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Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc.
Narodil se v roce 1945 v Ústí nad Labem. Absolvoval VŠ strojní a textilní v Liberci a VŠ ekonomickou 
v Praze. Dvacet let byl předsedou představenstva a generálním ředitelem AGC Flat Glass Czech v Tepli-
cích, měl na starosti sklářské fi rmy ve střední a východní Evropě.  Nyní je členem správní rady akcio-
vé společnosti Lázně Teplice v Čechách. 

NAKUP OD 10. 8. DO 2. 10. 2015 
A VYHRAJ RENAULT CAPTUR!

VYHRAB SI
SVOU KÁRU!

ILUSTRAČNÍ FOTO

Více informací na WWW.FORUMUSTINADLABEM.EU

 Co pro vás toto ocenění znamená? 
Že na mne lidé nezapomněli, a to je pozitivní překvape-
ní. Ocenění si velmi vážím. 

 Celý život jste zůstal věrný severním Čechám. Jaký 
vztah máte k tomuto regionu?
Narodil jsem se tady, vyrůstal, založil rodinu. Je to můj 
domov. Obdivuji a mám úctu k těm, kteří tu zůstávají. 
Život v kraji není lehký, přesto si k němu lidé vytvořili 
vztah a s velkým úsilím jej zvelebují. 

 Vaší doménou je ploché sklo. Dvacet let jste řídil sklár-
nu v Řetenicích. Vaší kanceláři vévodila busta Maxe 
Mühliga, zakladatele severočeských sklářských závodů.  
Jste autorem knihy Výroba a zpracování plochého skla. 
Co vám na této komoditě učarovalo? 
Ještě na základní škole jsem byl na exkurzi v ústecké 
sklárně, kde mne zaujala výroba demižonů. Potom na 
vysoké škole jsem si vybral Katedru sklářských stro-
jů a technologii skla. Z obalového materiálu pak byl už 
jen krůček k plochému sklu. Pokud se busty týče, za-
čal jsem pracovat ve sklárně v Ústí nad Labem, která 
mi dala stipendium, potom jsem přešel na Lesní Brá-
nu a nakonec do Řetenic. Celou dobu jsem byl vlastně 
Mühligovým zaměstnancem. 

 Jak hodnotíte vývoj výroby a použití plochého 
skla současné světové produkce a jakou roli v něm 
hráli a hrají tepličtí skláři?
Každou chvíli čtu o tom, že použití skla se snižuje 
a přitom se staví další sklárny. Určitě se ale zvy-
šuje jeho přidaná hodnota. A tepličtí skláři pra-
cují s hodně vysokou přidanou hodnotou, jejich 

produkce nachází uplatnění především v ar-
chitektuře a dále dnes hrají klíčovou roli ve 
výrobě autoskel. 

 Jakým krédem jste se v úspěšné profesní ka-
riéře řídil?
Být o krok napřed. A to se mi vždycky vyplatilo. 

 Pojďme k fotbalu. Společně s Františkem Hrd-
ličkou, od jehož předčasného úmrtí právě uply-

nul rok, jste vrátili FK Teplice do nejvyšší soutěže. Zaslou-
žil jste se také o generální opravu stadionu, který dnes spl-
ňuje nejpřísnější kritéria FIFA, a mnohé kluby nám ho mo-
hou závidět. Proč právě kopaná? 
Z celostátního úhlu pohledu byly tehdy v severních Čechách 
tři závodní sporty, které snesly srovnání v rámci ČR – ústecký 
box, litvínovský hokej a teplický fotbal. To už jsem žil v Tepli-
cích a volba tedy byla jasná.  

 Jaká kritéria jste prosazoval na pozici prezidenta Svazu 
průmyslu a dopravy?
Byl jsem jím v letech 1992 až 2000. Tedy v období začínající 
privatizace. A byla to trochu schizofrenní situace. Sám jsem 
zastáncem toho, že stát by do podnikání mluvit neměl, jeho 
úloha je vytvořit právní rámec a nastavit podmínky. Teplická 
sklárna pod mým vedením také byla jedním z prvních priva-
tizovaných závodů v republice. Psal se duben 1991, teprve za 
námi šla do privatizace škodovka.

 Dnes už trávíte chvíle zaslouženého odpočinku. Ona 
to ale není tak docela pravda. Čím se zabýváte v sou-
časné době?
Jsem členem správní rady akciové společnosti Lázně 
Teplice v Čechách.

 Jak byste heslovitě charakterizoval město Teplice? 
Teplice proslavily sklo, fotbal a lázně. 

 Cenu hejtmana uděluje Rada a schvaluje Zastupi-
telstvo Ústeckého kraje. Vám dali nejvíc hlasů čtená-
ři Metropolu v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 
2014 v kategorii podnikání a management. To zname-
ná, že jste se opravdu výrazně zapsal do dějin našeho 
regionu. Co byste popřál jeho obyvatelům? 
Přál bych si, aby všichni, kteří přišli po mně, dál věnova-
li své síly a um ke zlepšení situace a měli důvod tady žít. 
Ústecký kraj si to zaslouží.

 S udělením Ceny hejtmana se pojí i fi nanční odmě-
na. Smím se zeptat, jak s ní naložíte?
Už mám rozmyšleno, na jaký charitativní účel půjde. Reali-
zovat ho budu před zahájením školního roku.

Text: Metropol, foto: archiv

Být o krok napřed
Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2014 v kategorii regionální rozvoj získal Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. 
Osobnost, spojená nejen se sklářským gigantem dnes nesoucím název AGC Flat Glass Czech se sídlem v Teplicích, 
ale také s návratem fotbalového týmu do Gambrinus ligy. Na celostátní úrovni zúročil své manažerské schop-
nosti a zkušenosti jako prezident Svazu průmyslu a dopravy.  

www.misspress.czwww.misspress.cz
sledujte



 
w

w
w

.a
stro

d
o

m
.cz

V
ýklad

 kare
t p

o
 te

le
fo

n
u

 9
0

4
 0

5
 5

0
                                        V

O
LE

JTE TEĎ
  9

0
6

 6
0

8
 7

0
8

N
ah

lé
d

n
ě

te
 d

o

své
 b

u
d

o
u

cn
o

sti
P

ište
 SM

S 9
0

4
 0

5
 5

0

02 Noviny Metropol sledují události v regionu | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
in

ze
rc

e

z 
kr

aj
e

OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2016/2017
 Zdravotnické lyceum
 Zdravotnický asistent
 Laboratorní asistent
 Asistent zubního technika
 Masér sportovní a rekondiční
 Ošetřovatel

OBORY VYŠŠÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2016/2017
 Diplomovaná dentální hygienistka
 Diplomovaný farmaceutický asistent
 Diplomovaná všeobecná sestra
 Diplomovaný zdravotní laborant
 Diplomovaný zdravotnický záchranář
 Diplomovaný zubní technik

