sezonou 
se musel uskromnit. Příští ročník by již 
mohl být i po této stránce lepší. „Město 
slíbilo pomoc. Sponzoři se k tomu nestaví 

negativně. Ekonomická bilance na příští 
sezonu vypadá lépe. Ke klidu a jednání 
se sponzory pomohly i naše dobré výsled-
ky,“ pochvaluje si šéf klubu Miroslav 
Přikryl. 
Loni sice Ústečtí skončili po základní 
části šestí, ovšem se stejnou bilancí 
jako letos a ve čtvrtfi nále na Liberci 
uhráli jediný set, rok předtím v sérii 
na čtyři výhry dokázali Kladno jednou 
porazit. 

Dobré výsledky pomohly
Ústeckým volejbalistům skončila sezona. Ve čtvrtfi nále padli 0:3 na utkání 
v sérii s Kladnem. Dva zápasy přivedli až do tie-breaku, ve třetím pak uhráli 
aspoň set. Na dobré výsledky volejbalistů slyší sponzoři.

METROPOL 
doporučuje

Karel Filas

Fotbal:
Teplice – Slavia 
pondělí 21. dubna, 17.15 h.
stadion Na Stínadlech, Teplice
Fotbalové Teplice chtějí do evrop-
ských pohárů, to znamená skončit 
v Gambrinus lize do třetího místa. 
Do konce soutěže zbývá už pouhých 
pět kol. A v tom nadcházejícím je 
čeká zřejmě nejtěžší protivník. 

Lukáš Konečný s manželkou Jarkou a dcerami Aničkou, Barborkou a Jaromírkou. 

Chomutov | Sezona pro prvoligový 
KLH Chomutov skončila stejně jako 
v předchozím ročníku. Jeho hráči se 
zastavili ve fi nále, kde nestačili na 
soupeře z Mladé Boleslavi. Chomu-
tov prohrál 4:0 na zápasy. Pro příští 
rok je tak čeká minimálně obhajoba 
druhého místa první ligy.
„Finále se nehraje každý rok, takže 
z tohoto pohledu je to pro nás úspěch,“ 

Diváci byli fantastičtí

Text a foto: Edvard Beneš

Text: Karel Filas

Devět sezon odehrál Radek Šíp v dresu 
Chomutova. Odvedl kus práce.

hodnotil z chomutovského pohledu 
právě uplynulý ročník kouč modrobí-
lých Martin Pešout. „Na druhou stranu 
průběh play off nás nabudil, takže jsme 
chtěli jít dál. Jsem přesvědčený, že jsme na 
to, abychom přes Mladou Boleslav přešli, 
měli,“ řekl dále trenér.
Finále play off s Mladou Boleslaví vy-
prodalo chomutovský ČEZ stadion. 
„Byl to fantastický zážitek,“ potvrdil 
Pešout. Kulisa, jakou vytvořili cho-
mutovští příznivci, byla nádherná.
Vedení chomutovského KLH sáhlo 
k prvním změnám v hráčském ká-
dru. Mužstvo opouští jeho dlouholetý 
kapitán Radek Šíp. Končí tak po devíti 
sezonách v modrobílém dresu. „Radek 
u nás odvedl velký kus práce. Letos se mu 
v základní části příliš nedařilo, jeho vý-
kony se zvedly až v play off.  Smlouvu na 
novou sezonu jsme mu nenabídli,“ pro-
zradil generální manažer klubu Milan 
Vacke. Zatím je jasné, že pro příští rok 
zůstávají Mikšovic a Hašek. 
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Metropol doporučuje fotbalové utkání Teplice - Slavia | bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji

Dzinziruka můžu porazit 
Ústí nad Labem | Jednou se zranil sám vyzyvatel, podruhé jeho soupeř. Na třetí pokus se ústecký boxer Lukáš Konečný dočká 
největšího zápasu profesionální kariéry. V Drážďanech 26. dubna vyzve o titul mistra světa WBO Ukrajince Sergeje Dzinziruka.

„Můžu vyhrát,“ je přesvědčen Konečný. 
Odvážné tvrzení. Dzinziruk totiž 
v profesionálním ringu ještě nikdy 
neprohrál.
„Vím, jak na něj boxovat, čeho se vyva-
rovat. Problém je, jestli to dokážu udělat 
i v zápase.“ Konečný soupeře sledo-
val, na videu si pouštěl jeho zápasy. 
„Dělá se to normálně. Nějaké jsem viděl, 
s trenérem se to teď snažíme rozebrat. 
Něco na něj vymyslet. Vždyť to bude 
největší zápas mé dosavadní profe-
sionální kariéry.“
Poprvé se se svým sokem osobně 
setkal na nedávné tiskové konferenci 
v Drážďanech. „Zapůsobil na mě. Je to 
sympatický kluk. Ale problém praštit ho 
kvůli tomu mít nebudu,“ smál se Lukáš 
Konečný. „Ať dopadne náš zápas jak-
koliv, věřím tomu, že si po něm s Dzin-
zirukem podáme ruce, pokecáme si.“
Zápas byl už dvakrát odložen, možná 
malá výhoda pro Konečného. „Mám 
víc času na přípravu, ale to i soupeř. 
A stihnu nalákat víc fanoušků. Potřebuju 
podpořit.“ Pro své příznivce Konečný 

