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AGC Flat Glass Czech spolupracuje s Technickou univerzitou | Loď Porta Bohemica zahájila plavbu | Projeďte se BMW 
řady 3 | Evropský den melanomu: O vyšetření znamének byl zájem | Braňte se očkováním proti klíšťové encefali-
tidě | Rastislav Špirko v létě vymění hokejku za skripta| Pronikněte do tajů golfu| Jak se dá bydlet pod střechou |
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pobočka VOZP
Winstona Churchilla č. 7

Ústí nad Labem
tel.: 475 259 111 

Nechoďte zbytečněNechoďte zbytečně
k lékaři, využijtek lékaři, využijte
některý z našichněkterý z našich

21 programů prevence21 programů prevence
►►   1000 Kč pro nové pojištěnce 

na regeneraci organismu
►► ozdravné pobyty
►► příspěvky na očkování
►► programy Rodina a Student
►► a další  

Pro novou rodinu
příspěvky až do výše

43 tisíc Kč

  úvěryúvěry    hypotékyhypotéky  

  realityreality    pojištěnípojištění  

  stavební spořenístavební spoření  

  bankovní i nebankovní sektorbankovní i nebankovní sektor  

Zastoupení v celé ČR!

vše bez poplatků před i po vyřízení

 733 104 933, 472 714 071

Jak se chystáte na re-
prezentaci české pop 
music na Eurosongu 
21. května v Bělehra-
du?
Spoustu času od vítěz-
ství v Eurosongu jsem 
věnovala přípravám na 
samotnou Eurovizi. Cho-
dila jsem na hodiny zpě-
vu, měla jsem zkoušky se 
svými tanečnicemi i s vo-
kalistkami a zařizovalo 
se také hodně věcí kolem 
vystoupení v Bělehradu. 
Ještě před odjezdem nás 
všechny čekají týdenní 
zkoušky a pak už odlétá-
me do Srbska.
Hit Have Some Fun, kte-
rým chcete oslnit evropské 
publikum, pochází ze stej-
nojmenného, vašeho dru-
hého, CD. Proč jste si vybra-
la zrovna tuto píseň?
Myslím, že na Eurovizi se nej-
více hodila. Je veselá, melodic-
ká, rychlá a myslím, že i poměr-
ně zapamatovatelná. Věřím, že 

by se mohla v Evropě líbit. 

Zpíváte o zábavě. Co vás nejvíc po-
baví?
Ráda se směju a ani se přesně nedá 
říct, co mě nejvíce pobaví. Jsem pořád 
obklopená lidmi, se kterými je sranda, 
takže se vlastně směju pořád.
Myslíte, že píseň Have Some Fun 
osloví a také pobaví evropské pu-
blikum?
Věřím, že se bude líbit, ale bude hodně 
těžké zaujmout, protože je obrovská 
konkurence. Letos na Eurovizi bude 
soutěžit velké množství zpěvaček, 
které mají také rychlé a líbivé písnič-
ky. Sama jsem zvědavá, jak dopadnu. 
Obrovským úspěchem pro mě by bylo 
dostat se do fi nále.
Ráda cestujete. Jaký máte cestovatel-
ský sen?
Cestuji moc ráda a je spousta míst, 
kam bych se jednou chtěla podívat. 
Určitě do Paříže nebo také do New 
Yorku. 
Pózovala jste pro kalendář jedné 
kosmetické fi rmy. Prozradíte čtenář-
kám, jakou kosmetiku používáte? 
Nepoužívám kosmetiku jen od jedné 
značky, ale krémy a odličovací kosme-
tiku používám značky Lancome. S de-
korativní kosmetikou je to různé. Kou-

pím si to, co se mi zrovna líbí a nebo 
to, co mi vyhovuje. V ten moment je 
mi vcelku jedno, jaká je to značka.
Jsou dny, kdy se vůbec nelíčíte?
Samozřejmě, takové dny mám nej-
raději. Nikam nemusím, jsem doma 
a moje pleť si může odpočinout. 
Najdete si při nynějších přípravách 
na evropskou soutěž čas na relaxa-
ci? Jak si nejlépe odpočinete?
Těch volných dnů od ledna moc 
nebylo, zato si je víc vychutnávám. 
Nejraději jsem doma a zůstanu tře-
ba celý den v posteli. Také si dobře 
odpočinu na Moravě u rodičů, kam 
odjíždíme s přítelem na volné ví-
kendy. Odpočinu si také u dobrého 
fi lmu.
Fanoušky zajímá, kdy se vás dočka-
jí na severu Čech?
Pro všechny fanoušky, kteří by se 
na mě chtěli přijet podívat, jsou 
moje webové stránky, kde se mohou 
v sekci „live“ podívat, kde budu vy-
stupovat. Věřím, že si tam najdou 
i vystoupení na severu Čech. 

Tereza Kerndlová
zazpívá Evropanům

Text: Alena Volfová
Foto: archiv

Tvrdí o sobě, že je smíšek a že má štěstí na veselé lidi. Tereza Kerndlová. Dobrou náladu zpěvačka, vítězka 
Eurosongu, potřebuje nyní při přípravách na reprezentaci republiky před evropskými posluchači. 

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

www.mexxreality.czwww.mexxreality.cz
Vyřídíme vám hypotéku zdarma!Vyřídíme vám hypotéku zdarma!

VOLEJTE BEZPLATNĚ: 800 266 266
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METROPOL 
se ptá

Metropol mapuje události v Ústeckém kraji | bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji
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Město Chabařovice ve spolupráci
se Spolkem historické techniky Zalužany 

pořádá

Pro návštěvníky je zajištěna bezplatná doprava od 8.30 do 19.10 hodin, z Ústí nad Labem každých
20 minut, z Chlumce a Přestanova po 40 minutách a z Teplic do Zalužan a zpět každých 90 minut.

Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti do 10 let zdarma. Info na www.chabarovice.cz nebo www.sht.cz

17. - 18. května 2008 v Zalužanech 17. - 18. května 2008 v Zalužanech 

• kolotoče • stánkový prodej • občerstvení •
• jízdy autobusem k jezeru Milada s výkladem •

• jízda v obojživelném pásovém transportéru • motorová drezína • 
• úzkorozchodný vláček • paintball •

• fotbalové utkání Staré gardy na hřišti v Chabařovicích
17. 5. 2008 od 15.00 hodin •

Ten mimo jiné zdůraznil, že jde v po-
řadí o druhou smlouvu mezi výrob-
cem skla a technickou univerzitou, 
jejíž strojní fakulta patří k nejstarší 
vysokoškolské instituci v severních 
Čechách a je vstřícná k propojení 
s průmyslovou sférou. „Smlouva je 
toho důkazem,“ vyzdvihl děkan Lou-
da. Podle něho je významná i proto, 
že je strategická.
Liberečtí studenti budou pracovat 
na konkrétních úkolech, které spo-
lečnosti využijí ve svých provozech. 
Podle informací AGC Flat Glass 
Czech, a.s., největšího výrobce plo-
chého skla ve střední a východní Ev-
ropě, jde především o implementace 
sofi stikovaných metod do procesu 
automatické výroby a zpracování 
plochého i automobilového skla. Na 
realizaci smlouvy vydá pro letošní 
rok výrobce skla 900 tisíc korun, 
liberecká vysoká škola 300 tisíc ko-
run. 
Generálního ředitele AGC Flat Glass 
Czech Štěpána Popoviče, někdejšího 
absolventa liberecké technické uni-
verzity, těší, že škola přijímá studen-
ty a produkuje absolventy, kteří jsou 
potřební do provozů. 

Skláři spolupracují
se strojní fakultou

Teplice | Smlouvu o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje na dobu pěti let včetně dodatku s plánem a pod-
mínkami pro letošní rok podepsali 29. dubna v Teplicích generální ředitel AGC Flat Glass Czech Štěpán Popovič, gene-
rální ředitel AGC Automotive Czech Martin Kubát a děkan strojní fakulty Technické univerzity v Liberci Petr Louda.

Při podpisu smlouvy na snímku zprava Štěpán Popovič, Petr Louda a Martin Kubát.

1. Bere na vědomí:
a)  informace Ing. V. Hudečka 

a Ing. L. Pauera týkající se sta-
vebního povolení, včetně roz-
kladu, územního rozhodnutí 
a souladu s územním plánem, 
vč. prezentace územního celku

b)  usnesení Komise životního pro-
středí RM ze dne 27. 2. 2008

2.  Doporučuje Radě města Ústí 
nad Labem:

a)  veřejně deklarovat, že si nepřeje 
výstavbu PPC Úžín, a to i v pří-
padě, že to zákony umožní. 
Důvodem je velká koncentrace 
podniků, které znečišťují životní 
prostředí. Realizací této stavby 
se emise Nox a CO dále zvýší

b)  v případě neplatnosti stavební-
ho povolení vyhlásit stavební 
uzávěru pro území B7 P1

3. Požaduje:
a)  zadání dalšího právního roz-

kladu stavebního povolení
b)  po spol. PPC Úžín předložení 

důkazů o zahájení stavební 
činnosti na stavbě „Paroplyno-
vý cyklus 220 MW“ (stavební 
deníky, fotodokumentace, 
smlouvy o výstavbě, apod.)

c)  po MŽP vyhotovení odborného 
stanoviska ke stavu projektu 
z hlediska zákona č. 76/2002 
Sb. o integrované prevenci

d)  po MŽP prověření, zda je z hle-
diska zákona č. 76/2002 Sb. 
o integrované prevenci možné 
požádat o vydání IP dodatečně, 
případně za jakých podmínek.

Text: Milan Knotek

Usnesení k elektrárně

Poslední květnový den se uskuteční 
nultý ročník cyklozávodů v prostředí 
rekultivovaného povrchového dolu 
v Roudníkách u Chabařovic, kde 
vzniká jezero Milada. V Roudníkách 
u kulturního domu bude start i cíl 
a také zázemí celé akce s doprovod-
ným programem. Bude hrát country 
kapela Kliďánko, proběhnou ukázky 
záchranářské činnosti, parkurového 
ježdění. Občerstvení je zajištěno. 
Kategorie jsou připraveny pro spor-
tovní jezdce (33 km), pro děti (2 km) 
a pro dospěláky s dětmi (11 km). 
Mnoho hezkých cen čeká nejen na 
vítěze, ale i  v tombole pro ostatní 
závodníky.  Hlavní cenou tomboly 
bude víkendový pobyt pro 2 oso-
by v Penzionu u Horáčků v Homoli 
u Panny. Více informací a přihlášky 
na www.jezeromilada.cz/akce.html

Ústí nad Labem | Pracovní skupina k problematice paroplynové elekt-
rárny v Úžíně přijala toto usnesení:

Fotosoutěž
Ústí nad Labem 
očima fotografů
Šance pro amatérské i profesio-
nální fotografy – do 30. 8. může-
te zasílat své fotografie pořízené 
v Ústí nad Labem a okolí. Prvních 
30 snímků bude oceněno finanč-
ními a věcnými dary a po skonče-
ní soutěže proběhne též výstava. 
Podrobnosti k fotosoutěži nalez-
nete na www.usti-nad-labem.cz 
(hlavní stránka a v sekci Turis-
tům).