ř

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední škola zdravotnická, 
Ústí nad Labem, Palachova 35, 

příspěvková organizace

www.szsvzs.cz   •   tel. 475 211 276
K 2016/2010177

016/201177

Oldřich Bubeníček přeje patnáctiletému
kraji prosperitu a spokojené lidi

11.00 slavnostní průvod dechových kapel, mažoretek a veřejnosti , start z 1. náměstí 
PŘIJĎTE SLAVIT V BARVÁCH MĚSTA - MODRÉ A BÍLÉ,

PŘIDEJTE SE DO PRŮVODU

VEDLEJŠÍ PÓDIUMVEDLEJŠÍ PÓDIUM
Moderátor: Jaromír TruhlářModerátor: Jaromír Truhlář

12.0012.00   DOUBRAVANKA   DOUBRAVANKA
13.15 13.15   RANGERS  RANGERS

14.45 14.45   PLECHOVANKA  PLECHOVANKA
16.0016.00   YVONNE PŘENOSILOVÁ   YVONNE PŘENOSILOVÁ

17.15   MOSTEČANKA
18.30   NAĎA URBÁNKOVÁ

A BOKOMARA

7.17.15   T A A MOSTEČANKA
18.3018.30   AĎA U ÁNKOVÁNAĎA URBÁNKOVÁ

A BOKOMARAA BOKOMARA

HLAVNÍ PÓDIUMHLAVNÍ PÓDIUM
Moderátoři: Marek Lešti na, Petr ŘíbalModerátoři: Marek Lešti na, Petr Říbal

12.0012.00   JELEN   JELEN
13.45 13.45   HAMLETI  HAMLETI

15.30 15.30   VŠICHNI SVATÍ  VŠICHNI SVATÍ
16.4516.45   NO BRAKES   NO BRAKES

18.1518.15   LENNY   LENNY
20.00 20.00   SUPPORT LESBIENS  SUPPORT LESBIENS

21.4521.45   MANDRAGE   MANDRAGE

V pátek 4.9. v 18.00 hodin proběhne slavnostní koncert 
v kostele Nanebevzetí  Panny Marie v Mostě 

ke 40. výročí přesunutí  kostela.

Dne 18. 6. 2015 byl předán 
fi rmě VÝTAHY HELGOS 
ve Španělském sále 
Pražského hradu certifi kát 
CZECH STABILITY AWARD. 
Ocenění bylo předáno 
při vyhlašování výsledků 
CZECH TOP 100 
pro sto nejvýznamnějších 
fi rem České republiky.

Ocenění
fi rmě
VÝTAHY 
HELGOS

www.helgos.cz

„Poučili jsme se z minulosti a současný 
přístup řídícího orgánu ke kontrolám je 
v zájmu příjemců nejen dnes, ale i do bu-
doucna,“ dodává Pipal, podle něhož 
přísnost dokáže zabránit před mož-
nými korekcemi ze strany následných 
kontrol.
„Víme, že administrativa je složitá. 
Příjemcům jsme ale otevření, nebrání-

me se komunikaci,“ podporuje před-
sedu ředitelka Úřadu Regionální ra-
dy Jana Havlicová. „Každý za námi 
může kdykoli přijít konzultovat, je 
v zájmu našem i příjemců vyčerpat do 

konce programu co nejvíce fi nančních 
prostředků,“ doplňuje.
Regionální operační program je té-
měř na konci a na příjemce i úředníky 
je vyvíjen velký tlak. Obě strany ma-

jí jen krátké termíny na vyřízení, kon-
trolu a administraci monitorovacích 
zpráv s žádostí o platbu. „Proto znovu 
apelujeme na příjemce, aby měli harmo-
nogram nastavený tak, aby ho zvládli. 
Dnes je velký problém termíny prodlužo-
vat, proto nehledejte cesty jak získat více 
času, ale cesty, jak projekty urychlit a do-
končit je včas,“ uzavírá Havlicová.

Rovné podmínky předcházejí problémům 
V posledních dnech jsme v tisku zaznamenali postesknutí příjemců týkající se přísnosti řídícího orgánu při stanovování a následném dodržování podmí-
nek dotace. „ Jako předseda se mohu zaručit za to, že Regionální operační program Severozápad si zakládá na striktním dodržování podmínek a rovném 
přístupu ke všem příjemcům,“ uvádí předseda Regionální rady Milan Pipal.

V letošním roce si připomínáme 15 
let od vzniku krajů. Náš Ústecký 
má rozlohu 5 335 km2, je v něm 308 
obcí a 46 měst, v nichž žije 823 173 
obyvatel. V čele stojí hejtman Ol-
dřich Bubeníček, kterého Metropol 
požádal o rozhovor.

 Jak byste stručně charakterizoval 
Ústecký kraj?
Jako region, který má bohatou histo-
rii, kulturní památky i krásnou příro-
du. Připomenu, že  Ústecký kraj je úzce 
spojen se vznikem české státnosti, ži-
li tu Praotec Čech, Přemysl Oráč či Ol-
dřich a Božena. Máme hostům co na-
bídnout a jsme jedním z mála regionů, 
kde počet turistů stále stoupá. Náš kraj 
je po desetiletí ale také energetickým 
srdcem republiky, dáváme jí uhlí, elek-
trickou energii a chemické produkty 
a za to prozatím dostáváme málo zpát-
ky. Přál bych si, aby se to obrátilo. 

 Jaký vztah máte k regionu?
Narodil jsem se ve východních Če-
chách, ale čtyřicet let žiji s rodinou na 
sídlišti v Bílině, Ústecký kraj pokládám 
za svůj domov. 

 Co se v posledním období po-
dařilo?

Za poslední necelé tři roky je patrná 
změna mediálního obrazu kraje, stále 
ale přetrvávají sociální problémy a pro-
cento nezaměstnaných je dlouhodobě 
nejvyšší v rámci ČR. Je to dáno slože-
ním a vzdělaností obyvatelstva. Naší 
snahou je přivést sem nové investory, 
podařilo se již téměř zaplnit průmyslo-
vou zónu Triangle, kde k největším in-
vestorům v republice patří jihokorej-
ská společnost Nexen. V tomto trendu 
chceme pokračovat, aby počet lidí bez 
práce ubýval. 

 Co lidi nejvíc trápí?
Už jsem zmínil vysokou nezaměstna-
nost, s níž se pojí sociální problémy, stá-
le není rozhodnuto o další těžbě uhlí, 
nedokončená dálnice D8, která se zača-
la stavět už před třiceti lety! Přetížená je 
komunikace R7, a to vše podmiňuje roz-
voj průmyslových zón, podnikání a tím 
i nabídku nových pracovních míst.  Jsem 
rád, že se podařilo přesvědčit premiéra, 
aby vláda uspořádala výjezdní zasedání 
v Ústeckém kraji. Uskuteční se 19. října 
a všichni ministři si pro svá rozhodnutí 
udělají obrázek na vlastní oči.