zajistil i vstupenky. „Koupil jsem asi 
110 lístků, o které si řekli fanoušci. Ještě 
něco dostanou sponzoři, takže by tam 
mohlo být aspoň 150 lidí z Česka. Každý 
hlas diváka, který bude na mojí straně, 
mi může pomoct,“ apeluje na fanoušky 
boxu dvojnásobný bronzový medai-
lista z mistrovství světa amatérů.
„Mám stále v paměti, co se mnou 
udělalo fandění v Praze při souboji 
s Claytonem. Publikum mě dokáže vy-
hecovat ke skvělým výkonům. A pokud 
chci Dzinziruka porazit, budu výborný 
výkon potřebovat,“ uvědomuje si vyzy-
vatel. Respektuje ho i favorizovaný 
Dzinziruk. „Silný boxer, velmi dobrý 
protivník. Je dvojka na žebříčku WBO, 
je jasné, že zápas nebude snadný,“ 
uvědomuje si mistr světa.
Lístky na Universum Champions 
Night, jak se drážďanský boxerský 
svátek nazývá, stojí na plochu od 23 
do 221 euro (575 až 5 525 korun), na 
tribuny od 17 do 56 euro (425 až 1 400 
korun). V hlavním duelu večera bude 
Maďar Erdei hájit pás mistra světa 

WBO polotěžké váhy proti Američanu 
DeAndreyovi. Může přijít až 4 500 
diváků.
Freiberger Arena je pro čtyři tisíce 
diváků. „Na boxerský večer bude 
možná kapacita o pět stovek míst větší, 
jelikož budou sedačky i na ploše, kde 
se normálně hraje hokej,“ podotkl 
Konečný, člen německé stáje SES. Na 
drážďanský stadion se těší, nikdy 
na něm neboxoval. Očekává, že 
se hlediště zaplní do posled-
ního místa. „Na podobné večery 
je v Německu vždy vyprodáno. 
Věřím, že bude i teď.“ Bude zá-
pas vysílat i televize? „Něco 
bude na ZDF, ale asi nebu-
dou dávat přenos z celého 
večera. V Česku zatím 
nevím, že by na zápas 
někdo koupil práva,“ 
dodal Konečný.  

Text: Jakub Bond
Foto: Jiří Severský

Lukáš Konečný
29 let, 173 cm, 69,8 kg v pro-
fi ringu 38 zápasů, 36 výher  
(z toho 18 k.o.), 2 porážky
Přezdívka: Chirurg
Rodina: ženatý, manželka Jarka, tři 
dcery (Anna 5 let, dvojčata Barbora a Jaromíra 
2 roky), pes Vincent
První sportovní úspěch: juniorský mistr 
republiky, později dvakrát bronzový na mis-
trovství světa v amatérech
Sportovní vzory: Joe Calzaghe/ Milan 
Konečný (otec) 
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V dohrávce hostí 21. dubna Sla-
vii Praha. Tým, který se se Spar-
tou přetahuje o první příčku. 
Šlágr 25. ligového kola začíná Na 
Stínadlech v 17.15 hodin.
Žlutotomodří před začátkem ligov-
ého jara reálně pomýšleli o útoku 
na ligový titul. Ovšem jarní start se 
jim příliš nepovedl, ve čtyřech zápa-
sech vstřelili jedinou branku a urva-
li pouhé tři body za výhru v souboji 
s Mostem. Pak se výsledkově zvedli. 
Přesto sny o ligovém primátu se 
nyní pohybují pouze v teoretické 
rovině. Boj o bronzovou fi guru je 
však otevřený. Jestli navážou na 
zlepšené výkony, přiblíží se výrazně 
do souboje o vstupenku do fotba-
lové Evropy. 
Pondělnímu zápasu by slušela 
bouřlivá divácká kulisa. Na podzim-
ní vyhrocený souboj se Spartou se 
přišlo podívat 14 700 fanoušků. 
Překonají Tepličtí svůj rekord 
probíhajícího ročníku právě du-
elem s druhým z elitních pražských 
celků?
Teplice se Slavií padly v posledních 
třech ligových duelech, naposled 
se z výhry radovaly v srpnu 2005. 