Nultý ročník
cyklozávodů
u jezera Milada

Ústí nad Labem 
Víte, že…

Text: Petra Dzubová 

Jan Kubata
primátor Ústí n. L.
Na kole jezdím rád. 
Když můžu, tak 
jedu, ale faktem 
je, že v poslední 
době na to není to-

lik času. Upřednostňuji golf. Jednak 
proto, že tam vydržím déle než na 
kole, jednak je na kole člověk sám 
a na golfu si může popovídat s lidmi, 
se kterými zrovna chce. Včetně man-
želky, která golf hraje se mnou. 

Ivana Přádková
marketingová
manažerka 
Granette
Na kole jezdím čas-
to, průměrně ko-

lem 50 kilometrů denně a nejraději 
na Děčínsku a Liberecku. Můj rekord 
je zatím zhruba 80 kilometrů na tra-
se z Děčína na Komáří Vížku a zpět. 
Rodiče jezdí jednou dvakrát do roka 
s koly na dovolenou do zahraničí.

Lukáš Konečný
boxer
Minimálně. Jel jsem 
ale například trasu 
Harrachov Ústí nad 

Labem, 120 až 130 kilometrů, a zdolal 
ji asi za pět hodin. Manželka jezdí mini-
málně, pětiletá dcera Anička už na kole 
umí jezdit, dvouletá dvojčata zatím ne.

Jezdíte na kole?

Výstava je místem tradičních srazů - v so-
botu si tu dají dostaveníčko příznivci histo-
rických vozidel, protože se po dvou letech 
k původnímu termínu vrací Mezinárodní 
sraz historických vozidel organizovaný VCC 
Velemín. V neděli 18. 5. je vystřídají při ne-
ofi ciálním setkání motorkáři. Na každý den 
jsou připraveny pro návštěvníky soutěžní 
a kulturní pořady.
„Očekáváme účast 50 vystavovatelů a prodej-
ců, kteří představí celou škálu produktů včetně 
novinek. Z nich některé nové modely značek 
Renault, VW, Mazda, Fiat či Suzuki, budou pre-
zentovány v pátek 16. 5. odpoledne v amfi teát-
ru s podrobným výkladem prodejců. Výstava se 
už poněkolikáté stává místem přehlídky a se-
tkání modelářů. Letečtí modeláři mají rezervo-
vané místo v patře pavilonu D, kde představí 
klasické i unikátní rádiem řízené kusy. Na své 

si přijdou i příznivci rádiem řízených modelů 
aut,“ uvedl manažer výstavy Jiří Chládek.
Na výstavišti se v sobotu 17. 5. od 9 do 16 
hodin uskuteční třetí závod letošního seriálu 
4. ročníku Savage Cup, který pořádají RC mo-
dels a Lestr Models. „Hlavní soutěží bude truck 
závod, ale diváci mohou sledovat i řadu dalších 
disciplín, při kterých uvidí umění ovládání mo-
delů a současně se mohou podílet na vyhodno-
cení nejkrásnějšího stroje. Rádiem řízené modely 
s pohonem všech kol jsou limitovány rozměrově 
a jejich majitelé je vybavují řadou tuningových 
prvků. Stroje jsou vybaveny až třírychlostní pře-
vodovkou, motory o objemu až 5,9 kubických 
centimetrů dosahují výkonu až čtyři koně a rych-
losti kolem 70 km za hodinu. Při závodech na li-
toměřickém výstavišti lze vidět i atraktivní jízdu 
na zadních kolech,“ přiblížil jednu z doprovod-
ných akcí Jiří Dědič z RC models Teplice.  

Na letošním Tempu bude vystaveno opět přes 
sto historických automobilů a motocyklů 
z ČR a Německa, všechny pečlivě renovované, 
mnohé přes 80 let staré. Většina z nich se vydá 
na prezentační a soutěžní jízdu Litoměřickem, 
při níž posádky budou plnit řadu soutěžních 
disciplín. Na nejlepší jednotlivce a družstva 
v kategoriích motocyklů a aut v určitém roz-
pětí let výroby čekají pěkné poháry. 
Výstava Tempo není jen motoristickou pře-
hlídkou, ale také místem osvěty v chování 
účastníků silničního provozu. Návštěvníci se 
budou moci s touto tematikou setkat v pavilo-
nu T, kde má své stánky Policie ČR a BESIP. Le-
tos poprvé je součástí akce výstava pro rodiny 
s dětmi nazvaná Dítě a jeho svět.

Tempo obohatí modeláři a veteráni
Litoměřice | Výstaviště Zahrada Čech je připraveno přijmout 16. až 18. května tisíce návštěvníků, především příznivců 
motorismu, při osmnáctém ročníku výstavy Tempo. Pořádající společnost Výstavy pro ně připravila nejen přehlídku moto-
ristických novinek renomovaných značek, ale také oblíbených modelů aut a letadel.

Text: Pavel Aur, foto: archivJiří Dědič z teplického RC models (spolupořadatel Savage Cup) 
vede svůj model v terénu při jednom truck závodu.

Text a foto: Alena Volfová

AGC Flat Glass Czech tvoří 5 vý-
robních závodů, 16 distribučních 
společností v České republice, Pol-
sku a na Slovensku a 8 obchodních 
agentur ve čtrnácti zemích střední 

a východní Evropy. Společnost má 
přes 3 200 zaměstnanců.
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Litvínov dostal
deset milionů
Litvínov | Skoro deset milionů 
předal hejtman Jiří Šulc Litvínovu 
v průběhu Valdštejnských slavností. 
Peníze město použije na výstavbu 
parkoviště v Žižkově ulici a na re-
konstrukci zimního stadionu. 
Šek na 4,2 milionu Jiří Šulc předal ge-
nerálnímu manažerovi hokejového 
klubu Václavu Hořejšímu na konstruk-
ci stadionu. Peníze půjdou na zateple-
ní, opravu oken a výstavbu turniketů.
Také druhý šek pomůže částečně 
hokejovým fanouškům. Částku 5,78 
milionu město použije na stavbu 
parkoviště v Žižkově ulici pod re-
staurací U Nudle. (tb)
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„Čtyři mikrobusy se zájemci o exkurzi v chemičce se točily 
každých patnáct minut, přesto jsme možná všechny zájem-
ce o prohlídku nových provozů neuspokojili,“ říká Tomáš 
Loubal, předseda Klubu chemiků Spolchemie, který se 
organizačně na celé akci podílel.
„Ukázali jsme zájemcům, co je u nás nového,“ dodává. Na-
příklad nové provozy pro výrobu pryskyřic, či unikátní 
zpracování glycerinu na surovinu pro epoxidy. Za pět ho-
din, kdy byl areál Spolchemie pro návštěvníky otevřen, 
se sedm průvodců nezastavilo. Kromě mikrobusů jezdil 
po chemičce i koňský povoz, tento způsob prohlídky byl 
určen především pro děti s rodiči. Svézt se po areálu bylo 
možno i historickou hasičskou stříkačkou.
S ukázkami zajímavých pokusů přišli studenti a pedagogo-
vé katedry chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. 
Purkyně. Doplňoval je další chemický stan, kde pracovníci 
analytických laboratoří ze Spolchemie nabídli dětem, aby 
si vyzkoušely jednoduché chemické techniky používané 
v laboratořích. K prostředí průmyslové chemie patří i hasi-
či, kteří připravili zájemcům ukázky své techniky a dětem 
soutěže s hasičskou stříkačkou.
„Ústecká chemička vznikla v polovině 19. století. Chtěli jsme 
návštěvníkům tuto dobu nějak zajímavě přiblížit a zvolili jsme 
ukázky z indiánského a westernového prostředí z tehdejší Se-
verní Ameriky,“ vysvětluje mluvčí chemičky Zdeněk Rytíř, 

Dva tisíce návštěvníků
na dni otevřených dveří ve Spolchemii

Prohlídka areálu Spolchemie s průvodci, zajímavé chemické pokusy, indiánsky 
a westernově laděný doprovodný program, soutěže pro děti, spousta balonků 

a nanuky zdarma – to všechno přilákalo v první květnový den rodiny Úste-
čanů s dětmi na tradiční den otevřených dveří ve Spolchemii.

proč byl zvolen nezvyklý doprovodný program plný ukázek 
indiánského života. Děti si například samy mohly vyrobit 
indiánskou čelenku, vyzkoušet lukostřelbu či rýžování zla-

ta a nechat se ozdobit válečnými barvami. Indiánskou 
vesničku z roku 1856 doplnilo svými vystoupeními 
hrobské divadlo V Pytli.

Mnoho soutěží pro děti i dospělé připravil Dům dětí 
a mládeže, se kterým Spolchemie řadu let spolu-
pracuje. Ke spolupráci na dnu otevřených dveří ve 
Spolchemii se letos přihlásila také fi rma MART-IN, 

která nabídla zdarma nanuky pro všechny přícho-
zí. Nikdo z návštěvníků nevynechal možnost odnést 

si pestrobarevné balonky s logem chemičky. 
Atrakcí byl 52 metrů vysoký mobilní žebřík krajských 

hasičů, který zájemcům umožnil nezvyklé pohledy na 
chemičku i na město doslova z ptačí perspektivy.
Spolchemie pořádá dny otevřených dveří pravidelně již 
druhou desítku let. V poslední době návštěvníci oceňují 
zejména nové bezpečné provozy se špičkovými techno-
logiemi a viditelné proměny areálu na moderní chemic-
kou továrnu.

Text a foto: Zdeněk Rytíř

Seminářů, které probíhaly v Ústec-
kém a Karlovarském kraji, se zúčast-
nilo několik stovek potenciálních 
žadatelů především z řad zástup-
ců obcí a krajů, zpracovatelských 
fi rem a podnikatelských subjektů. 
Na seminářích informovali zaměst-

nanci ÚRR SZ o možnostech čerpání  
fi nančních prostředků z  ROP SZ.
V rámci seminářů jsou žadatelé 
upozorněni na právě probíhající vý-
zvu k předkládání projektů v rámci 
ROP SZ v následujících oblastech 
podpory:

Semináře pro žadatele 
v regionu Severozápad měly úspěch

Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory 1.2 -  Podpora revitalizace a regenerace středních a ma-

lých měst
Oblast podpory 1.3 - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory 2.1 -  Budování kapacity pro místní rozvoj, informova-

nost a osvěta veřejnosti
Oblast podpory 2.2 -  Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory 3.1 -  Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nad-

regionálního významu

Prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Oblast podpory 4.2 -  Zlepšení kvality a nabídky ubytovacích a stravo-

vacích zařízení
Oblast podpory 4.3 -  Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů 

cestovního ruchu

Příjem žádostí o dotace byl zahájen 14. dubna 2008
a jeho ukončení je  20. června 2008 ve 12.00 hodin.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále ÚRR SZ), 
který je výkonným orgánem, zodpovědným za řízení a provádění Regio-
nálního operačního programu Severozápad (ROP SZ), uspořádal v dub-
nu 2008 pro žadatele semináře k vyhlášení 2. výzvy. 