 S jakým rozpočtem kraj hospodaří?
Roční rozpočet Ústeckého kraje se po-
hybuje kolem 12 miliard korun.  Aby si 
čtenář udělal lepší představu, kam tyto 
peníze plynou, je třeba zmínit, že kraj 
kromě mandatorních, neboli povinných 
výdajů hodně investuje do školství, 
zdravotnictví, sociálních služeb, ale i do 
kultury a sportu, aby měl každý z jeho 
občanů dostupnou a kvalitní péči a bo-
hatou nabídku vyžití ve volném čase. 

 Co přejete Ústeckému kraji do dal-
ších 15 let?
Jednoduše řečeno: Prosperitu, spokoje-
né občany a také, aby na nás centrální 
orgány nezapomínaly. (met)

Malý Hamburk 
v Ústí nad Labem
Ústí nad Labem | V Malý Ham-
burk se o prázdninách každou 
neděli proměnila Mušle v Měst-
ských sadech v Ústí nad Labem.  
S myšlenkou oživit tento prostor, 
zdarma pobavit a poskytnout di-
vákům a posluchačům nevšed-
ní kulturní zážitek přišel Anto-
nín Moravec, který již několik let 
úspěšně provozuje podobnou ak-
ci – Malou Paříž v Teplicích.
Sám má za sebou dvacetiletou 
kariéru v různých muzikálech, 
a tak o kontakty není nouze. Na 
koncerty zve pražské, ale také re-
gionální hudebníky a kapely, kte-
ří sem rádi přijíždějí. Nejinak to-
mu bude v neděli 30. srpna od 
14 hodin odpoledne, kdy v muš-
li vystoupí Jiří Zonyga, Petra Kot-
vová se svým Jazz Balkem a ús-
tecká kapela Štíhlá koza. Projekt 
podporuje Statutární město Ústí 
nad Labem a akciové společnosti 
Czech Property Investmens a Se-
veročeské vodovody a kanaliza-
ce. Srdečně zváni jste i vy. Kom-
pletní program najdete na face-
book.com/malyhamburk. (met)

Z evropských peněz jsou spolufi nancovány nové trolejbusy v krajském městě.Z evropských peněz jsou spolufi nancovány nové trolejbusy v krajském městě.
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Ve středu 12. srpna vyvrcholilo setkání uměl-
ců prodejní výstavou a dražbou vytvoře-
ných děl. Svoji tvorbu představilo celkem 
11 umělců. Tři, kteří se účastní pravidelně – 
Josef Zedník z Olešné u Hořovic, Doris Oplo-
vá z Plzně a Roman Křelina z Orasína u Cho-
mutova a dále jejich mladší kolegové, větši-
nou absolventi či studenti uměleckých škol. 
Jak jsme se dozvěděli od organizátorky sym-
pozia Šárky Čepelákové, právě pro ně je již 
tradičně určen výtěžek z prodeje i dražby ob-
razů. Celkem osmidenní pobyt na Mostecku 
se všem účastníkům 7. ročníku líbil, a podle 
jejich slov tu každý našel inspiraci pro svo-
ji tvorbu vidění světa (viz fotografi e). O tom 
svědčila vystavená díla, které si se zájmem, 
i přes tropické vedro, prohlédlo několik de-
sítek lidí. Našli se i kupci, mezi které tradič-
ně patří představitelé partnerů –  statutární-
ho města Most a akciové společnosti Vršan-
ská uhelná. Ta v regionu kromě kulturních ak-
cí podporuje také rozvoj vzdělávání (Chytré 
hlavy), sportovní aktivity Mostečanů (Černí 
andělé) a municipality. Text a foto: Metropol 

Na Benediktu v Mostě skončilo 7. malířské sympozium
O tom, že Most je nejen evropským měs-
tem sportu, ale i bohatého kulturního dě-
ní, svědčí právě ukončené v pořadí již 
7. malířské sympozium, které se konalo ve 
dnech 5. až 12. srpna na Benediktu. 

„Plechová žirafa“ - Eliška Kozlíková„Plechová žirafa“ - Eliška Kozlíková

„Zhasni!!!“ - Doris Tesárková Oplová„Zhasni!!!“ - Doris Tesárková OplováI přes tropické vedro si výstavu se zájmem prohlédlo několik desítek lidí.I přes tropické vedro si výstavu se zájmem prohlédlo několik desítek lidí.

Generální ředitel akciové společnosti Vršanská uhelná Generální ředitel akciové společnosti Vršanská uhelná 
Ing. Vladimír Rouček už některá díla z předchozích Ing. Vladimír Rouček už některá díla z předchozích 
ročníků malířských sympozií má.ročníků malířských sympozií má.

Moderátorka Markéta Sochorová z Rádia Gama se ptala partnerů,Moderátorka Markéta Sochorová z Rádia Gama se ptala partnerů,
jaký vztah mají k umění. Primátor Mostu Jan Paparega odpověděl, jaký vztah mají k umění. Primátor Mostu Jan Paparega odpověděl, 
že si tvorby malířů váží, sám takové ambice nemá.že si tvorby malířů váží, sám takové ambice nemá.

„Tichá modlitba“ - Roman Křelina„Tichá modlitba“ - Roman Křelina„Kozlík a chladicí věže“ - Jiří Zavřel„Kozlík a chladicí věže“ - Jiří Zavřel„Noc“ - Josef Zedník„Noc“ - Josef Zedník

Zaměstnanci největšího poskytovatele zdravotní 
péče v Ústeckém kraji mají novou kolektivní smlouvu

Krajská zdravotní, a. s., pod kterou spadá Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocni-
ce Teplice, Nemocnice Most a Nemocnice Chomutov, uzavřela novou kolektivní smlouvu se všemi devíti odboro-
vými organizacemi, které ve společnosti působí. Kolektivní smlouva je platná od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2017.

Pozitivní trend ekonomického vývoje 
Krajské zdravotní pokračuje

Pololetní výsledky hospodaření Krajské zdravotní, a. s. potvrdily pozitiv-
ní trend ekonomického vývoje u největšího poskytovatele zdravotní pé-
če v Ústeckém kraji. Dozorčí radu Krajské zdravotní, a. s. o tom informo-
vali na jednání dne 3. 8. 2015 předseda představenstva Ing. Jiří Novák 
spolu s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou.

Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s

Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s

„Těší mě, že po dosažení zlepšeného 
hospodářského výsledku za loňský rok, 
se ziskem 21,7 milionu korun po zdaně-
ní, pokračuje pozitivní trend v hospoda-
ření Krajské zdravotní i po letošním po-
loletním hodnocení. Krajská zdravotní 
se tak zařadila mezi úspěšně rozvíjející 
se fi rmy v České republice,“ uvedl k pří-
znivému hospodaření Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s. 
„Kladného pololetního hospodářského 
výsledku přitom dosáhla nejen celá spo-
lečnost, ale i každá z pěti nemocnic Kraj-
ské zdravotní, což dříve nebylo běžné. 
Pro letošní rok máme stanoveno dosáh-
nout mírně přebytkového hospodaření. 
Dosavadní výsledek, zisk k 30. 6. 2015 ve 
výši 47 milionu korun, je o více než 1,5 
milionu korun vyšší, než byl plánován. 