V následujícím roč-
níku před tří a půl 
tisícovou kulisou 
padly… 
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SEVEROČESKÝ METROPOL je výborným poslem všech dobrých zpráv – bylo správné znění tajenky křížovky v sedmém čísle. Po čtyřech vstupenkách na Vinařské Litoměřice 19. 4. 2008 posíláme Jiřímu Fajtlovi 
z Litvínova, Radoslavu Oulickému z Opočna u Loun, Petře Benešové z Terezína a Ivanu Hejdukovi z Ústí nad Labem. Pro úspěšného luštitele dnešní křížovky je připraven MP3 přehrávač. Těšíme se na vaše odpovědi 
na adresách:  SEVEROČESKÝ METROPOL, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz nejpozději do 22. dubna 2008. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.   
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Vždyť naše myšlenky jsou svobodné. (Cicero)

METROPOL   soutěž
Publikaci Teplice a okolí s fotogra-
fi emi Ludmily Hájkové, kterou 
věnovalo FOTO STUDIO H, má šanci 
získat ten ze čtenářů, jenž vybere 
správnou odpověď na otázku: 
Jak se jmenuje divadlo, které se 
nachází v Teplicích?
a/ Teplické

b/ Krušnohorské
c/ Lázeňské
Odpověď pošlete na adresu 
SEVEROČESKÝ METROPOL, Beethove-
nova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, 
nebo redakce@tydeniky.cz nejpozději 
do 22. dubna 2008. Jméno výherce 
zveřejníme v příštím vydání.

CITÁT
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Prodejní akce na křovinořezy
Slevy až 2.500 Kč na 7 typů.

Akce trvá od 15. 4. do 15. 6. 2008.

Masarykova 1037
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 724 699 357
www.lemer.cz

Srbická 470
415 10 Teplice - Srbice
tel.: 417 563 721
e-mail: prodejna@lemer.cz

„Jednostranné zaměření na těžký průmysl 
s sebou nese značný podíl lidí s malou 
kvalifi kací, společenské změny roku 1989 
přinesly také uzavírání někdejších velkých 
průmyslových podniků, to vše znamenalo 
vysokou míru nezaměstnanosti, jednu 
z nejvyšších v rámci republiky,“ ohlíží se 
do minulosti primátorka Chomutova 
Ivana Řápková.
„Bylo potřeba tento problém řešit, Cho-
mutov vybudoval několik průmyslových 
zón, v nichž našly práci stovky lidí. Dnes 
je tento problém zažehnán, průmyslové 
zóny jsou zcela zaplněny a na trhu práce 
v některých oborech dokonce převažuje 
poptávka nad nabídkou.“
Chomutov se ale rozvíjel i v jiných 
oblastech. Historické jádro dostalo no-
vou tvář, město je zázemím pro řadu 
sportovních oddílů, z nichž některé 
patří k celostátní či dokonce evropské 
špičce (hokej, zápas, národní házená, 
softbal). Město je přirozeným kul-
turním centrem  regionu - kulturní 
nabídka je po celý rok pestrá a bohatá, 

Chomutov: z šedi do krásy
Chomutovsko | Kdysi kraj průmyslových závodů, tepelných elektráren 
a bezohledné devastace krajiny. Chomutov – jeho centrum, kdysi město plné 
šedi a špíny, čadících továrních komínů. Město, jehož historické centrum mělo 
ustoupit těžbě uhlí. Naštěstí rok 1989 přeťal plány sociálního inženýrství mi-
nulého režimu, a tak Chomutov zůstal zachován. Po období budování social-
ismu mu zůstalo neblahé dědictví, ale díky úsilí spousty lidí se s ním dokázal 
vyrovnat, jakkoli zacelování šrámů z minulosti stále trvá.

mezi její vrcholy patří dva v regionu 
už renomované festivaly – Otevřeno 
a Kamenčák.
„V posledních letech se v Chomutově 
také hodně udělalo pro to, aby se naše 
město stalo atraktivnějším pro turisty,“
připomíná primátorka Řápková. 
„Unikátní Kamencové jezero, Podkruš-
nohorský zoopark, Bezručovo údolí
- nejdelší údolí Krušných hor, to jsou mís-
ta, která stojí za návštěvu, což dokazuje 
narůstající počet turistů.“
Po odstranění nejpalčivějšího prob-
lému – hrozivé míry nezaměstnanosti, 
město napřelo své síly k řešení dalších 
problémů, které trápí některé jeho 
obyvatele v každodenním životě. Je 
to nepříliš příznivá situace v oblasti 
bezpečnosti a kriminality. „V poslední 
době se stále zvyšuje počet lidí, kteří si 

stěžují na rušení nočního klidu, zejména 
v okolí restaurací. Město musí své občany 
chránit, proto jsme nedávno přijali dvě 
obecně závazné vyhlášky, jedna omezuje 
provoz výherních hracích automatů 
a druhá je zaměřena na ochranu nočního 
klidu a regulaci hlučných činností.“
A pohled do budoucna? Plány jsou 
nemalé a jejich realizaci by mělo napo-
moci vydatné čerpání evropských do-
tací. Vyroste nový zimní a letní stadion, 
moderní lázně, kulturní a společenské 
centrum, Kamencové jezero projde roz-
sáhlou modernizací, chystá se revita-
lizace chomutovských sídlišť… 
Chomutov už dávno není šedivým 
špinavým městem. 