Semináře k vyhlášení 2. výzvy ROP SZ 
se setkaly s velmi kladným ohlasem 
účastníků, jak  vyplynulo z vyhodno-
cení odevzdaných dotazníků. Účast-
níci projevili především zájem o další 
připravované semináře k problemati-
ce studie proveditelnosti, projektům 
generujícím příjmy a k vyplňování 
webové žádosti Benefi t7, které se rea-
lizují v měsíci květnu 2008. Z námětů 

účastníků na další aktivity ze strany 
Úřadu Regionální rady regionu sou-
držnosti Severozápad vyplynul zájem 
o další navazující semináře pro pří-
jemce a semináře k jednotlivým prio-
ritním osám. Zájemci mají možnost 
získat více informací o seminářích, 
vyhlášené výzvě, oblastech podpory 
na stránkách úřadu Regionální rady 
www.nuts2severozapad.cz.

Loď Porta Bohemica zahájila plavbu

Litoměřice | Labe na svém dolním toku v Čechách má opět pravidelnou lodní dopravu. Premiéra proběh-
la na 1. máje s dopoledním vyplutím z litoměřického přístaviště do Roudnice n. L. a odpoledne v opač-
ném směru do Ústí n. L. s večerní zastávkou v přístavišti Marina u jezera v Píšťanech.

Jízdní řád lodi PORTA BOHEMICA
Litoměřice - Vaňov a zpět

úterý, čtvrtek, sobota
 odjezd  příjezd jízdné
Litoměřice   9.00 Lovosice 9.45 60 Kč
Lovosice 10.00 Píšťany  10.30 40 Kč
Píšťany 10.45 Velké Žernoseky 11.00 20 Kč
Velké Žernoseky 11.15 Vaňov 12.45 80 Kč

Litoměřice  - Vaňov    160 Kč

Vaňov 13.15 Velké Žernoseky 14.45 80 Kč
Velké Žernoseky 15.00 Píšťany 15.15 20 Kč
Píšťany 15.30 Lovosice 16.00 40 Kč
Lovosice 16.15 Litoměřice  17:00 60 Kč

Litoměřice - Roudnice n. L. a zpět
středa, pátek, neděle

Litoměřice   9.00 Roudnice n. L. 12.00 140 Kč
Roudnice n. L. 13.00 Litoměřice 15.30 140 Kč

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (vlevo) a hejtman Jiří Šulc (vpravo) při křtu lodi.

Text a foto: Pavel Aur

Slavnosti v Litoměřicích a v Roud-
nici nad  Labem, ve městech, kte-
rá vyčlenila pro start dopravy nej-
vyšší finanční částku, se zúčastnili 
pozvaní hosté – místopředseda 
vlády Alexandr Vondra, hejtman 
Jiří Šulc a starostové měst a obcí 
z dotčeného zhruba 41 km dlou-
hého úseku řeky, z nichž některé 
jsou nebo brzy budou členy nové-
ho sdružení a další hosté, mimo 
jiné zástupci vinařských firem. 

Loď vysvětil emeritní biskup Jo-
sef Koukl.
Hladinu od 8. května už pravidel-
ně brázdí loď nesoucí symbolicky 
jméno vstupní brány do údolí Čes-
kého středohoří – Porta Bohemica. 
Plavidlo, které letos oslavilo 80. 
narozeniny a brázdilo původně 
Rýn, pojme 249 pasažérů, je při-
praveno přepravovat i cykloturis-
ty a v následujících dvou měsících 
hlavně školní kolektivy. Jezdit by 

mělo mezi Roudnicí a Ústím nad  
Labem, ale podle dohody s pa-
sažéry a plavebních možností si 
může trasu prodloužit především 
ve směru do vnitrozemí. Počítá se 
i s večerními plavbami. V letošní 
sezoně je na úseku zprovozněno 
zatím šest přístavišť, další vznik-
nou v příštím roce.

03Metropol byl při první plavbě lodi Porta Bohemica    | bezplatná distribuce do domácností a fi rem v celém Ústeckém kraji
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BMW. Řídíte budoucnost. BMW ady 3

www.bmw.cz Radost z jízdyBMW řady 3 s 0% BMW Leasingem. Již od 742 360,- Kč vč. DPH.

A.M.T. mobil a.s., Kolbenova 37a, Černý most - Praha 9, mobil: 724 872 570, www.amtmobil.cz 

BMW řady 3: Potěšení z jízdy v každém okamžikuPotěšení z jízdy v každém okamžiku

Snad až příliš romantiky, ale…
Nyní mi jistě dají za pravdu dívky 
a ženy, že již zažily ten zasněný, lás-
kyplný, ba až něžný pohled a výraz 
svého drahého při pohledu na vy-
toužený vůz, kdy dychtivě, jak oči-
ma, tak doslova, přejížděl po doko-
nalých tvarech svého vozu. Možná 
mnohé z nás v tu chvíli toužily po 
stejné pozornosti.
Milé dámy, mám báječné řešení 
a radu. Dopřejme svým mužům to 
správné vzrušení, radost z jízdy, 
radost z jejich miláčka. A věřte, že 
i vy budete nadšené a unešené z do-
konalosti, oddanosti a měkké náru-
če vozů BMW řady 3. Jeho miláček 
se stane i vaším miláčkem, neboť je 

opravdu všestranně dokonalý, ba co 
víc, můžeme si vybrat.
Dáváte přednost sportovnímu stylu 
BMW řady 3, či snad upřednostníte 
individualitu BMW 3 Coupé – Cab-
rio, nebo vám je bližší demonstrace 
síly s inteligentním pohonem všech 
kol? A co víc, BMW neustále překva-
puje, je vždy co nejlépe připraven, 
myslí na vše, je stylový společník, 
vypadá skvěle, jde s dobou. Nechá 
vás vybrat to, co vám dělá radost, 
vždy vám určí ten správný směr.

Startujeme
Nudit se určitě nebudete! A ne-
zapomeňte. Nejdůležitější jste vy. 
Jako vůz splňující nejnáročnější 

požadavky vašeho všedního dne. 
Na dlouhých cestách oceníte pře-
devším komfort a na těch kratších 
vynikne výkon a agilita.

Motory BMW  jsou nabízeny v pro-
vedení čtyřválců a také velmi vý-
konných řadových šestiválců, ať už 
v zážehové, nebo vznětové verzi.
Rozhodnout se lze také pro pohon 
všech kol xDrive u motorů v šesti-
válcovém provedení.
Díky použití slitin hořčíku a hliníku 
jsme snížili jejich hmotnost a spo-

třebu paliva při současném zvýšení 
výkonu.
To nejdůležitější však nemusí být 
vždy patrné hned na první pohled. 
Vysoká bezpečnost sedanu BMW 
řady 3 je toho důkazem. Pod lakem 
zůstává ukryta velmi tuhá karose-
rie, která cestujícím nabízí vysoký 
stupeň ochrany. Předcházet este-
tickým vibracím pomáhá systém 
dynamické kontroly stability (DSC), 
který je součástí sériové výbavy a  
u šestiválcových modelů disponuje 
dalšími doplňkovými funkcemi.
Ve voze BMW řady 3 je vše podří-
zeno potřebám řidiče. Ergonomická 
přístrojová deska je jen jednou ze 
silných stránek interiéru.
Naším cílem je vytvořit vůz, ve kte-
rém se každý bude cítit dobře. Oče-
kávejte tedy vůz, který se dovede 

přizpůsobit všem vašim potřebám.
A v okamžiku, kdy zjistíte, že říze-
ní nápravy a kola jsou perfektně 
sladěné, což poznáte při přesnosti 
řízení a sportovního vedení vozu, 
jízdního komfortu a zpětné vazby 
ze silnice, zažijete pocit perfektní-
ho „milostného“ trojúhelníku.
Mohla bych dále pokračovat ve vy-
jmenovávání dokonalosti a požitku 
z jízdy. Proto neváhejte a přijměte 
pozvání do A.M.T., kde vám poskyt-
nou dokonalý, kompletní prodejní 
a informační servis.
Vychutnejte si exkluzivní jízdu 
v BMW. V příštím vydání vás sezná-
míme s řadou BMW 5.

Text: Jaroslava Růžičková
Foto: A.M.T. mobil

Sezona začíná
Vydejte se na cestu a těšte se na nové zážitky. Jeďte za sluncem, plně vnímejte a přijímejte 
sílu jeho energie. Vychutnejte si pocit nekonečné volnosti a radosti z jízdy. Dopřejte si vše, po 
čem byste mohli toužit, buďte spontánní a dělejte vše tak, jak to máte rádi.
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Březno u Chomutova
V roce 2007 byl s pomocí Severočeských dolů Chomutov v Březně sanován a zpevněn svah při vjezdu do obce, který ohrožoval bezpečnost 
dopravy i majetek občanů. Dále bylo s pomocí dolů dokončeno zateplení panelových domů v majetku obce v ulici Kaštanová a osazení měřičů 
spotřeby tepla ve 120 obecních bytech. V neposlední řadě se Severočeské doly nemalou měrou podílely na podpoře rozvoje sportovního 
a kulturního vyžití obyvatel obce. Starosta Března pan Zdeněk Valenta nám řekl: „Bez spolupráce s ČEZ a Severočeskými doly Chomutov 
bychom toho nikdy nezvládli  realizovat tolik. Březno se výrazně mění a je rok od roku krásnější. Bez pomoci našich sousedů – energetických 
firem – bychom nemohli udržet naše tempo“. Přije�te se i Vy do Března na výsledky naší práce podívat.
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„Jako náměstek hejtmana zodpovědný 
za zdravotnictví a zároveň člen před-
stavenstva Krajské zdravotní jsem 
pochopitelně takřka denně v kontaktu 
s vedením nemocnic. I když jsou infor-
mace, které takto získám, podrobné, 
chci si přímo na místě ověřit, jak situaci 
v našich nemocnicích vidí lékaři a zdra-
votníci,“ řekl Petr Fiala.
Například v děčínské nemocnici, 
kde cestu po krajských nemocnicích 
zahájil, si Petr Fiala prošel v dopro-
vodu ředitele Luďka Rückla a jeho 
náměstkyně pro zdravotní péči 
MUDr. Anny Briestenské celý areál 
a navštívil také některá oddělení.
„I když je nemocnice v Děčíně nej-
menší nemocnicí, kterou kraj vlastní, 
má velmi dobré výsledky. Chceme 
i nadále investovat do jejího vybavení. 
S využitím peněz z evropských fondů 
bychom pro děčínskou nemocnici 
mohli pořídit  spirální CT,  nové vy-
bavení pro endoskopická vyšetření 
a vybavení operačních sálů,“ řekl 