Naše hospodaření je tak dobrým před-
pokladem pro tvorbu prostředků, urče-
ných ještě v letošním druhém pololetí 
mj. pro akce velké údržby a oprav, ale ta-
ké na odměny u všech kategorií zaměst-
nanců, zejména však v rámci vyhodno-
cení motivačního systému pro zdravot-
ní úseky, uplatňovaného už v minulém 
roce,“ dodal Ing. Jiří Novák.
„Pokračující pozitivní trend ekonomic-
kého vývoje Krajské zdravotní mě samo-
zřejmě těší. Cílem je především udržení 
ekonomické stability, a to i při realizo-
vaných masivních investicích se zapoje-
ním dotačních zdrojů. Je třeba připome-
nout, že investiční akce plánované k re-
alizaci pro rok 2015 přitom dosahují cel-
kové hodnoty převyšující 1,5 miliardy 
korun,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generál-
ní ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Nová kolektivní smlouva tak navá-
zala na dodatek, který v mezidobí 
prodlužoval původní smlouvu a mj. 
obsahoval letošní navýšení mzdo-
vých tarifů o 5 procent.
„Jsem rád, že nová kolektivní smlouva 
napevno zakotvila nejen řadu zaměst-
naneckých benefi tů, ale také pětipro-
centní navýšení mzdových tarifů, které 
bylo operativně na začátku roku zajiště-

no dodatkem ke staré kolektivní smlou-
vě jako výsledek sociálního dialogu ve-
deného mezi zaměstnavatelem a odbo-
rovými organizacemi působícími v pě-
ti nemocnicích největšího poskytovatele 
zdravotní péče v Ústeckém kraji,“ uve-
dl Ing. Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s. 
„Cením si standardně dobrých vztahů 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-

ci, v případě kolektivní smlouvy za-
stoupenými odborovými organizace-
mi. Nová kolektivní smlouva nadále 
garantuje veškeré zaměstnanecké be-
nefi ty z předcházejících smluv, jako 
je například podpora oblasti odbor-
ného rozvoje zaměstnanců nebo pen-
zijního spoření,“ dodal Ing. Petr Fi-
ala, generální ředitel Krajské zdra-
votní, a. s.

Prim. MUDr. Jiří Stehlík, MUDr. Jan Novotný a zdravotní sestra Sylva Jarošová.
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Vážení přátelé, známí, naši milí, vítám 
vás z celého srdce na našich tištěných 
stránkách ASTRODOM! Jsme nový po-
radenský portál v oblastech vztahů, fi-
nancí, zdraví a harmonického rozvoje 
vaší osobnosti.

Věříme, že nyní informativní články 
a stránky Astrodomu nečtete náhodou, jeli-
kož náhody neexistují. Na novém poraden-
ském portálu najdete informace, které jsou 
připraveny právě pro vás. V rubrikách mů-
žete denně nacházet informace, rady, které 
vás podpoří do nového dne.
Na našich stránkách si vyberete aktuální 
horoskop, prognózu na další období týdne, 
nebo se ponoříte do tajů numerologie, gra-
fologie, nebo přímo zatelefonujete, či na-
píšete SMS, necháte si vyložit vaši budouc-
nost a radu od našich poradců, mágů, spe-
cialistů, léčitelek, kartářek a kartářů. Koho 
z nás a našich dovedností si vyberete, to 
záleží již jen na vás.

Můžete se podívat na činnosti našich po-
radců podrobněji a svou intuicí si vybrat 
svého osobního poradce. Jsme tu pro vás 
24 hodin denně, abychom vám pomoh-
li a podpořili vás ve vašem životě. Může-
me vám poradit také v záležitostech vašich 
zvířecích miláčků, mazlíčků a poodhalit je-
jich pocity, potřeby a pomoci i jim. Najde-
te u nás specialisty na vztahy partnerské 
i se zaměřením na minoritní skupiny, po-
mohou vám řešit alternativním způsobem 
vaše zdraví. 
Zde si můžete vybrat terapeuta podle va-
šeho zaměření, aby vaše celá bytost žila 
v rovnováze, harmonii.
Mimořádnou osobností je spisovatel, foto-
graf a astrolog Raven Argoni a jeho denně 
aktualizovaná rubrika: Sex, vztahy a part-
nerská psychologie.
S velmi atraktivní a žádanou metodou vás 
obeznámí Iva Lecká, spisovatelka, certifi-
kovaná NLP koučka a terapeutka, pomůže 
vám v oblasti vztahů, odstraňování závis-

lostí, zlozvyků, fobií a nabídne vám moti-
vačními programy.
Zabýváme se bylinkářstvím, dalšími druhy 
a možnostmi přírodního léčení. Poradíme 
vám i s vaší momentální majetkovou a fi-
nanční situací.
Připravujeme pro vás i nádherně malované 
mandaly pro váš den, týden, osobní man-
daly a spoustu dalších překvapení.
Náš Astrodom je živý, inspirativní a urče-
ný všem. 
 Těšíme se na vás.
 Za celý team Astrodomu, Vaše Mila

Astrodom - webový portál pro výklad karet

Volejte na 906 608 708 
- cena hovoru 60,- Kč za minutu, 

pište SMS na 904 05 50 
- cena jedné SMS je 50,- Kč 

a nahlédněte do své budoucnosti!

Vítáme Vás z celého srdce na 
www.astrodom.cz

www.astrodom.cz

VÝKLAD KARET PO TELEFONU, SMS. 
Problémy v oblasti partnerských vztahů, zdraví, peněz .... ?

Nahlédněte do své budoucnosti!

ZAVOLEJTE TEĎ

906 608 708 

nebo pište SMS 

na 904 05 50 

JSME TU PRO VÁS

Využijte možnost bezplatné konzultace
na stránkách Astrodom.cz, nebo placenou 

soukromou konzultaci.

www.way24cs.cz NONSTOP čerpací stanice v areálu OC Všebořice Ústí nad Labem

WAY24, je čerpací stanice určená pro maloobchodní prodej PHM, 

provozovaná společností Gabena profi . s.r.o. Nabízí čtyři druhy 

pohonných hmot Diesel, Natural 95, Ultra Diesel a Ultra 95. Platit můžete 

hotovostí a bezhotovostně, kartou na pokladně čerpací stanice, případně 

nepřetržitě, na platebním tank automatu. Akceptujeme bankovní 

platební karty VISA, VISA-ELEKTRON, MASTER CARD, MAESTRO.