Text: Luboš Mizun
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Od zahájení akce tu byl několik dní 
také vedoucí oddělení cestovního ru-
chu odboru regionálního rozvoje Jiří 
Válka, do konce týdne ho tu střídají 
další pracovníci zmíněného odboru 
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Otázka pro Jiřího Válku: Co je po-

sláním měsíce našeho regionu v ně-
mecké metropoli?
„Naši prezentaci jsme připravili ve 
spolupráci se zahraničním zastoupe-
ním Czechtourism a je určena všem 
Berlíňanům a dalším potenciálním ná-
vštěvníkům našeho kraje. Spolu s ním 

Berlíňané mohou vyhrát víkendový pobyt v Ústeckém kraji

Představitelé Ústeckého kraje se 
snaží podpořit obyvatele obce Ve-
lemín a místních částí, tj. Bílého 
Újezdu a Hrušovku (Lovosicko), 
které obtěžuje nejen kamionový 
provoz na silnici I/8, ale i silný pro-
voz nákladních vozidel, odvážejí-
cích skrz obec štěrk k výstavbě dál-
nice D8 z lomu v Dobkovičkách. 
V jednáních s investorem stavby 
dálnice, Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR, podporují představitelé 
kraje stanovisko obce, která již 
několik let usiluje o vybudování 
obslužné komunikace, jež by od-
klonila nákladní dopravu z lomu 
mimo obec.
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc 
o tomto problému písemně infor-
moval generálního ředitele ŘSD ČR 
Alfreda Brunclíka. 
„V minulých dnech jsem byl informo-
ván starostou obce Velemín o sou-
časném stavu a očekávaném vývoji 

staveb, jež se dotýkají výstavby po-
sledního úseku dálnice D8. Byla mi 
zároveň předložena informace o mož-
né realizaci účelové komunikace, kte-
rá by spojila lom Dobkovičky se silnicí 
č. I/30. Lom Dobkovičky byl využíván 
již při stavbě úseku 0807 dálnice D8 
a silnice č. III/25832, po které je pře-
pravován veškerý vytěžený kámen, 
není schopna tuto zátěž unést,“ na-
psal mimo jiné hejtman.
K dopisu také přiložil informace 
o připravovaném protestu nespo-
kojených obyvatel.
„Zasílám vám kopii informace o plá-
nované blokádě Občanského sdruže-
ní Za bezpečnější dopravu a ochranu 
majetku občanů místních částí obce 
Velemín, vztahující se k silnici č. 
III/25832, kterou Ústecký kraj obdr-
žel,“ konstatoval v dopise Jiří Šulc.

Hejtman podporuje obslužnou 
komunikaci z lomu Dobkovičky, 

kterou požaduje Velemín
V těchto místech často dochází k pře-
kračování doporučovaných hodnot 
– v případě radonu nemá koncentra-
ce překročit směrnou hodnotu 400 
Bq/m3 (Becquerel na metr krychlový)  
ve stávajících budovách. V případě 
překročení průměrné hodnoty 1000 
Bq/m3 odborníci doporučují provést 
ozdravná opatření, na která se po-
skytuje státní dotace.
Zmíněný Radonový program je ur-
čen pro objekty, ke kterým bylo vy-
dáno stavební povolení  do 28. 2. 
1991. Měření v rámci programu se 
provádí pomocí stopových detekto-
rů, které se umisťují do objektu na 
dobu jednoho roku. V rodinných 
domcích nebo bytech se měří vždy 
dvěma detektory, které se rozmístí 
v přízemí nebo obytném suterénu 
a prvním patře. Prostory ve vyšším 
než druhém patře – to znamená ani 
byty ve vyšším než druhém patře 
– se neměří. Naměřené hodnoty se 
pak předávají pouze majiteli objek-
tu. 
A jak taková opatření v objektu, 
kde byl radon zjištěn, vypadají? Ta 
nejjednodušší spočívají v utěsnění 

trhlin, nebo otvorů v kontaktních 
konstrukcích,  utěsnění prostupů ve 
stropu mezi sklepem a přízemím, 
zabránění proudění vzduchu ze 
sklepa do vyšších podlaží, například 
pomocí utěsněním stávajících nebo 
osazením nových dveří do sklepa, 
zvýšení výměny vzduchu ve sklepě 
větracími průduchy. 
Z podloží pod objektem lze radon 
odvětrat pomocí několika odsáva-
cích míst umístěných tak, aby byl 
umožněn pohyb vzduchu pod celým 
půdorysem objektu. V případě vět-
šího zamoření se vymění podlahové 
konstrukce, nebo se vybuduje nuce-
ná ventilace vnitřního vzduchu. 
Radonový program ČR bude v této 
podobě končit v prosinci roku 2009. 
Obyvatelé Ústeckého kraje, kteří 
mají o toto měření zájem, se mohou 
obrátit na Krajský úřad Ústeckého 
kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, konkrétně na Ing. Pe-
tru Sikorovou, tel. 475 657 169,
e-mail: sikorova.p@kr-ustecky.cz.