Petr Fiala. „Nové přístrojové vybavení 
se ale chystáme pořídit pro všechny 
krajské nemocnice. Zdravotní péče  ve 
všech částech kraje musí být kvalit-
ní a dostupná a to bez moderních 
přístrojů nejde,“ dodal Fiala.
V Nemocnici Chomutov si prohlédl 
například neurologické oddělení, 
v mostecké si pak na chvíli oblékl 
lékařský plášť a seznámil se s fungo-
váním centrálních operačních sálů.
V Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem s lékaři a vedením mimo jiné 
diskutoval o plánu vybudovat v areá-
lu nemocnice aulu, která by sloužila 
jako zázemí pro vzdělávání lékařů 
a sester na severu Čech. „Stejně jako 
v ostatních krajských nemocnicích 
i v ústecké Masarykově nemocnici vše 
stojí na práci kvalitních lékařů a ses-
ter. Je proto nutné vytvořit moderní 
zázemí pro další profesní rozvoj lékařů 
a zdravotníků v našem regionu,“ řekl 
Petr Fiala. 
Z návštěvy v Nemocnici Teplice si 
Petr Fiala odnesl pozvánku. Teplická 
nemocnice totiž pořádá 21. května 
pro veřejnost dny otevřených dveří, 
během kterých představí práci neu-
rologického oddělení.
Akce se koná v rámci celostátního 
dne prevence cévních a mozkových 
příhod, její účastníci si budou moci 
například nechat změřit tlak, hladinu 
cukru v krvi nebo cholesterol. V rám-
ci krátkých přednášek se pak budou 
moci přímo od lékařů dovědět, jak 
mozkovým příhodám předcházet. 

Petr Fiala v lékařském plášti
Přesvědčit se přímo v terénu o tom, jak si vedou jednotlivé krajské nemocnice, 
které od loňského listopadu pracují jako součást společnosti Krajská zdravotní,  
to byl hlavní cíl série návštěv náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Fialy 
v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

„Zájem o vyšetření je pochopitelný, 
protože počet kožních zhoubných 
nádorů se rok od roku zvyšuje a je 
jednoznačně prokázána souvislost 
onemocnění se slunečním zářením. 
Proto se prevenci věnuje mnohem větší 
pozornost, jak ze strany lékařů, tak 
pacientů,” vysvětlila MUDr. Jana  Kreis-
slová z kožního oddělení chomu-
tovské nemocnice.
„Bohužel se výskyt kožních nádorů 
posunuje do stále nižších věkových ka-
tegorií, což není pro nás nic potěšujícího. 
Ještě před pár lety byl průměrný věk  
pacientů se zhoubnými  nádory tak 
kolem padesáti roků, v současné době 
máme pacienty mezi 25 až 30 lety. 
Každý člověk, který má větší množství 
pigmentových znamének, by se měl ne-
chat aspoň jednou za život vyšetřit der-
matologem. Nejlépe už v dětském věku, 
aby kožní lékař určil, zda jsou nutné 
preventivní kontroly. Navíc by se měl 
dnešní moderní člověk jednoznačně vy-
hýbat cílenému slunění.  Každý z nás by  
měl vědět, jaký fototyp kůže má,  jakým 
způsobem reaguje na sluneční záření 
a podle toho o svoji kůži pečovat při ex-
pozici UV paprsků. A solária absolutně 
nedoporučujeme,“ varuje důrazně der-
matoložka.
Zhoubných kožních nádorů je několik 
druhů, kromě pigmentových, jsou 

O vyšetření znamének byl zájem

Text:  Ludmila Petříková
Foto:  Jiří Severský

Chomutov | Osmý ročník  Evrop-
ského dne melanomu, který 
se konal 5. května na kožních 
pracovištích odštěpných závodů  
Krajské zdravotní, a. s. , se  také
letos setkal s neobyčejným záj-
mem veřejnosti.  Jenom na kož-
ním oddělení chomutovské ne-
mocnice se během tohoto dne 
nechalo vyšetřit 295 pacientů.  

to také nádory z běžných kožních 
buněk a pro laika není snadné roz-
poznat, že se na jeho kůži děje něco 
podezřelého. Proto je nutné, aby 
každý, kdo pozoruje na těle nějaký 
neobvyklý projev kůže, například 
červenou skvrnu, která se delší do-
bu nehojí, mění charakter, zvětšuje 
se, nebo u pigmentových znamének 
- změna barvy, tvaru nebo velikosti, 
ihned svůj problém zkonzultoval 
s odborníkem.
„Pacienta, u kterého jsme při orien-
tačním vyšetření zjistili nějaký spor-

ný nález, posíláme dále na běžné 
vyšetření do naší ambulance. Tady je 
znovu vyšetřen komisí pro zhoubné 
nádory, kde je víc odborníků a ti ro-
zhodnou, jakým postupem se bude dál 
proces řešit, aby byl pro pacienta op-
timální a přínosný. Pokud je ale nález 
jednoznačný, tak pacienta hned objed-
náme na odstranění nádoru,“  infor-
muje o  dalším postupu po vyšetření 
doktorka Kreisslová.

Doktorka Jana Kreisslová z kožního oddělení chomutovské nemocnice při vyšetřování.
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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.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

RADA  MĚSTA  CHOMUTOVA
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ŘEDITELE
příspěvkové organizace Statutárního města Chomutova

 „Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.“

CHOMUTOV

Kontakt: paní Březovská, tel. 474 637 190
Úplné znění oznámení o výběrovém řízení je zveřejněno na internetových stránkách

www.chomutov-mesto.cz

Možná za 10 let bude návratnost pro-
jektu Kamencové jezero. Nelíbí se vám 
dotace hejtmana? To máte smůlu. 
Chomutovské soukromé gymnázium
navštěvují děti vás všech. 
Nebo takový pan Komínek. Protes-
tuje takzvaně proti všem. A co kdy-
by se podíval, kdo vedle něj stojí na 
náměstí? Kolik matek si stěžuje na 
noční hluk z hospod a restaurací, 
kolik neplatičů toho či onoho křičí 
proti městu, které dodržuje zákon. 
Ale jedno vám poradíme, pane Ko-
mínku, za vašich vlád se zloději v sa-
moobsluhách vylepovali za výklady 
i s fotografi í a adresou. Což takhle, 
pane zastupiteli, poradit městu, aby 
své neplatiče nájemného nebytových 
prostor a dalších povinných poplatků 

zveřejnilo na světelné tabuli na ná-
městí. Rádi vám ji zasponzorujeme. 
Myslíme, že byste občas od svých ka-
marádů na demonstraci rád odstou-
pil o dva kroky. Blíží se krajské volby 
a trochu práce by vám neuškodilo. 
Když se vám všem, kteří demonstru-
jete, nelíbí, že hejtman dotuje aktivi-
ty, které sami využíváte, či využívají 
vaše děti, je dobré prací prokázat, že 
jste lepší nežli dnešní vedení kraje 
a města.
Divíme se představitelům města Cho-
mutov, že mlčí k útokům, a to velmi 
podlým, na svoji radnici.
Kamencové jezero je krásná lokalita, 
ale ten, kdo ho provozuje, na něm 
opravdu nevydělá. Ale rozhodl se in-
vestovat pro budoucnost. Kamencové 

Evžen Mihálik: Stálo by za to přemýšlet
Stálo by za to zapřemýšlet, kdo by chtěl provozovat areál Kamencového jezera. Pár dnů v loňském roce jsme 
sledovali, jaký je tam provoz. Několik stánků, minimální  návštěvnost, když prší, tak se neplave, když je zima, 
je tu prázdno. O pronájem Kamencového jezera usilovat nebudeme. Máme radši svoji boudu na horách. 

jezero slouží všem, tak se snažme, ať 
nám jej může okolí závidět. Může se 
také stát, že nájemce odejde a další 
scénář může být takový, že se ne-
najde nový. Co potom, vážení? Zase 
bude špatné město, že neumí areál 
pronajmout? A dále doporučujeme, 
vážení demonstrující a psavci, abyste 
více přemýšleli, než psali a křičeli. 
Chomutovské soukromé gymnázium 
je hodnoceno na výbornou. Když ne-
chcete 381 000 Kč od hejtmana, mů-
žete přeci s povolením Ministerstva 
fi nancí uspořádat veřejnou sbírku 
ve prospěch ústavu, který učí vaše 
děti. A nebo se těšíte z toho, že jako 
každá škola v této zemi má nedosta-
tek fi nancí?
  Evžen Mihálik, Chomutov
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Jaké jsou prvotní příznaky klíšťové 
encefalitidy?
Klíšťová encefalitida začíná obvykle 
jako necharakteristické chřipkové 
onemocnění se zvýšenou teplotou, 
únavou, bolestmi svalů a kloubů 
a pobolíváním hlavy. 
Co se děje, když pacient tyto potíže 
překoná?
Po první „chřipkové“ fázi se pacien-
tovi uleví, teploty poklesnou, ale po 
několika dnech může udeřit druhá 
vlna s vysokými horečkami, krutými 
bolestmi hlavy, zvracením, světlopla-
chostí a někdy také s rozvojem obrn 
končetin, hlavových nervů či dýcha-
cího svalstva. Bývá třes končetin, 
poruchy spánku, poruchy soustře-
dění, v těžších případech i poruchy 
vědomí. Nejtěžší forma postihuje 
důležitá centra v prodloužené míše. 
Selháním základních životních funk-
cí může nastat úmrtí.
Bývá průběh onemocnění stejný 
u všech věkových kategorií?
U dětí probíhá infekce často mírně, 
pod obrazem letní chřipky a bez 
zjevné souvislosti s klíštětem. Nižší 
vývojová stádia klíšťat (larva a nym-
fa) jsou totiž velmi drobná a jejich 
přisátí nemusí být vůbec zpozoro-
váno. U mladších dospělých vede 
nákaza obvykle k typickému zánětu 
mozkových blan (meningitidě), ve 

Text: Metropol
Foto: Jiří Severský

Mapa výskytu klíšťové encefalitidy v ČR v roce 2007
počet onemocnění podle okresu pravděpodobné nákazy

Braňte se očkováním
proti klíšťové encefalitidě

pro zajištění dlouhodobé ochrany. 
Přeočkování jednou dávkou se 
provádí po třech až pěti letech, 
u dětí a mladších dospělých 
platí delší z uvedených inter-
valů, u osob nad padesát let 
je nutné přeočkování po 
třech letech.
Kdy je nejvhod-
nější doba pro 
očkování?
Očkovat lze celý 
rok. Vhodné je začít 
včas, aby byl ochranný 
účinek vakcíny využit po 
celou sezonu aktivity klíš-
ťat, tedy od dubna do října. 
Kde se lze nechat očkovat?
Očkování provádějí mnozí praktičtí lé-
kaři nebo Centrum cestovní medicíny 
a očkování při Infekčním onemocnění 
Masarykovy nemocnice. V tomto cen-
tru se pacient může poradit i o jiných 
očkováních - proti meningokokům, in-
fekčním  žloutenkám, neštovicím, pneu-
mokokům. Pracovníci centra poskyt-
nou doporučení i těm, kteří se chystají 
na daleké cesty a chtějí se ochránit tře-
ba před břišním tyfem, žlutou zimnicí 
a malárií nebo potřebují vystavit mezi-
národní očkovací průkaz.