Ceny na čerpací stanici patří mezi nejnižší v regionu Ústeckého kraje.
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„Návštěva pana hejtmana v Lidi-
cích nebyla zdaleka jeho první, ale 
tato byla výjimečná tím, že měl 
možnost pohovořit si s pamětníky 
nejen o minulosti, ale zejména o je-
jich současném neúnavném působe-
ní při vzdělávání studentů v rámci 
vzdělávacích programů Památníku 
Lidice,“ sdělil ředitel Památníku 
Lidice Milouš Červencl.
Hejtman si nejprve prohlédl pietní 

Hejtman naslouchal osudům lidických žen

Jeden z těchto autobusů pokřtil 
krajský radní pro dopravu Jaroslav 
Komínek spolu s hercem Ivanem 
Vyskočilem, který se ujal i mode-
rování celého křtu a představení 
nových vozů. Autobusy patří do 
vozového parku společnosti BusLi-
ne a.s. která je jedním z dopravců 
kteří mají s Ústeckým krajem uza-
vřenou desetiletou smlouvu na za-
jištění autobusové meziměstské 
dopravy.
Stávající autobusy, které společ-
nost nakoupila jako součást plně-
ní smlouvy s Ústeckým krajem, bu-
dou sloužit jako zálohové. „Velmi 
tento krok oceňujeme. Ústecký kraj 
se snaží pracovat na zlepšení životní-
ho prostředí a každý takový krok nám 
jen a jen pomůže. To, že budou nadále 
funkční i stávající autobusy a vyjedou 
v případě potřeby jako zálohové, ocení 
určitě i cestující, protože pro ně přijede 
stále stejně komfortní autobus,“ uvedl 
radní Jaroslav Komínek. 

Spolu s hercem Ivanem Vyskočilem 
autobus pokřtili a podepsali. Nejde 
o jejich první společnou akci, oba 
vlastní řidičský průkaz na autobus 
a profesní oprávnění a před několi-
ka měsíci společně vozili cestující na 
Chomutovsku. 

V nových autobusech je 46 míst k se-
zení a 25 míst k stání. Vozy jsou rov-
něž vybaveny mechanickou výklop-
nou plošinou umožňující přepravu 
handicapovaných osob a je zde i mís-
to pro kočárek. Na alternativní pohon 
CNG ujedou 600 až 700 kilometrů.

Mottem letošní gymnaestrády bylo cvi-
čení všech generací dohromady, kte-
ré společně pohnou zemí. Rozhodují-
cí však nebyly výkony, ale chuť cvičit, 
hýbat se. Ukázky cvičení probíhaly ne-
jen ve sportovních halách, ale i na ve-
řejných prostranstvích. Mnoho cvičen-
ců, převážně z řad Asociace sport pro 
všechno a Sokola, vystoupilo v hromad-
ných skladbách. V jejich podání patřily 
hromadné skladby k těm nejlepším. 
Snahou bylo dát do rukou cvičen-
ců vždy nějaké to náčiní. Diváci tak 
mohli spatřit například obruče, míče, 
strašící pytle, cvičební plachty zva-
né padáky, lenty (pruhy látek uváza-
né k tyči), závoje a další. Řada cvičení 

zahrnovala prvky akrobacie, několik 
salt, přemetů i živé pyramidy.  
„Při této příležitosti je třeba poděkovat Ús-
teckému kraji za fi nanční podporu, kterou 
poskytl některým cvičencům a tím jim po-
mohl účastnit se gymnaestrády i v tomto 
roce. Vzhledem k tomu, že součástí gym-
naestrády je také prodejní výstava cvičeb-
ních úborů, nářadí a náčiní a v neposled-
ní řadě samozřejmě propagace zúčast-
něné země, bylo by dobré opět využít té-
to příležitosti k propagaci České republiky 
a také k propagaci Ústeckého kraje, a to 
za čtyři roky, kdy se bude gymnaestráda 
konat v rakouském Dornbirnu.“

Zdroj: Stanislav Šolc, 
Asociace sport pro všechny

Jiří Jarošík,
fotbalista, rodák z Ústí nad La-
bem, (na snímku vpravo), získal 
další trofej do sbírky. Po mistrov-
ských titulech z české, ruské, skot-
ské a anglické ligy získal i zla-
tou medaili na Mistrovství Evropy 
asociace FIFPro pro hráče bez an-
gažmá. 
Naposledy hráč druholigového 
španělského týmu Deportivo Alá-
ves je momentálně bez práce.

Obnova se týkala pěti objektů, kte-
rými jsou Retranchement 5, Kava-
lír 2, Dělostřelecká kasárna, okolí 
Litoměřické brány a budova Jízdár-
ny – zde se také závěrečná konfe-
rence uskutečnila. Cílem projektu 
je oživit město Terezín a prezen-
tovat jej jako historickou památku 
a nikoli jen smutnou připomínku 
druhé světové války.
„Věřím, že obnovené objekty doká-
ží přivést do Terezína celou řadu zá-
jemců o historii nejen z naší repub-
liky, ale i ze zahraničí. Rád bych, 
aby se Terezín dostal do povědomí 
lidí jako památka, která si zaslouží 
být navštívena,“ řekl ve své úvod-
ní řeči 1. náměstek hejtmana Sta-
nislav Rybák. 
Práce na projektu, které vyšly té-
měř na půl miliardy korun, zača-

ly již v roce 2010 a skončily letos 
v červnu. Město si od projektu sli-
buje příliv turistů a také zapsání 
na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. „K oživení kultur-
ních památek patří i oživení města. 
Děláme to proto, že Terezín po odcho-
du armády skutečně trpěl. Nyní ob-
jekty obnovujeme a na to chceme na-
vazovat i při dalších žádostech o fi -
nance, abychom mohli rekonstruo-
vat další objekty,“ sdělil zástupce 
ředitele sdružení Terezín - město 
změny Robert Czetmayer. 
V roce 2009 bylo ve spolupráci 
s Ústeckým krajem založeno zá-
jmové sdružení právnických osob 
Terezín – město změny, jehož cí-
lem je zajistit fi nanční prostředky 
pro rekonstrukci terezínských ob-
jektů a propagovat město Terezín. 

Radní Komínek a herec Ivan Vyskočil
pokřtili nové ekologické autobusy

Už poněkolikáté navštívil hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček středočeskou obec Li-
dice. Poprvé však měl možnost 
popovídat si s pamětníky nejen 
o minulosti, kterou v Lidicích 
osudovou noc z 9. na 10. června 
1942 zažili. 

Cvičenci se zúčastnili gymnaestrády v Helsinkách

Šestnáct nových ekologických autobusů sveze cestující, kteří využívají regionální Dopravu Ústeckého kraje. 
Flotila moderních vozů na stlačený zemní plyn (CNG) už jezdí na Ústecku.