Krajský úřad vyzývá obyvatele
k využití Radonového programu ČR
Radonový program České republiky – tak se jmenuje projekt koordinovaný Státním úřadem pro jadernou bezpeč-
nost. Program se zaměřuje na vyhledávání budov se zvýšenou úrovní přírodního ozáření v oblastech značného rado-
nového rizika. V Ústeckém kraji mezi takové lokality patří především oblast Krušných hor a Šluknovského výběžku. 

okres Děčín:
Děčín, Rumburk, Jiřetín pod 

Jedlovou, Ludvíkovice, Janská, 
Huntířov, Doubice
okres Chomutov:

Klášterec nad Ohří, Perštejn, 
Spořice, Vejprty, Domašín,

Křimov, Měděnec, Okounov,
Boleboř, Blatno, Jirkov

okres Litoměřice:
Třebenice

okres Louny:
Lubenec, Zbrašín

okres Most: Bečov, Klíny,
Lom, Český Jiřetín

okres Teplice:
Teplice, Dubí, Jeníkov, Košťany, 
Krupka, Proboštov, Moldava, 

Srbice,   Modlany
okres Ústí nad Labem:
Libouchec, Přestanov,
Petrovice, Chuderov

Výzva na využití Radono-
vého programu ČR platí 
v Ústeckém kraji přede-

vším pro obyvatele těchto 
obcí a měst: 

Od konce března až do 27. dubna je v informačním centru agentury Czechtourism v Berlíně zpřístupněna pre-
zentace Ústeckého kraje. Na Checkpointu Charlie u bývalého hraničního přechodu mezi odděleným západním 
a východním Berlínem, se tu každý měsíc obměňují české kraje. Ústecký přišel na řadu po Jihočeském a Karlo-
varském kraji, později se tu představí po sobě kraje Jihomoravský a Zlínský.

Text: Zbyněk Šebesta

Foto: archiv

„Chtěli bychom, aby tyto peníze posloužily 
především k zajištění většího komfortu pro 
personál nemocnic, pacienty i jejich rodinné 
příslušníky. To znamená, že se za peníze po-
řídí například nové postele, tam, kde je po-
třeba, vybudují parkoviště, opraví kuchyně, 
výtahy a tak dál,“ říká hejtman Jiří Šulc. „Pa-
matujeme i na odstranění havarijního stavu 
některých budov.“
Pokud návrh rady schválí dubnové zastu-
pitelstvo, z uvedených 300 milionů by 33,6 
mělo přijít do nemocnice v Děčíně, 40,7 
milionu do nemocnice v Chomutově, mos-
tecká nemocnice se pak dočká úprav v hod-
notě 42,4 milionu korun, do Teplic půjdou 
43,2 milionu a Masarykova nemocnice se 
může těšit na úpravy v hodnotě 26,2 mi-
lionu korun.      

Jde už o druhou fi nanční injekci do ne-
mocnic Krajské zdravotní v poslední době. 
V prosinci minulého roku bylo její jmění 
navýšeno o sto padesát milionů. I tyto pro-
středky byly určeny na vybavení nemocnic, 
konkrétně na vybavení přístrojové.
„Suma čtyři sta padesát milionů sice není malá, 
ale je nám jasné, že všechny potřeby zdaleka 
pokrýt nestačí,“ uvádí Jiří Šulc.  „Lidé v Ús-
teckém kraji mají vysokou nemocnost, střední 
délka dožití je tu nejnižší v celé zemi. Je to daň 
za to, že v našem kraji se produkuje polovina 
teplené energie vyráběná v celé republice.“
Podle hejtmana by si proto obyvatelé Ústec-
kého kraje  zasloužili špičkovou kvalitní péči. 
„Chceme odborná pracoviště nemocnic Krajské 
zdravotní dovybavit moderními přístroji. Mezi 
ty nejdůležitější patří druhá magnetická reso-

nance pro Masarykovu nemocnici,“ uvádí dál 
hejtman. Stávající resonance totiž ani zdale-
ka nestačí uspokojit potřeby nemocných. Na 
vyšetření čeká v kraji přes dva tisíce lidí, den-
ně jich však může být vyšetřeno jen deset. 
„Kromě toho bychom v Masarykově nemocnici 
rádi zřídili centrum robotické chirurgie,“ říká 
Jiří Šulc. Finance na toto vybavení chce Ús-
tecký kraj získat z Regionálního operačního 
programu. Konkrétně by mělo jít o sumu 608 
milionů korun. Vedle výše uvedeného má 
vedení regionu v oblasti zdravotnictví ještě 
jeden velký plán. Vybudovat onkologické 
centrum. „Na jeho vzniku by se fi nančně měl 
podílel i stát,“ uzavírá Jiří Šulc.  