Je malé, lehce přehlédnutelné, mnohdy však dokáže udělat ze života peklo. A to ještě v lepším případě. V tom horším může způsobit smrt. 
Klíště. Nemusíte si je přinést jenom z lesa, stačí třeba projít se v parku nebo pobýt na zahradě. Lékaři radí: nechte se očkovat proti 
klíšťové encefalitidě. Na otázky týkající se průběhu onemocnění a zejména prevence, odpovídá MUDr. Jiří Vyvial z Centra 
cestovní medicíny a očkování při Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

vyšším věku jsou časté obrny, které 
se mnohdy nepodaří zrehabilitovat 
a následky bývají trvalé. 
Lékaři doporučují očkování proti 
klíšťové encefalitidě. Je nutné pro 
každého?
Pro děti není toto očkování špatné, 
ale přednostně bychom měli ochrá-
nit osoby středního a vyššího věku. 
Zatímco v Rakousku je očkováno 
přes 90 procent obyvatel, v České 
republice je chráněno necelých 15 
procent populace. Máme tedy co do-
hánět.
Co by měl vědět člověk, který se 
rozhodne pro očkování proti klíšťo-
vé encefalitidě?
Klasické očkovací schéma počítá 
se třemi dávkami vakcíny. Druhá 
dávka se podává jeden až tři měsí-
ce po první, třetí injekce za devět 
až dvanáct měsíců po druhé dávce. 
Ochranné protilátky se vytvoří u vět-
šiny očkovaných do čtrnácti dnů po 
druhé dávce, třetí dávka je nutná 

POČET 
PŘÍPADŮ

1,00 – 3,00

5,01 – 7,00

7,01 – 12,00

12,01+

Missing or Excluded

MĚSTO

3,01 – 5,00

Zdroj: Baxter

Názor čtenáře
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is looking for a new colleague for the position of

SALES MANAGER
for the outgoing department in Ústí nad Labem

Please send your CV with a covering letter, in English, to the following 
e-mail address: martin.fedorjak@mplus.cz

or post address: m‘plus travel a.s., Masarykova 57, 401 06 Ústí nad Labem.
Start date: As soon as possible.

travel agency / tour-operator

for Croatia, Slovenia, Montenegro, Cyprus, Sicily and Greece

The position:
As a member of the local sales team, you will contribute to incrasing turnover by 
supporting outdoor sales agencies and direct clients with offering and selling of 
our product. Also you will communicate with our czech and foreign partners to 
make the reservations of our product.
Requirements:
* College/high school degree
* Excellent verbal and written communication skills in Czech & English
* Preference other language skills
* Strong, performance oriented personality with cultural & geographic skills
* Sales oriented personality
* Self-motivated with ability to work under pressure
* High level of computer skills (MS Office, database programs etc...)
* Good team player
We offer:
* Various job with the international markets
* Motivative salary, travel‘s and other benefits
* Work in young and friendly team

www.perlyjadranu.cz
www.mplus.cz

METROPOL 
doporučuje

Fotbal: 
Ústí – 1. FC Slovácko, neděle 
18. května, Ústí – Sokolov, 
neděle 25. května,
oba od 17 hod. na Městském 
stadionu v Ústí n. L.
Fotbalisté Ústí nad Labem se snaží 
vzepřít nepříznivému osudu ústec-
kého sportu v této sezoně. Po hoke-
jistech, basketbalistech a basketba-
listkách, kteří všichni už sestoupili, 
jsou také pořádně namočení v bo-
jích o záchranu.
Druhá fotbalová liga míří do fi niše. 
Do konce zbývá posledních pět kol 
a Ústečané musí zabrat. Čeká je per-
ný program. Během osmi dní absol-
vují tři zápasy. Výjimečně se bude 
hrát i ve středu. Těžký týden orámu-
jí reprezentanti města na Labi neděl-
ními souboji na domácím hřišti. 18. 
května hostí 1. FC Slovácko, týden 
poté Baník Sokolov, mezitím je čeká 
středeční souboj s Fulnekem na je-
ho půdě. Fulnek i Slovácko bojují na 
špici soutěže a pomýšlí na postup 
do Gambrinus ligy. Sokolov hraje ve 
středu tabulky. Přesto se podzimní 
mače povedly Ústí právě proti favo-
ritům (na Slovácku 2:1 a s Fulnekem 
4:0!), o to větší motivaci je možné 
od soupeřů očekávat. Sokolovu zase 
chtějí Ústečané oplatit prohru 1:2.

Galavečer
ústeckého
kickboxu:
sobota 24. května od 19 hod., 
Sportovní hala
SKP Sever Ústí n. L.
Šestý ročník galavečeru kickboxu jistě 
opět zaplní stříbrnickou halu v Ústí. 
„Loni bylo opravdu natřískáno,“ říká 
pořádající Jiří Liška. „Program, mys-
lím, nebude mít žádné hluché místo. 
Takovou třešničkou bude souboj Karla 
Růžičky s rakouským černochem Ndom-
bi Kandem.“ Růžička je amatérským 
mistrem Evropy v kickboxu z roku 
2005 a vicemistrem světa 2001. V so-
botu to bude jeho teprve druhý zápas 
podle pravidel orientál K1. Rakušan 
z devíti zápasů v profi ringu šestkrát 
zvítězil K.O. a jen jednou byl poražen. 
„Dále bych upozornil, že vůbec poprvé 
se v Ústí uskuteční zápas bez pravidel 
(MMA neboli street fi ght). Soupeře pro 
Michala Řeháka ještě musí potvrdit pro-
motér. Mezi utkáními bude jedna pauza 
vyplněná přehlídkou spodního prádla,“ 
láká Liška. Program začne v 19 hod. 

a prodej vstupenek v ceně 
200 Kč zahájí zhruba 

o dvě hodiny dříve.

Karel Filas

Špirko bude v létě studovat
Ústí nad Labem | Výrazně na sebe upozornil ve své první sezoně v české hokejové extralize. Nejdřív neomylně 
proměňovanými samostatnými nájezdy, později i brankami ve hře. Nakonec se Rastislav Špirko stal vůbec 
nejproduktivnějším hráčem Ústeckých Lvů v základní části a byl vybrán mezi tři nejlepší nováčky soutěže.

První ročník běhu Počerady – Louny 
se běžel v roce 1990, jako vyjádření 
sounáležitosti závodníků klubu ELNA 
Počerady k elektrárně v Počeradech. 
„V roce 1992 na podzim přijeli atleti 
našeho klubu z maratonu ve Frankfurtu 
nad Mohanem, kde poprvé viděli vozíčkáře 
na startu podobného závodu. Dlouho se 
o tom povídalo, že to bylo skvělé setkání 
s jedinečnou atmosférou,“ prozradil Ra-
dovan Šabata, předseda Atletického 
sportovního klubu ELNA Počerady 
a jeden z duchovních otců závodu.

Memoriál Karla Raise je legenda

Český reprezentant Marcel Pipek z týmu Handbike.

Text a foto: Edvard Beneš      

Radovan Šabata, jeden z duchovních 
otců Memoriálu Karla Raise.

Louny | Legendou českého běhání a integrace zdravotně postižených se sportem, to je stále populárnější Memo-
riál Karla Raise, jehož 19. ročník se uskutečnil v sobotu 3. května na trati Počerady – Louny. 

Po diskusích nakonec atleti rozhodli 
pozvat vozíčkáře také na závod do 
Loun. Poprvé přijeli v roce 1993. 
„Dost lidí pochybovalo, že se nám vůbec 
podaří nějaké vozíčkáře zajistit. Ve 
Frankfurtu jich totiž startovalo pouze 
šest. U nás jich při prvním ročníku star-
tovalo sedm, což byl velký úspěch. Od té 
doby se silniční závod na trati z Počerad 
do Loun uskutečňuje jako akce, která 
ve stejný okamžik umožňuje účast 
jak zdravých, tak i handicapovaných 
sportovců ve stejné disciplíně, na stejné 

trati, bez rozdílu zdraví, handicapu 
a pohlaví,“ doplňuje Šabata. 
Rekordní počet handicapovaných 
sportovců se na 15 km dlouhé trati 
memoriálu Karla Raise objevil loni, kdy 
jich do Loun přijelo 62 z celé Evropy.
Při letošním ročníku pořadatelé 
očekávali účast kolem padesáti.  Na-
konec se na start postavilo 36 
handbikerů a nejrychlejším byl ho-
landský reprezentant John  Vink 
z týmu R.W.C Ahoy. Druhý skončil 
český reprezentant Marcel Pipek 
a třetí dojel Slovák Peter Šeliga. 
Závodnímu poli běžců kraloval 
slovenský reprezentant Miroslav 

Vanko z TJ Obal Servis Košice. Druhé 
a třetí místo patřilo kroměřížským 
závodníkům Štefkovi a Gerychovi. 
Běžců startovalo celkem 105.

Rastislav Špirko

•   Začínal s hokejem v Martine, tři 
roky strávil v amerických soutěžích 
(rok v juniorské USHL a dva v uni-
verzitní NCAA), předloňskou se-
zonu odehrál v Martině a loňskou 
v Ústí nad Labem, kde v základní 
části nasbíral 29 (16+13) bodů.

•  S přítelkyní Michaelou studuje na 
Komenského univerzitě Bratislava.

•  Rád hraje fotbal, tenis nebo bad-
minton.

Narozen: 21. 6. 1984

ZAMĚSTNANCI, PODNIKATELÉ, DŮCHODCI!
Potřebujete půjčit peníze, vyřídit hypotéku,

konsolidovat fi nance, fi nanční poradenství a servis?