území Památníku Lidice, kde polo-
žil kytici ke společnému hrobu za-
vražděných lidických mužů, vysle-
chl si výklad u sousoší lidických dě-
tí v Růžovém sadu a navštívil mu-
zeum. Obdivoval výstavu v Lidické 
galerii a zapsal se do pamětní kni-
hy. 43. ročník dětské výtvarné vý-
stavy Lidice potrvá v galerii až do 
31. října 2015. Průvodkyní mu by-
la samotná kurátorka výstavy Ivo-
na Kasalická. 
Na závěr návštěvy byl hejtman při-
jat starostkou Lidic Veronikou Kel-
lerovou na obecním úřadu, kde by-
ly přítomny i některé přeživší lidic-
ké ženy a děti, se kterými hejtman 
mohl besedovat. Se zájmem si vy-
slechl vyprávění Marie Šupíkové 
a Miloslavy Kalibové.

Ve fi nských Helsinkách se uskutečnil 15. ročník světové gymnaestrády. 
Tuto mezinárodní přehlídku všech druhů gymnastiky pořádá každé čty-
ři roky Mezinárodní gymnastická federace. Letos se jí zúčastnilo 49 stá-
tů z celého světa a více než 21 tisíc aktivních cvičenců. Mezi nimi se ne-
ztratili ani ti z Ústeckého kraje.

Město Terezín: Rekonstrukce starých 
objektů má přilákat více turistů

Ve středu 29. července byl na konferenci v Terezíně představen končící 
projekt oživení historických památek v pevnostním městě Terezín. 

Více informací o projektu na http://www.projekt-terezin.cz/
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V Krupce bude vybudována linka na recyklaci PET lahví

Výkupní cena recyklátu z PET lahví 
z dřívějších pěti korun vyletěla až na 
dnešních 18 za kilogram. Z použitých 
PET lahví se tak stala cenná surovina, 
někteří zpracovatelé proto v případě 
PET lahví začínají mluvit o bílém zlatu. 
Několikanásobně se tak zvedly marže 
a ziskovost recyklace PET lahví.

Třídící linka PET lahví 
v Krupce u Teplic

Předmětem podnikatelského záměru 
je v první etapě vybudování automa-
tizovaného závodu na třídění odpad-
ních směsných plastů s dokonalou se-
parací chlorovaných plastů určených 
pro materiálovou (v tomto záměru ex-
terní) a energetickou (interní) recykla-
ci s výrobní kapacitou přesahující 6000 
tun za rok. Při separaci jsou užity nej-
modernější špičkové technologie duál-
ní optické aktivní zóny druhové a ba-
revné klasifi kace (NRT SpydIR®-R 36 
dual a NRT ColorPlus® 36 Imaging Sys-
tem). Obě tyto aktivní optické zóny vy-

užívají unikátního principu IN-FLIGHT 
SORTINGTM, tzn., že plastový předmět 
je s vysokou přesností klasifi kován až po 
opuštění vysokorychlostního pásového 
dopravníku, tedy za letu, a to metodou 
propustné, nebo refl exní detekce.

Ziskovost projektu
Díky vysoké kapacitě plně automatizo-
vaného procesu a zvýšeným výkupním 
cenám meziproduktu tříděných PET 
lahví na průměrných 8,48 korun za ki-
logram dosáhne výroba objemu tržeb 
v řádu 50 - 60 miliónů korun ročně. Při 
nákupní ceně vstupní suroviny 4,20 
Kč/kg pak marže činí min. 25 mil. Kč 
ročně a zisk 8-9 mil. Kč v první etapě. 
Na dodávku surovin a odbyt má fi rma 
předjednané dodavatele a odběratele 
a podepsané rámcové smlouvy. V dru-
hé etapě bude třídící linka rozšířena 
o vlastní recyklační linku, jejímž výstu-
pem je PET regranulát s ještě vyšší od-
bytovou cenou a přidanou hodnotou.
Třídící linku vybuduje fi rma ENREI 

s.r.o. se sídlem v Teplicích ve spoluprá-
ci s partnerskou fi rmou ACERCHEMIE 
s.r.o. se sídlem v Krupce, která je dlou-
hodobě úspěšnou zavedenou fi rmou 
na trhu s produkty z oblasti chemie. 
Linka bude vybudována během násle-
dujícího roku a po zkušebním provo-
zu proběhne spuštění plného provozu 
v červnu 2016. Linka bude insta-ová-
na v hale závodu v Krupce u Teplic. 

Financování
Výstavba linky bude fi nancová-na  
předjednaným bankovním úvěrem 

a částečně úpisem dluhopisů a ve-
řejnost tak má možnost podílet se  
na výnosnosti projektu.

Úpis dluhopisů
Společnost ENREI s.r.o. vyhlašuje veřej-
nou nabídku tříletých Dluhopisů „EN-
REI 7,20/18“,s úrokovou mírou 7,2 % 
ročně a splatností 22. června 2018. Úro-
ky jsou vypláceny jedenkrát ročně. Cel-
ková předpokládaná jmenovitá hodno-
ta upsaných Dluhopisů je 18 mil. Kč.
Společnost ACERCHEMIE s.r.o. je ruči-
telem v rámci Ručitelského prohlášení, 

které je spolu s emisními podmínkami, 
harmonogramem náběhu výroby, pod-
nikatelským záměrem a dalšími kalku-
lacemi a materiály k dispozici v sídle 
společnosti ENREI v Teplicích a na strán-
kách www.enrei.cz. Dluhopisy v listin-
né formě na jméno budou vydány pro-
ti podpisu smlouvy o úpisu a převede-
ní částky na bankovní účet. Smlouvu lze 
podepsat v sídle společnosti v Teplicích, 
anebo i mimo sídlo formou návštěvy 
pracovníka společnosti ENREI. K sjed-
nání schůzky, získání dalších informací, 
objednání a rezervaci dluhopisů volejte 
na tel. číslo: 417 539 394.

ENREI s.r.o.
Masarykova třída 538/16
Teplice
www.enrei.cz
Tel.: 417 539 394

PET lahve – cenná surovina
Z plastů je od roku 2011 bílé zlato. V roce 2011 vyletěla cena recyklátu 
z PET lahví prudce vzhůru. V Česku se cena recyklátu z těchto lahví zved-
la meziročně o 300%. 

Hala závodu v Krupce u Teplic.Hala závodu v Krupce u Teplic.

Zhodnocení úspor: 
úrokový výnos 7,2% 

Jak výhodně zhodnotit peníze?
Vaše úspory můžete výhodně zúročit 
nákupem tříletého dluhopisu „ENREI 
7,20/18“ s výnosem 7,20 % p.a. a podí-
let se tak na realizaci našeho projektu.