Jiří Šulc: Většinu přebytku z hospodaření 
kraje chceme dát do zdravotnictví 

Rada Ústeckého kraje na svém posledním zasedání schválila navýšení základního kapitálu společnosti Krajská zdravotní, 
a.s., která sdružuje nemocnice v Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově, Děčíně a Mostě o 300 milionů korun. Je to část půl-
miliardového přebytku loňského hospodaření Ústeckého kraje.   

se tu prezentuje také město Ústí nad 
Labem a tak tu je dostatek nejrůzněj-
ších propagačních materiálů, brožur, 
publikací i map o turistických mož-
nostech i atraktivních místech v kraji 
sousedícím s Německem.
Naši propagaci si mohou návštěvníci 
prohlédnout na televizorech, ve vnitř-
ních i venkovních stojanech a myslím, 
že zdařilou propagaci měla naše pre-
zentace i v několika prestižních berlín-
ských novinách, například v Berliner 
Zeitung. V pondělí sem přišli zástup-
ci několika významných cestovních 
agentur.“
V budově na Checkpoint Charlie síd-
lí vedle infocentra agentury Czecho-
turism rovněž České centrum v Ber-
líně a návštěvníci tu mají k dispozici 
kromě propagačních materiálů také 
připraveny ochutnávky specialit 

z Ústeckého kraje, třeba piv Březňák 
či Zlatopramen nebo vína z několika 
vinařských oblastí našeho regionu.
Po celý duben tu rovněž probíhá 
vědomostní soutěž o znalostech 
Ústeckého kraje. Na několik otázek 
(kde leží Pravčická brána, na kterém 
zámku žil Giacomo Casanova, která 
řeka je v kraji největší?) většinou od-
povídají návštěvníci správně a tak 
bude v závěrečném losování spous-
ta jmen. Cenami budou třeba knihy 
o Českém Švýcarsku a především 
dva víkendové pobyty pro dvě osoby 
v ústeckém hotelu Vladimir, respek-
tive v hotelu Marina v Píšťanech na 
Litoměřicku. 
O náklady celé prezentační akce Ús-
teckého kraje a města Ústí nad La-
bem ve výši 2500 € na berlínském 
Checkpointu, včetně reklam v novi-
nách, se podělí oba zmíněné subjek-
ty rovným dílem.

Text: František Janačík
Text: Veronika Kindlová

V informačním centru v Berlíně je až do 27. dubna prezentován Ústecký kraj.

Text: Veronika Kindlová
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HOROSKOP
14. 4. -  27. 4.

sestavila

Ludmila
Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Máte nevyčerpatelnou vnitř-

ní sílu a nadšení, ale občas  je jejich 
výsledkem spíš zmatek a chaos. Od 
velkého průšvihu vás zachrání pouze 
nečekaně  originální nápad.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Jste věční romantici a stále 

toužíte obklopovat se krásnými a zají-
mavými  lidmi, abyste si vytvořili  pří-
jemné prostředí. Rašící jaro vám nabíd-
ne skvělé příležitosti.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Jste puer aeternus - neboli 

věčné dítě, a to vás vhání do zapekli-
tých situací. Vaše hravost a výmluvnost 
jsou sice odzbrojující, ale až  příliš často 
hrajete roli „ďáblova advokáta“.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Vaší celoživotní snahou je na-

lézt bezpečné místo, ať už jím je domov 
nebo přátelská komunita. Toužíte sply-
nout s ostatními, ale pozor! Hlídejte si 
svoji identitu.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Jste tvořiví a máte umělecké 

sklony. Abyste se ubránili každodenní 
všednosti, kterou nesnášíte, namalujte  
obraz nebo napište román. Svět vám 
leží  u nohou.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Máte analytický způsob myš-

lení a vyjadřování, ale v jádru jste vel-
mi citliví  a romantičtí.  Darujte svým 
milým  parfém  nebo  láhev  Bordeaux. 
Uvidíte, jak  je to potěší.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Vaše zdánlivá nerozhodnost 

překvapivě skrývá zatvrzelou rozhod-
nost, což vám občas dost komplikuje 
život. Přestaňte stále vymýšlet chytré 
strategie a zapojte víc své srdce.