NAPŘÍKLAD SNADNÝ ÚVĚR OD 20 000 KČ
BEZ RUČITELE AŽ 300 000 KČ NA COKOLIV 

 607 626 745, www.fasst.cz

Milí čtenáři,
Severočeský Metropol máte dostat 
zdarma do své schránky jednou za 
čtrnáct dní. Napište nám, prosím,
zda jste noviny ve schránce našli.

A také, co vás zaujalo,
co byste si rádi přečetli. 

Na vaše reakce se těšíme
na adresách:

Severočeský Metropol,
Beethovenova 24,

400 01 Ústí nad Labem
nebo

redakce@tydeniky.cz

Připojte adresu a telefonní číslo, 
abychom se s vámi mohli

případně kontaktovat.

Děkujeme 

V baráži se však už neprosadil a neza-
bránil pádu Ústí zpět do první ligy. „Je 
to pro mě obrovské zklamání a pocit, 
který nechce zažít žádný hokejista,“ 
smutnil Rastislav Špirko. 
Nyní třiadvacetiletý mladík měl 
původně sezonu odehrát ve Vsetíně. 
Když však valašskému klubu nebyla 
udělena extraligová licence, sáhl po 
něm ústecký klub. A neprohloupil.  
Přes léto se nyní bude věnovat hlavně 
škole. „Jsem v druhém ročníku Komen-
ského univerzity Bratislava, obor mana-
gement. Se zkouškami jsem tento rok 
pozadu. Nyní musím dát všechno do 
pořádku. Do srpna je musím zvládnout.“ 
Jak lze skloubit studium na vysoké 
škole s vrcholovým sportem? „Dá se. 
Jednou mě dokonce trenér uvolnil z tré-
ninku a jel jsem na otočku do Bratislavy. 

Udělal jsem hned tři zkoušky,“ chlubí se 
slovenský forvard.
Že se nehodlá bezhlavě vrhnout 
výhradně na hokej, dokázal již jako 
teenager. Vybral si nepříliš častou cestu 
evropských hokejistů. Vyrazil za hoke-
jem a studiem do Ameriky, kde pak 
dva roky strávil na univerzitě 
v Severní Dakotě. „Vždy 
bylo pro mě důležité 
i studium, což 
mi odmalička 

Text: Karel Filas
Foto: archiv

vštěpovali rodiče. Po mistrovství světa 
dvacetiletých se mi naskytla možnost 
strávit rok v americké juniorské soutěži. 
Připravit se hokejově a jazykově na uni-
verzitní soutěž, která mě lákala. Hrát 
špičkový hokej a studovat na americké 
univerzitě,“ vysvětluje. 
Špirko sice draftován nebyl, ale na 
NHL si také pomýšlel. Nabídku nedos-
tal a po dvou letech na univerzitě se 
vrátil domů, do Martina, kde s hokejem 
začínal. 
To tehdy ještě jako junior už naskočil 
do týmu dospělých. „Do Martina 
přišel trenér Hovorka, který mě trénoval 
i v reprezentaci do 16 roků a byl to právě 

on, kdo mi věřil a dal mi příležitost 
hned od začátku,“ vzpomíná na 
ročník, který jej katapultoval do 
mládežnické reprezentace, za níž si 
na mistrovství světa zahrál i s o rok 

staršími. Po návratu z Ameriky odeh-
rál v Martině minulou sezonu. Počínal 

si také zdatně, když v 58 zápasech nas-
bíral 35 bodů a probojoval se s týmem 
do play off. Poté už poznával Ústí. 
„Česká extraliga má svoje jméno. Ne nadar-
mo je považována za jednu z nejlepších. 
Jsem velmi rád, že jsem do ní mohl naskočit, 
a to díky Ústí a myslím, že mám slušný 
odrazový můstek do dalších sezon. Jenom 
ji nemůžu hodnotit pozitivně. S osobními 
výkony v základní části jsem byl celkem 
spokojený, ale s baráží bych nemohl být 
ani kdybych nastřílel deset gólů a konečný 
výsledek je, jaký je,“ povzdech si talen-
tovaný útočník.
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Úder
nohou

Malá
 atka

Vyzname-
nání

Název
sykavky

Obec na 
Teplicku

Oplách-
nuté

Místo
v kostele

Spojka
asová

(teprve
když)

Kvílení
Zásyp

k ošet ení
nohou

Pastvina
Chemická

zna ka
neptunia

Kon
(básnicky)

Chraplavý
hlas

Tourist 
Trophy 

(zkratka)

Špatné
po así

Slepi ka

Sluha

Zasobník
obilí

Komplet-
nost

M sto
samovar

Šimpanz
i gorila

Zna ka
jednotky
množství

V znit

Poníž

Obyvatel
Dalmácie
Zna ka

kilopondu

Africká
antilopa
Výraz

pohrdání

Iniciály
prozaika
Pelanta
Tamten

Souhlas

Citoslovce
odporu

Okraj
klobouku

Podšív-
kovina

Ná e ní
p irovnání

Pouze Oto ka

St edov cí
zbrojnoši

Sklenka
(z ruštiny)

Zásah
do ter e

Korýš

Náš
východní
soused

(zkratka)

Kabátky

Vysoká
karta

Parkový
jehli nan

Zkratka
Langerova
ministerstva

Typ
po íta o-

vého
písma

Jméno
spisovatele

Pavla

Lichá
íslovka

Pytel
Slavný es-
ký architekt 

(Ji í)

Tekutý
istící

prášek

Výtah
(z angli -

tiny)

Slovenský
Eda

NAPOVÍME:
Knebort, ts, 
Lelov, Ata, 
BAPE, lei.

Délková
míra

Evropské
velehory

Planeta
soustavy
Slunce

Pominutí
smysl

NAPOVÍME:
Kroha, LM, 
Tahoma, br, 
Pedik, elativ.

Špalkový
úl

Hole kova
kronika

Zna ka
elektron-

voltu

Dvojice
eských
karika-
turist

Svatební
kv tina
Zna ka

zubní pasty

idlo
zraku

Vida

Plavidlo
trose ník

Rodi ka
(slovensky)

Bývalý
fotbalista

Bohemians 
a Teplic

Rumunské
peníze

ímských
1505

Vej itá
k ivka

Starov ký
stát

Zkr. registro-
vané tuny

Špan lsky
„praní“
Zna ka

voltampéru

Zna ka
cigaret
SPZ

Litom icka

Kyp it
pluhem Prýštiti

Ugro  nský 
mluvnický

pád

C

A1 A2

A3

B

V úterý 20. 5. 2008 od 19 hodin se koná
v prostorách Zámecké zahrady a Casina777

Jarní Fashion party 
Atelier Moravec představí novou kolekci šatů a dámských kostýmů

 jaro-léto 2008. Představena bude také nová kolekce
plavek zn. Litex. Moderátorem akce je Leoš. 

Spoluorganizátorem jsou FK Teplice a.s. a Casino777.
Hlavním partnerem je fi rma METALLPLAST RECYKLING.

METROPOL   pozvánka

Nadia a Jiří Moravcovi

Publikaci Teplice a okolí s fotografi emi Ludmily Hájkové si v redakci Severočes-
kého Metropolu vyzvedla Marta Fridrichová z Teplic, která správně odpověděla 
(a následně byla vybrána), že teplické divadlo se jmenuje Krušnohorské. Seve-
ročeský Metropol se jí dostal do rukou teprve poprvé a hned vyhrála. Upozor-
nila ji na to kamarádka, paní Fridrichová zpočátku nevěřila. Nikdy v životě prý 
nevyhrála, o to více ji odměna těší. (av)

Marta Fridrichová
 se těší z publikace

Můžete proniknout do tajů golfu

G
ol

f C
lu

b 
Te

ra
sy

 

„První jsme uspořádali v neděli 
4.  května a byl o něj poměrně značný 
zájem,“ prozradil Ondřej Bula, se-
kretář a manažer golfového klubu. 
Možnosti seznámit se s golfem jako 
sportovním odvětvím využily hned 
tři stovky návštěvníků.
Cvičná louka, tzv. driving range, je již 
od loňska v provozu pro veřejnost. 
Kdo má zájem, zakoupí si za pouhých 
padesát korun 50 míčků, za stejný 
poplatek si může zapůjčit hůl, a má 
možnost si své golfové dovednosti 
hned vyzkoušet. Od 12. dubna je také 
v provozu prvních devět jamek areá-
lu. „Dalších devět už je oseto a budou 
uvedeny do provozu na přelomu srpna 
a září,“ říká dále sekretář golfového 
klubu. Buduje se také klubovna s ob-
čerstvením, která bude zprovozněna 
stejně jako druhá řada jamek.
„Areál je opravdu určen široké veřejnos-
ti,“ zdůrazňuje Ondřej Bula. Ostatně 
svědčí o tom nejen cena za padesátků 
míčků k tréninku, ale například také 

skutečnost, že děti do 12 let mají 
míčky ke hře v počtu 50 kusů zcela 
zdarma.
A co pořadatelé, společnost CZ GOLF 
a.s. společně s Českou golfovou fede-
rací, přichystali na 17. května, kdy se 
zde uskuteční již druhý letošní den 
otevřených dveří?
„Stejně jako při prvním dni je pro ši-
rokou, a nejen ústeckou, veřejnost 
připraven celodenní program,“ před-
stavuje akci manažer Bula. Celý den 
bude areál otevřen od 9 do 17 hodin. 
Připravené jsou golfové hole a 50 ks 
míčů k zapůjčení zdarma! Po celý 
den budou k dispozici trenéři, kte-
ří návštěvníky seznámí se základy 
golfu. „Já myslím, že náš areál nejen 
v tento den  za návštěvu určitě stojí,“ 
zve nejen na den otevřených dveří 
Ondřej Bula.

Ústí nad Labem | Krajské město Ústí nad Labem má v provozu zbrusu nový golfový areál. Ten vznikl na ploše býva-
lé skládky v Ústí nad Labem - Všebořicích, což je ideální přeměna a úprava krajiny formou jedinečné rekultivace. 
Na sobotu 17. května chystá zdejší Golf Club Terasy již druhý den otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Text: Edvard Beneš
Foto: Jiří Severský

Golf Club Terasy Ústí nad Labem
Otevírací doba driving: denně od 9.00 do 19.30 hodin
 pondělí od 12.00 do 19.30 hodin
Otevírací doba hřiště: denně od 8.00 do 20.00 
Hra bez omezení délky rány - délka 300 m, šířka 150 m
Kontakt: tel. recepce  +420 721 853 967 www.golf-usti.cz

Severočeský Metropol přeje hodně lásky nejen v máji, zněla tajenka z 9. vydání. Za správné vyluštění je odměněna rodinným vstupným do ústecké zoologické zahrady Žofi e Páclová z Mostu.
Pro deset úspěšných vylosovaných luštitelů dnešní křížovky jsou připraveny dárky od České televize - silikonový náramek Eurosong.cz a triko Eurosong. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách:  SEVEROČESKÝ 
METROPOL, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz nejpozději do 22. května 2008. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.   
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Dne 28. května 2008
proběhne Den otevřených dveří

Krajského úřadu Ústeckého kraje

Na co se můžete těšit?
  Ukázka činnosti složek Integrovaného záchranného systému:
Chcete si prohlédnout zblízka technické vybavení policie?