Dluhopisy můžete zakoupit přímo 
v sídle firmy ENREI s.r.o., nebo si 
sjednat telefonicky schůzku s naším 
pracovníkem, který s Vámi vše vy-
řídí u Vás. Dluhopisy lze koupit od 
22. června 2015 (data emise) do 
vyprodání celkové předpokládané  
hodnoty emise 18 mil. Kč. Investo-
vat lze od 1,- Kč. Úroky jsou vyplá-
ceny ročně vždy k 22. červnu.
Jedná se o několik let připravova-ný 
projekt výstavby moderní automati zo-
vané linky na třídění plastů, který nyní 
společnost ENREI realizuje. Tento pro-
jekt plně splňuje podmínky pro přidě-
lení státní dotace, což urychlí návrat-
nost projektu.

Specifi kace dluhopisu:
Jméno: „ENREI 7,2/18“
ISIN: CZ0003512659
Datum emise: 22.6.2015
Datum splatnosti : 22.6.2018
Výnos dluhopisu: 7,2 % ročně
Dluhopisy jsou vydány podle zákona 
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a ří-
dí se Emisními podmínkami, které 
jsou dostupné v sídle společnosti  
ENREI s.r.o. a na webových strán-
kách společnosti .

Další informace na Infolince: 

417 539 394

• ENREI s.r.o. • Masarykova třída 538/16 • Teplice • www.enrei.cz •

Sídlo společnosti  v Teplicích.

Aquadrom Most - po celé prázdniny
otevřeny letní bazény s vodními 
atrakcemi a skluzavkami.
K dispozici travnaté plochy, dětské hřiště, 
minigolf, plážový volejbal. 
V provozu je víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na tenis 
a ostatní míčové sporty.
Otevřeno denně od 9 – 20 hod.

Ve sportovních areálech
Benedikt a Matylda jsou
od začátku června na vodních
plochách instalovány sestavy vodních 
atrakcí (trampolíny, houpací banány, 
skluzavky, horolezecké stěny),
navíc na Matyldě jsou pro jízdu 
po vodní hladině k dispozici
oblíbená šlapadla.

Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu

věštkyně a kartářka SANDRA
jsem tu jen a jen pro Vás

Jsem profesionální kartářka a věštkyně SANDRA.
Pracuji s kyvadlem a věšteckou koulí. 

Vykládám z tarotových karet a provádím 
i čarodějnické rituály, jsem také čarodějka

906 55 99 25volejte NONSTOPNONSTOP linku
cena hovoru za minutu je 55 Kč

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

2525

www.sandra-vestirna.webnode.czwww.sandra-vestirna.webnode.cz

Zahrada ech

www.zahrada-cech.cz
Po adatel: Partne i:

Mediální partne i:

Roční úroková sazba 7,2 %
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Nemocnice využitím finančních 
prostředků tohoto projektu na-
koupila techniku za přibližně 23 
miliónů korun, přičemž 19,5 mi-
liónů korun bylo hrazeno z dota-
ce Integrovaného operačního pro-
gramu Ministerstva zdravotnictví 
ČR (IOP) a zbylé necelé 4 milióny 
korun představovala spoluúčast 
nemocnice.
„Z objemu přidělené dotace jsme na 
jednotku intenzivní péče nakoupi-
li vybavená resuscitační a intenziv-
ní lůžka, dále pak centrální stani-
ci pro monitoring vitálních funkcí 
včetně monitorování funkcí mozku. 
Několik oddělení centra bylo vyba-
veno novými defibrilátory s moni-
tory a externí stimulací, na interní 
oddělení byl pořízen transkraniální 
ultrazvuk a na oddělení radiologie 
byl modernizován stávající CT pří-
stroj, jehož součástí je nyní rekon-
strukční algoritmus snižující radi-
ační dávku nutnou pro vznik kvalit-
ního obrazu až o polovinu,“ vyjme-
noval několik příkladů techniky 
pořízené z projektu Leoš Vysou-
dil, člen Správní rady a ředitel pro 
zdravotní péči litoměřické nemoc-
nice a dodal, že CT sestava byla 
doplněna o další zobrazovací kon-
zolu pro kvantitativní cévní ana-
lýzu a diagnostiku. Na radiologic-
ké pracoviště byl koupen rovněž 
nový ultrazvukový přístroj pro 
vaskulární vyšetřování. 
Mezi další pracoviště, která jsou 
díky přidělené dotaci IOP nově vy-

bavena, patří také centrální pří-
jem, kam bylo dodáno nové trans-
portní lůžko včetně transportní-
ho monitoru a transportního ven-
tilátoru. 
Statut iktového centra a z toho vy-
plývající možnost žádat o finanč-
ní prostředky v rámci IOP, získala 
litoměřická nemocnice na zákla-
dě rozhodnutí Ministerstva zdra-

votnictví ČR v dubnu 2012. Tím 
se nemocnice stala součástí ce-
lorepublikové sítě center posky-
tujících specializovanou a super-
specializovanou péči o pacienty 
po cévních mozkových příhodách. 
V letošním roce nemocnice statut 
iktového centra úspěšně obhájila, 
s prodloužením až do konce roku 
2020. (nk)

Nemocnice úspěšně ukončila další projekt
Litoměřice | Odevzdáním závěrečné zprávy a žádostí o platbu byl ukončen projekt „Modernizace a obnova pří-
strojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích“ v rámci kterého nemocnice nejen mo-
dernizovala, ale i rozšířila stávající přístrojové vybavení.

www.fkteplice.cz

To by se mohlo změnit v případě 
realizace stavby CPI Parku Žďárek 
nedaleko Libouchce, kde by uplat-
nění našlo až 850 zaměstnanců 
včetně mladých lidí se základním 
vzděláním, kterým doposud chybí 
jakékoli pracovní návyky. Podnika-
telský záměr zkušeného investora 
se zahraničním kreditem podpo-
ruje hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček, členové komise 
pro regionální rozvoj vedená Mar-
tinem Strakošem, senátor za Ús-
tecko Jaroslav Doubrava a vznik 

nových pracovních příležitostí by 
uvítali také primátoři statutárních 
měst Ústí nad Labem, Děčín a Tep-
lice, odkud je po dálnici D8 do 
Žďárku dobré dopravní spojení. In-
vestor v tomto případě nepožadu-
je žádné pobídky, finance má při-
pravené z vlastních zdrojů, jak pro 
stavbu a její provoz, tak i pro obec 
Libouchec a její satelity. 
Těžko obstojí argument ekologů, že 
by byly narušeny podmínky pro ži-
vot chráněných živočichů – kon-
krétně chřástala polního a střevlí-

ka zlatistého. V těsném sousedství, 
jen přes silnici, je před dokončením 
stavba technologického parku Nu-
pharo, jejímž investorem je sokro-
má společnost s dotací od EU. Prá-
ci tady najdou především vysoko-
školáci, kteří se budou zabývat vý-
zkumem a vývojem inovativních 
řešení v oblastech nanotechnologií 
a nových materiálů chemie a ener-
getiky. O tom se při své červenco-
vé návštěvě osobně přesvědčil pre-
miér Bohuslav Sobotka (na sním-
ku), který vznik jakýchkoli nových 
pracovních míst jednoznačně pod-
pořil. A tak věřme, že stavba areálu 
CPI Park Žďárek co nejdříve odstar-
tuje a vytvoří podmínky pro obživu 
850 rodin. 