Štír  24. l0. - 22. 11.
Jste nejsložitějším znamením 

zvěrokruhu, proto se vám nevyhýbají 
extrémní výkyvy vášní. Odkryjte tro-
chu své tajemné nitro a těšte se, jak 
rychle vaše charisma zapůsobí.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Jedním z vašich dominantních 

povahových rysů je vrtkavost. Nenech-
te se jí ovládnout.  Pokud to dokážete, 
podaří se vám, díky vrozené podnika-
vosti, skvělý obchod.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Synonymem vašeho znamení 

je výstup z nejnižšího údolí na nejvyšší 
vrchol možností, což vám pár lidí doce-
la závidí. Zapojte intuici a dejte si pozor 
na jejich intriky!

Vodnář  21.1. - 19.2.
V nejbližších dnech se vám 

bude dařit okouzlovat své okolí důvti-
pem a chytrým zacházením se slovy, 
což můžete výborně uplatnit u zkoušek 
nebo na přijímacím pohovoru.

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Vynaložili jste příliš mnoho 

energie a úsilí na záležitosti, které ne-
stály za to. Ponořte se proto na chvíli 
do samoty, meditujte a odpočívejte, ať 
rychle obnovíte ztracenou sílu.
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Hledáme nové 
obchodní zástupce.

www.smartpujcka.cz

až 5 Kč

na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky
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Šéfredaktorka Alena Volfová a výrobní ředitel Jiří Vondráček dokončují dnešní 
stranu 4 s materiálem o cestě pracovníka ústecké ZOO na Borneo. 

Obchodní poradkyně Zuzana Zedníčková si připravuje prezentaci pro klienty. 

Severočeský Metropol od A do ZSeveročeský Metropol od A do Z

Text: Alena Volfová
Foto: Jiří Severský

Redakční “vila” v ústecké Beetho-
venově ulici 24 je místo, kde no-
viny pro Severočechy vznikají. Sídlo 
lze s nadsázkou přirovnat k centrál-
nímu mozku z televizních seriálových 
Návštěvníků. “Vila” je totiž cen-
trem všeho redakčního dění. Tady se 
shromažďují desítky článků a tisíce 
fotografi í a inzeráty, z nichž se pak 
sestavují strany, které putují do jedné 
z nejmodernějších tiskáren, Severo-
tisku, a odtamtud prostřednictvím 
České pošty do schránek domácností 
a fi rem vždy jedenkrát za čtrnáct dní.

Nejmodernější novinový projekt
Jsme “nejmodernější novinový pro-
jekt v ČR” se silnou redaktorskou sítí 
rozhozenou do všech koutů Ústec-
kého kraje, každý další zájemce 
o spolupráci má dveře výrobní “vily” 
na Klíši otevřené.
Misska a modelka Renata Lang-
mannová byla tváří zatím posled-
ního vydání Severočeského Metropo-
lu, který jste našli ve schránkách 
v prvních dubnových dnech. Vy jste 

pročítali metropolskou sedmičku 
a my, v ústeckém centru, jsme již byli 
vtaženi do příprav dalšího čísla, které 
máte právě v rukou. 

Rozhozené sítě
Jak už jsem zmínila, redaktorské za-
stoupení je velmi silné. Komunikace 
mezi všemi redaktory je důležitá při 
vymýšlení čtenářsky atraktivních ná-
mětů a sestavování obsahu. V kon-
taktu jsme takřka denně, jednou za 
měsíc se sejdeme na redakční poradě 
a zamýšlíme se i nad podněty čtenářů. 
Jsme sice čtrnáctideník, ovšem každý 
den, opakovaně, pro vás Jakub Richter 
aktualizuje webové stránky (www.
tydeniky.cz), jejichž sledovanost je 
průměrně 120 000 přístupů měsíčně.  

Redakčně inzertní kolotoč
Tak jako redakčně, máme pokry-
té území Ústeckého kraje i inzertně. 
Často soupeříme, v kladném slova 
smyslu, o prostor v novinách. Dvanáct 
stran Metropolu nelze nafouknout, do 
budoucna proto zvažujeme rozšířená 
vydání. 

Vytvářet moderní a originální noviny pro čtenáře a obchodní partnery.
To je myšlenka, které se držíme při přípravách Severočeského Metropolu. 

Vedoucí oddělení kvality Severotisku Zdeněk Rosol a první tiskař směny Milan 
Čermák kontrolují výtisky Metropolu, které právě vyjely z rotačky. 

Centrum Severočeského Metropolu, vila v ústecké Beethovenově ulici, která má pro každého čtenáře dveře otevřené.