  Prezentace příspěvkových organizací Ústeckého kraje: Budoucí 
sestřičky ze Střední zdravotnické školy vám změří tlak, zasoutěžíte 
si ve skládání hlavolamů vyrobených truhláři ze SOU služeb Litví-
nov, studenti SOŠ  a VOŠ obalové techniky ze Štětí vyzkouší vaši 
zručnost při skládání obalů a nakonec ochutnáte, jak vaří studenti 
SŠ obchodu a služeb z Ústí nad Labem.

  Budovou úřadu vás provedenou hejtman Ústeckého kraje, jeho ná-
městci a ředitel krajského úřadu. Přijďte se podívat, kde zasedá kraj-
ská rada a zastupitelstvo, nebo jak vypadá kancelář hejtmana Ús-
teckého kraje a jeho náměstků.

Prohlídky probíhají od 12.30 každou hodinu ze vstupní haly úřadu 
Ústeckého kraje.

K poslechu budou hrát naše příspěvkové organizace Střední peda-
gogická škola J. H. Pestalozziho, Konzervatoř Teplice, Vega a Hájští 
kohouti. Na památku si pak budete moci zakoupit drobnost z dílny
Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice a Psychiatrické léčebny 
Petrohrad.

Na akci vás zvou radní, zastupitelé
a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc

Přijďte se pobavit a dozvědět něco nového
středa 28. května 2008 od 12.30 do 17.30 hod.

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

Den otevřených dveří
Krajského úřadu Ústeckého kraje
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tel.: 475210646, gsm: 777735093, www.mplus.cz

... i na Jadranu Vás umíme hýčkat!

Vyžádejte si katalog oceněný křišťálovým globem za 2. místo 
v kategorii „Nejlepší katalog“ na veletrhu Holiday World 2008

www.perlyjadranu.cz

powered by m‘plus travel

ČERNÁ HORA

CHORVATSKO

SLOVINSKO
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... i na Jadranu Vás umíme hýčkat!Luxusní dovolená není výsadou exotických kraju ...˚

katalog zájezdu a služeb°

... i na Jadranu Vás umíme hýčkat!Luxusní dovolená není výsadou exotických kraju ...˚

... i na Jadranu Vás umíme hýčkat!Luxusní dovolená není výsadou exotických kraju ...˚

Hrnkované hortenzie v různých 
barvách v současné době zdobí 
svými výrazně kulovitými nebo 
naopak plochými květy pulty vět-
šiny květinářství.
V interiéru se však dlouho neu-
chovají, protože vyžadují chlad-
nější prostředí, než které máme 
v bytě. Jinak otužilé rostliny jsou 
za mlada choulostivé, proto je ne-
vysazujeme ven dřív než koncem 

května. Hortenziím se nejlépe daří 
na západně orientovaném místě 
zahrady chráněném před prů-
vanem. Popínavé druhy naopak 
dáváme na severní stranu. Jako 
jedna z mála květin dává i modrou 
barvu. Je však třeba tomu pomoci 
především přesazením do kyselej-
ší půdy nebo přihnojením kamen-
cem či síranem hlinitým.
Červeně pokvete hortenzie v zá-

sadité půdě. V dalších letech nám 
na zahradě vykvetou v červenci 
a v srpnu. Všechny druhy vyžadují 
dobře vyhnojenou půdu, celoročně 
dobře zásobenou vláhou.         (pa)  

Chladná krása hortenzie
Vědecký název Hydrangea pochází z řeckého hydor neboli voda a angeion čili nádoba 
a odkazuje tím na podobnost tobolek s poháry na nápoje. Je známo asi 80 druhů 
hortenzií a stovky zahradních kultivarů, včetně stromovitých, dorůstajících 
asi 9 metrů. Protože květenství jsou krásná, ale bez vůně, představovala ve 
viktoriánské květomluvě chladnost a vychloubačnost. Dlouho však vydrží, 
a proto je lze doporučit do zimních suchých vazeb a k dekoraci vůbec.

Stoupáme po schodech cihlového 
domu v centru města Ústí nad Labem. 
Od posledního patra nás dělí už jen 
vstupní dveře. „Tak tady je moje nové 
království,“ pouští nás dovnitř majitel 
zrekonstruovaného podkroví.
Přímo pod střechu, až k samotnému 
nebi, se dostaneme po předsíňovém 
schodišti, které Lubomír ponechal 
v původním stavu. Toto místo bylo po-
slední, které potřebovalo zednické prá-
ce. A že na sebe daly čekat… Zlomená 
noha zedníka prodlužovala konečnou 

Bydlení pod střechou

O podkroví snil ve svém tehdejším panelovém bytě se 37 metry čtvereční-
mi na ústeckém sídlišti Lubomír Machoň, šéf agentury Dream Production. 
Dnes se může radovat: Proměnil sen ve skutečnost.

Místnost na spaní je barevně sladěná do hnědých a okrových tónů.Z bývalé koupelny je ložnice.

Modrozelené prvky koupelnu, kde do-
minuje bílá, příjemně doplňují.

... se proměnila k nepoznání. Na kuchyňskou linku vyrobenou na zakázku je majitel bytu pyšný.

Původní půda činžovního domu v ústeckém centru...

Text: Alena Vofová
Foto: Jiří Severský,  Lubomír Machoň

ní sprchou a toaletu doplní sauna, pro 
kterou je připravené místo v rohu vle-
vo za dveřmi. Dominující bílou oživuje 
modrá a zelená především na dlaž-
dičkách a doplňcích. Z okna koupelny, 
stejně jako z ložnice na protější straně 
bytu, je vidět zeleň - vůbec vám nepři-
jde, že dům stojí na frekventované ulici 
krajského města.
Nákladná rekonstrukce? Při ní si majitel 
vystačil s vlastními silami, respektive si-
lami rodiče. „Veškeré úpravy proběhly pod 
taktovkou mého otce,“ přiznává s díkem 
v hlase Lubomír Machoň. 
Kuchyňskou linku v béžové a hnědé 

kombinaci na zakázku vyrobila ústec-
ká fi rma a splnila požadavek účelné 
a přitom útulné kuchyně. I proto patří 
k nejoblíbenějším místům. Pan domácí 
rád vaří a často zve přátele, pro které je 
v podkroví, které vydá za tři místnosti, 
dostatek prostoru. Na jeho zachování 
dbal Lubomír i při zařizování. Jedno-
duchost, modernost a vkusnost. Tak 
lze výstižně charakterizovat podkrovní 
prostory, do nichž jsme mohli nahléd-
nout. Tři střešní okna je dostatečně 
prosvětlují.
„Chtěl jsem jít do většího, prostornějšího 
bytu v centru města a pak mi známý řekl, 

že se nabízí podkrovní byt. Neváhal jsem 
ani chvíli, byt na sídlišti jsem opustil po 
deseti letech. Bylo mi v něm dobře, ale 
už trochu těsno. Loni v lednu jsme za-
čali s úpravami těchto půdních prostor 
a v červenci už jsem se stěhoval, i když 
ještě do rozestavěného bytu,“ vzpomněl 
Lubomír Machoň náhodu, jež mu při-
nesla atraktivní bydlení. 
Stěhoval-li by se příště, pak jedině do 
vlastního domku.

Takto vypadají obývací prostory zrekonstruovaného podkrovního bytu.

tečku za veškerými, několik měsíců 
trvajícími, přípravami na „kolauda-
ci“. Všechny další části bytu byly totiž 
hotové a vesměs zařízené. Jediné, co 
kazilo radost v novém působišti, byla 
prašnost z rozkopané předsíně.
Nynějších 120 metrů čtverečních, kte-
ré jsou před námi, podkrovní prostory 
získaly spojením dvou bytů. 
Ložnice je kromě sociálního zařízení 
jediná místnost oddělená od ostatních 
částí bytu. „Tady byla kdysi koupelna,“ 
vysvětluje v místnosti majitel bytu 
a ukazuje k oknu, kde se nacházela 
vana. Okrová malba a nábytek, včetně 
postele, v přírodním dřevu činí míst-
nost útulnou. Vkusné jsou i doplňky.
„Byt jsme barevně uzpůsobili tak, aby ko-
respondoval s původními trámy. Mají své 
kouzlo, dělají podkroví podkrovím, strop 
jsme ale snížili,“ říká Lubomír Machoň. 
Kromě hnědé v několika odstínech pře-
važuje v největší – obyvatelné, části 
bytu bílá na stěnách (světlá je i pohov-
ka), což kontrastuje s tmavou plovoucí 
podlahou.
Dvacet metrů čtverečních patří koupel-
ně, s níž má majitel ještě další plány. 
Rohovou vanu, sprchový kout s masáž-
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Občas se pletete do věcí,  po  kte-

rých vám nic není, čímž jenom přiléváte 
„olej do ohně“. Neuškodí vám, když se příště 
nejdříve zamyslíte, než něco podniknete.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vaší nejsilnější snahou je docílit 

veřejného uznání a ocenění, což ovlivňuje 
Medium Coeli neboli zenit. A protože jste 
charismatické osobnosti, dosáhnete úspě-
chu už brzy.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Dokážete  dopředu vytušit to, co 

„visí ve vzduchu“, proto určitě včas odhalíte 
nečekané nástrahy  ve škole i v zaměstná-
ní. Vyhněte se raději i výslechu od vašich 
miláčků.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Nestojí vám za to, abyste se roz-

čilovali nad blbostí jiných. Zachovejte klid 
i v případě, že vás nečekaně opustí partneři, 
nebo dostanete výpověď. Budou vás ještě na 
kolenou prosit.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Většinou vám trvá dost dlouho, 

než se pro něco rozhodnete, ale když už to 
uděláte, stojí to za to.  Radikální  změna,  ke 
které se u vás schyluje, se bude rovnat vlně 
tsunami. 

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Pro vás nastává čas odplaty. Už 

dlouho jste trpělivě snášeli jen poučky, 
příkazy a nařízení. Ti, co vám uškodili 
nejvíc, se už mohou začít třást. Vaše po-
msta bude elegantní, ale účinná.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Jste nejveselejšími účastníky 

večírků i rodinných oslav, ale v lásce 
máte zřídkakdy štěstí. Rychle vzplanete 
a stejně tak rychle vaše láska vychladne. 
Zkuste být stálejší.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Velmi si potrpíte na módu a jste 

v ní dost nekonvenční, proto se vám 
může stát, že v touze po originalitě, ně-
kdy přestřelíte.  Naštěstí máte talent udě-
lat i z faux pas přednost.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Soustavně se utápíte v pocitu, že 

vám všechno utíká pod rukama.  Ani ne-
opětovanou lásku nemůžete získat jenom 
svojí vůlí.  Nebuďte tak umanutí, možná 
tím dosáhnete víc. 