CPI Park Žďárek slibuje vytvořit 850 nových pracovních míst
Skutečnost, že Ústecký kraj dlouhodobě trápí vysoká nezaměstnanost, je všeo-
becně známa. Proto je vítán každý investor, který vytvoří nová pracovní mís-
ta. V západní části regionu se v toto směru úspěšně rozvíjí průmyslová zóna 
Triangle se státními pobídkami, východní část je naopak na nabídku chudá. 

Auto Grál s.r.o.
Přístavní 837/85, Ústí nad Labem

Radost z jízdy

Nové BMW řady 3
Touring

www.autogral.cz

PAKET JOY S CENOVÝM ZVÝHODNĚNÍM AŽ 236 000 KČ S DPH*.
NOVÉ BMW ŘADY 3 TOURING. *Platí pro motorizace vyšší než BMW 320i/320d. Informace o cenovém zvýhodnění paketu JOY pro ostatní motorické 

varianty BMW řady 3 Touring Vám podají naši prodejci. Nabídka je platná pro vozy objednané do 30. 9. 2015.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 nového
BMW řady 3 Touring: 4,1–7,2 l/100 km, 109–168 g/km.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč si na rehabilitačním oddělení vyzkoušel dy-
namický chodník pro nácvik chůze (pořízeno z projektu).
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Historie dobývání hnědého uhlí v té-
to lokalitě spadá do posledních tři-
ceti let minulého století. Těžba by-
la ukončena 31. srpna 1999, napouš-
tění jezera bylo ofi ciálně zahájeno 
v říjnu 2008. Voda sem proudí z ře-
ky Ohře prostřednictvím průmyslo-
vého přivaděče Nechranice. Hladina 
jezera je v nadmořské výšce 199 me-
trů nad mořem, maximální hloubka 
činí 75 metrů a při průměrné hloub-
ce 22 metrů má objem 70,5 milionů 
metrů krychlových. Dlouhé je 2,5 ki-
lometru a široké 1,5 km. Již zmíně-
ných 310 hektarů rozlohy zname-
ná, že jezero Most je větší, než zná-
mé Máchovo u Doks. Celková plocha 
zrekultivovaných ploch včetně jeze-
ra je 12,2 čtverečních kilometrů. 
Výše provozní hladiny dosáhlo jezero 
v září 2014. Od té doby je celá soustava 
ve zkušebním provozu. Protože jezero 

a jeho okolí je stále vedeno jako dobý-
vací prostor, je sem návštěvníkům za-
tím vstup zakázán s vyjímkou vyzna-
čených cyklotras a naučné stezky. V 
současnosti tu stále probíhají sanační 
a rekultivační práce pod dohledem pra-
covníků Palivového kombinátu Ústí, s. 
p. Vše by mělo být hotovo a provoz pro 
veřejnost zahájen v roce 2017.  
A na co se mohou návštěvníci nejen 
z Mostu, ale i z okolí těšit? Plánů je 
mnoho a PKÚ, s. p., na nich úzce spolu-
pracuje se Statutárním městem Most. 
Podobně jako na jezeře Milada na Ús-
tecku, by tady mělo být přístaviště pro 
lodě, jehož hráz již je připravena, ideál-
ní podmínky tady najdou surfi sté a mi-
lovníci dalších vodních sportů. Pama-
továno je i na plavce a slunící se rekre-
anty, kterým poslouží pláž, situovaná 
pod hradem Hněvín, svůj vlastní pro-
stor budou mít nudisté a také pejska-

Jezero Most bude zpřístupněno
veřejnosti zhruba za dva roky

Krajina v severozápadních Čechách je poznamenána důlní těžbou. Když 
lom svoji činnost ukončí, začíná rekultivace krajiny a na jeho místě 
vznikne vodní plocha. To je případ Lomu Most a Lomu Ležáky, kde se na 
ploše 310 hektarů přímo pod Hněvínem na území starého města rozklá-
dá jezero Most. 

ři se svými miláčky. Až budou uprave-
ny cesty kolem vodní plochy, vznikne 
tady ráj pro cyklisty. Na rozdíl od jeze-
ra Milada, které je pilotním projektem 
podobného druhu a infrastruktura pro 

návštěvníky vzniká „za pochodu“, zbý-
vají Mosteckým ještě zhruba dva ro-
ky času k vytvoření a zahájení realiza-
ce koncepce rekreačního areálu, kterou 
budou schvalovat zastupitelé. 

Bližší informace najdete na 
www.jezeromost.cz 
nebo www.pku.cz

C E L O S T Á T N Í  P R O J E K T  S O U T Ě Ž E  K R Á S Y

MISS CZECH PRESSMISS CZECH PRESS 2015

Pohled ze severu v minulosti... ... a v současnosti.

Slavnostní galavečer 2. ročníku
se uskuteční 10. října v Klubu Lávka v Praze.

www.misspress.cz

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

v době, kdy píši tyto řádky, sužují 
celou střední Evropu dlouhotrva-
jící vedra. Člověku se nic nechce, 
přes den jsme malátní a upocení, 
v noci se pořádně nevyspíme.  
A přece si dokážeme najít my, 
kteří zrovna nemáme dovolenou, 
světlé chvilky. Pro realizační tým, 
který připravuje 2. ročník celo-
státní soutěže krásy Miss Czech 

Press, je radost dívat se na foto-
grafie přihlášených dívek (málo 
platné, Češky skutečně patří k nej-
hezčím ženám na světě – můžete 
se o tom přesvědčit na www.miss-
press.cz) a komunikovat s partne-
ry, kteří s námi s důvěrou do pro-
jektu vstoupili. Řeknu vám, že pro 
porotu vůbec nebude lehké vybrat 
třicítku těch nejkrásnějších a nej-
zajímavějších tváří a postav pro 
neveřejný casting a z něj potom 
deset finalistek pro závěrečný ve-

čer. Těšíme se ale na to a těžký 
úkol splníme. Máme už zkušenos-
ti z loňska a pomohou nám profe-
sionálové. Přirozeně budeme krok 
po kroku o všem čtenáře informo-
vat a to jak v tištěných novinách, 
tak i v elektronickém světě.  
Tento projekt, který je určen právě 
pro letní období, přináší osvěže-
ní i v tropických teplotách. A hře-
je u srdce hned dvakrát, protože 
dáme soutěžícím opět příležitost 
vstoupit do světa módy a mode-

lingu a navíc uděláme další dobrý 
skutek. Protože krása a pomoc po-
třebným odjakživa patří k sobě.
Přeji vám za celý tým tvůrců tohoto 
vydání, abyste si v horkých dnech, 
strávených v práci, pokud možno 
také našli alespoň krátkou příjem-
nou chvilku navzdory počasí.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz
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