Důležitá je komunikace s výrobním 
ředitelem Jiřím Vondráčkem. On je 
tím, kdo dohlíží na dodané materiály 
od obchodních poradců, zajišťuje 
výrobu inzerátů a jejich umístění 
na stránky. Některý klient chce být 
vidět na titulní straně, jinému vyho-
vuje poslední atd. Přání klienta je 
předem splněno. A do toho přicházejí 
redaktoři s požadavkem na místo. Je 
to redakčně inzertní kolotoč, který za-
stavuje každých čtrnáct dní a roztáčí 
se zas a zas. 
Výroba má průběžný přísun ma
teriálů. V časovém předstihu ob-
jednáváme a shromažďujeme ma-
teriály od našich redaktorů, vy-
bíráme fotografi e, diskutujeme 
o grafi cké podobě strany - kam který 
materiál konkrétně umístíme.  
Chceme být stále lepší a těší nás, 
že v každém vydání zakusíte něco 
nového, co se týče obsahu či grafi c-
kých prvků.
Konečný prodává sportovní stranu

Lukáš Konečný, severočeský boxer, 
který míří profesně hodně vysoko, za-
hajuje již v tomto čísle trochu jiné po-
jetí sportovní sedmičky. Cílem je, aby 
byla zajímavá pro ty, kteří jsou spor-
tovci duší i tělem a přitažlivá pro 
rekreační sportovce.
Chcete vědět, jak vznikala ta 
dnešní? Redaktor Karel Filas přišel
s návrhem oslovit Lukáše Koneč-
ného, který bude stále více v kurzu, 
neboť ho čeká profesně veledůležitá 
událost. Redaktor Jakub Bond 
ústeckého boxera vyzpovídal, foto-
graf Metropolu Jiří Severský pořídil 
snímky (i s Konečného manželkou 
a dcerami), když se nám sešel ma-
teriál s fotografi emi, měl co dělat 
grafi k.
Podobně vznikají další materiály 
a sestavují se jiné stránky.

Je to o TÝMU
O čem tedy výroba Metropolu je? 
O komunikaci, nápadech, grafi c-
kém cítění, obchodování a v první 
řadě o TÝMU. Stránky dnešního 
vydání jsou sestavené, přečtené, 
připravené pro tiskárnu. Snad je 
z nich čitelné, že všichni, kteří se na 
nich podíleli, tak činili se zaujetím 
a s myšlenkou na vás, čtenáře.

Severotisk - důležitý mezičlánek
To platí i o pracovnících Severotisku, 
který je důležitým mezičlánkem na 
trase redakce - čtenář. Víte, kolik 
Severočeských Metropolů vyproduku-
je rotačka za jednu hodinu? Podle ve-
doucího oddělení kvality Severotisku 
Zdeňka Rosola je rychlost rotačky 

Lithoman 3S 50 tisíc kusů novin za 
hodinu a protože se tisknou jako 
dvouprodukce, vyjede jich za šedesát 
minut 100 tisíc.
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Hezké jaro,
vážení a milí čtenáři,
Litoměřice bývají každoročně zja-
ra Vinařské. “Tekutá réva”, o níž se 
zpívá v jedné ze scén rozmarného 
fi lmového muzikálu Zdeňka Pod-
skalského Noc na Karlštejně, se v li-
toměřickém Domě kultury degusto-
vala už pětkrát. Na zdraví si letos 
připijeme 18. a 19. dubna.
Že je víno zdravé (samozřejmě v při-
měřeném množství), o tom není po-
chyb. Máte v těle málo antioxidan-
tů? Pijte červené víno, doporučují 
lékaři, což zní tak trochu jako z te-

levizní reklamy. Denní dávka dva de-
cilitry je lék i podle očaře a senátora 
Pavla Sušického. 
Víno pije a vinaře do Litoměřic zve or-
toped Pavel Kacerovský. (Ortopedické 
centrum, pořadatel svátku pěstitelů 
vína i jeho milovníků, věnovalo vylo-
sovaným “metropoláckým” křížovká-
řům vstupenky).
Vypije-li se vína více, může rozvázat 
jazyk (což nevyloučil v odpovědi na 
anketní otázku Severočeského Met-
ropolu Josef Vejlupek ze společnosti, 
jež vyrábí pivo) 
a učinit smě-

lým dokonce toho, kdo se zdál být 
z nesmělosti nevyléčitelný. 
“Víno, to sú bosorkine slzy...”, zpívá 
Peter Nagy v jednom ze svých hitů 
vybraných i na jubilejní CD vydané 
k dvacetileté pěvecké kariéře, které 
jistě pozvedl číši svého oblíbeného 
červeného vína. 
Víno červené, bílé, suché, přívlast-
kové, moravské, žernosecké... Ať 
vám chutná na Vinařských Litoměři-
cích. Těším se na ně každoročně i já, 
jednak proto, že mám dost dobrý 
důvod podívat se do 
Litoměřic (pose-

zení na jejich malebném náměstí ve 
mně dokáže vyvolat pocit pohody), 
jednak proto, že se setkám s přáteli 
a přiťukneme si sklenkou lahodného 
nápoje. A také musím doplnit záso-
by, i když mám z loňského ročníku 
ještě několik láhví.
Na vaše zdraví, čtenáři Severočeského 
Metropolu, a ať se ve zdraví sejdeme 
v devátém vydání.

Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz

www.tydeniky.cz