Štír  24. 10. - 22. 11.
Neprohloupíte, když se začnete 

zajímat o kiteboarding, nebo břišní tance. 
Potřebujete nejen uvolnění, ale i trochu 
adrenalinu. Nepoškodí vám ani kapka 
slivovice po ránu.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Uvařte si čaj z mladých kopřiv, 

pomůže vám vyčistit nejen ledviny, ale 
i hlavu. Je dobrý i na vaše depresivní ná-
lady. Také si zajděte na pouť a svezte se 
třeba na kolotoči.

METROPOL   horoskop 12. 5. - 25. 5.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Je pravé poledne. Více než 150 lídrů 
světa se shromažďuje ve Španělském 
městečku Salamanca, aby podepsali 
návrh na strategii proti terorismu. 
K náměstí Plaza Major se blíží kolona 
vozidel převážející prezidenta USA. 
Vše se zdá být pod kontrolou. Posled-
ní záběr na prezidenta, avšak něco je 
špatně. Prezident Ashton padá bez-
vládně k zemi. Dav zachvátí panika 
a chvíli po výstřelu zazní mohutná 
exploze. Rozrušená reportérka se 
snaží divákům sdělit sled posledních 
hrůzných událostí, ozývá se  další 
rána a obraz kamery zahaluje černý 
dým. Takto vcelku rychlým tempem 
se v prvních minutách ubírá nový fi lm 
režiséra Peta Travise.
Snímek je poskládán z pohledu růz-
ných osob, jejichž osudy spojila jedna 
událost. Svými činy postupně pomáha-
jí vyjasnit celou situaci a jednotlivé čás-
ti tak do sebe začnou časem zapadat. 
Ve fi nále jsme svědky příběhové linie 
z pohledu samotných atentátníku, což 
povede k překvapivému rozuzlení. 

Úhel pohledu

Text: Tomáš Kučírek

Myslivecká 
Rapsodie
Celostátní juniorskou barman-
skou soutěž Stará myslivec-
ká v ústeckém Domě kultury
pořádala likérka Granette se 
Střední školou služeb a obchodu 
v Ústí nad Labem. Akce se zú-
častnilo 58 soutěžících z ČR. 
Koktejl Lukáše Panýrka Myslivec-
ká Rapsodie zvítězil.
Severočeský Metropol získal 
recept na jeho přípravu:
3cl Stará 
Myslivecká, 
1cl Vodka 42, 
1cl Squash Černý 
rybíz, 2cl Fabri sirup 
brusinka, dolít cca 
10 cl pomeranč fre-
sh, zástřik: citronová 
kůra, ozdoba: ovocný 
špíz, výroba: šejkr 

METROPOL
zve do kina

METROPOL
hudba

Sheryl 
Crow
Detours

Po ne zcela úspěšném albu Wild-
fl ower, které působilo spíše pomalej-
ším dojmem a monotónními rytmy, 
se americká country popová/rocková 
zpěvačka vrací po třech letech se zcela 
novým dílem s názvem Detours. Hned 
po prvním poslechu si můžeme všim-
nout větší hudební pestrosti v písních 
odrážejících nelehké období, které má 
zpěvačka za sebou. Sheryl tak svým 
pocitům dává prostor v písních, kde 
svými texty líčí svůj nepříliš šťastný 
život. Na disku sice najdete několik 
skladeb, které ve vás zanechají pocit 
úzkosti, avšak musím podotknout, že 
zbytek se nese v duchu nové naděje. 
Z emotivních písní je cítit, že do nich 
zpěvačka vložila celé své srdce, což se 
projeví v 41 minut trvajícím příjem-
ném poslechu. 

Text: Tomáš Kučírek

Panna  24. 8. - 23. 9.
Nenávidíte rozlet fantazie, a to je 
vaše největší chyba. Neřešte všech-

no rozumem, zkuste někdy 
jednat intuitivně a citově. 

Zbavte se komplexů, které 
vám otravují  život.

Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., Masarykova 460/11, 415 01 Teplice, IČ: 25477994, sídlo redakce: Beethovenova 215/24,Ústí nad Labem, tel. 472 700 122,
šéfredaktorka: Alena Volfová, e-mail: volfova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, vedoucí inzerce: Petr Šimůnek, e-mail: inzerce@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondrá-
ček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Roman Kunert - www.tydeniky.cz. Povoleno MK ČR pod číslem E 17961. Tiskne: Severotisk, spol. s r.o., Mezní 3312/7, 400 11
Ústí nad Labem, distribuce: Česká pošta, s.p., Masarykova 3120/34, 400 01 Ústí nad Labem. Vychází jako čtrnáctideník, nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.
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tel. 417 535 760
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tel. 417 535 760
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Masarykova 3090/20
Ústí nad Labem
tel. 475 210 749

Masarykova 3090/20
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tel. 475 210 749
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Užívej dne a zítřku věř 

co nejméně.
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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

k03_95x100_cmyk.indd 1 12.3.2008 11:18:35

asistentku
Pro pobočku v Ústí nad Labem přijmeme: 

realitní makléře/ky

Do Úštěka, který leží uprostřed 
cesty mezi bývalými okresními 
městy Litoměřice a Česká Lípa, se 
dostaneme po staré železniční trati 
z litoměřického horního nádraží po 
silnici prakticky ze všech světových 
stran autem, ale také po málo frek-
ventovaných okreskách, které jsou 
ideální pro cyklisty, kteří mají rádi 

Do Úštěka za přírodou a památkami

Text: Pavel Aur
Foto: archiv

Ptačí domky nalepené jako hnízda 
na pískovcové skále, které vybudo-
vali italští dělníci, již v 19. století 
stavěli zdejší železnici. Zajímavé 
jsou zbytky hradu a opevnění s Pik-
hartskou věží z 15. století, na ná-
městí pak domy s gotickou dispozi-
cí a podloubím. Během celého roku 
probíhá v městských památkových 
objektech řada výstav a koncertů, 
ale také zábavných a poučných akcí 
s historickým podtextem – např. 
na 16. srpna je připravován už je-
denáctý historický jarmark.
Další dominantou města a rekreač-
ní zónou s možností koupání a uby-
tování je jezero Chmelař s vodní 
plochou 67 hektarů, které vzniklo 
na počátku 60. let minulého století 
na místě středověkého Velkého ryb-
níka. U jezera se koná během roku 
rovněž několik oblíbených akcí, 
jako je 18. a 19. července Dobývání 

jezera piráty a 27. září 27. Běh ko-
lem jezera.
Příjemným výletem z města může 
být návštěva nedaleké romantické 
zříceniny skalního gotického hra-
du Helfenburk postaveného ve 14. 
století. Na jeho hradbách se ode-
hraje 20. září tradiční Boj o hrad 
Helfenburk a vždy a jaře a na Vá-

Jarní sluníčko přímo vybízí k vý-
letům a je jedno, jaký k nim vyu-
žijeme dopravní prostředek. 

zvlněný terén s krásnými výhledy 
do Českého středohoří i mnohem 
dál. Cestou se můžeme zastavit na 
prohlídce interiérů a překrásného 
parku v barokním zámku v Plosko-
vicích, který sloužil jako letní sídlo 
penzionovaného císaře Ferdinan-
da, nebo v zubrnickém skanzenu či 
v Kravařích na Vísecké rychtě.
Úštěk je městskou památkovou re-
zervací s řadou vzácných staveb. 
Dominantou města je pozdně ba-
rokní kostel sv. Petra a Pavla a tzv. 

Ploskovický zámek na Litoměřicku patří k nejkrásnějším zámkům v Čechách.

Mlýn v Muzeu lidové architektury v Zubrnicích nedaleko Ústí nad Labem. 

noce se sem organizují turistické 
pochody.

Kostel sv. Petra a Pavla na Mírovém náměstí v Úštěku znáte z fi lmu Rebelové.

Zdravím vás, milí čtenáři,

také my v redakci se těšíme ze stále in-
tenzivnějších paprsků jarního slunce. 
Zatím nesmělé lechtání přináší lepší 
náladu, kterou vám předkládáme v ju-
bilejním, desátém, vydání Severočeské-
ho Metropolu. 
Dobře naladěná je i zpěvačka Tereza 
Kerndlová, pro niž je květen kariérně 
důležitý. Letí zpívat „do světa“ - držme 
palce, ať se jí tam zadaří. V tričkách 
a s náramky Eurosongu od ČT mohou 
dělat parádu čtenáři, respektive luštite-
lé, pokud správně vyřeší dnešní tajen-
ku, pošlou ji do redakce a usměje se na 
ně štěstí při losování. Díky za všechny 

vaše tajenky (a že jich chodí poštou 
i mailem na stovky). Díky také za vaše 
postřehy týkající se doručování Severo-
českého Metropolu i za náměty.
Snažíme se vám přinášet stále nová 
a nová témata, jedním z nich je v tom-
to vydání bydlení. Novou adresu má  
Lubomír, jemuž se splnil sen. Přeji ta-
ké vám, čtenářům, kteří toužíte po pěk-
ném a lepším bydlení, aby se váš sen 
stal realitou.  
Novinkou pro obyvatele Ústeckého 
kraje a turisty, kteří si jej vyberou za cíl 
svého putování, je loď Porta Bohemi-
ca, na níž se mohou turisté a cyklisté 
vydat po trase lemující labské břehy. 
Redaktor Pavel Aur plavbu vřele dopo-

ručuje. 
Severočeský Metropol je čtením pro 
volný čas a vodítkem, jak s ním nalo-
žit. Co byste řekli tomu vypravit se do 
Golf Clubu Terasy. Při golfu relaxuje na-
příklad ústecký primátor s manželkou. 
Tento sport je pro něj, jak přiznal v an-
ketě, i ze společenského hlediska přija-
telnější než jízda na kole. Na bicyklu se 
můžeze vydat na Litoměřicko a cestou 
se seznámit s historií zámku Ploskovi-
ce nebo vyšlapat na Helfenburk.
Kdo si ještě nevybral z předloženého 
menu, může se vypravit na Tempo na 
litoměřickém výstavišti Zahrada Čech.
Tempo jsme zrychlili i my, redaktoři 
a obchodníci, protože kromě severo-

českého vydání Metropolu připravu-
jeme zároveň pražské vydání. Jaro je 
spojeno s něčím novým, proto právě 
v jarním měsíci vstupujeme do české 
metropole, abychom rozšířili naši čte-
nářskou rodinu.

Pěkné čtení a putování 

Alena Volfová
šéfredaktorka

volfova@tydeniky.cz


