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Vaše pojišťovna je tu pro
vás i v roce 2008
Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší
a nejstabilnější zdravotní pojišťovnou v České
republice, myslí na vaše zdraví a postará se
o vás v každé životní situaci. Přispívá například

•
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Splnila jsem si sen

MISS Siluetu 2006 Hanu Mašlíkovou se mi podařilo telefonicky brzy ráno vytáhnout z postele. Přesto byla stejně
příjemná a komunikativní, jako při našem posledním setkání před dvěma roky. „Dejte mi půl hoďky, jen se umyji
a můžeme si popovídat,“ prohlásila atraktivní sexy Severočeška z Krupky na Teplicku. Mimochodem, měla jsem
štěstí, neboť druhý víkend v lednu se Hanka chystala strávit v Londýně. Samozřejmě mě napadlo, proč právě
v této zimní metropoli, když většina celebrit míří v lednu za teplem a sluníčkem do exotických krajin.
Protože Londýn jsem si zamilovala.
Začala jsem tam občas létat kvůli focení a teď jsem se tam naučila ve volném čase relaxovat. Mezi Londýňany
jsem si našla přátele, ale ne v české
komunitě, Angličany. A ráda se tam
vracím kvůli nim. Londýn je nádherný a Oxford nepopsatelný.
Každý, kdo sleduje anglické filmy,
mi musí dát za pravdu, že s výjimkou několika hvězd jsou Angličanky
spíše nehezké. Máte stejnou zkušenost?
No (odmlčí se), já si myslím, že se tam
po ulicích pohybuje stejná směsice
krásných i ošklivých žen, jako kdekoli
jinde v Evropě. Asi jsou ošklivější než
třeba Češky, ale i v Londýně potkáte
krásnou ženskou. Jenomže, víte, já
víc sleduji chlapy. A ti jsou tam pěkní
(rozesměje se).
Ale o Britech se obecně traduje,
že jsou studení!
Nemyslím, že jsou studení. Naopak,
jsou velice galantní, mají to v sobě
dané od přírody, že jsou to obrovští

gentlemani. Alespoň ti, se kterými
se stýkám já. Umí se chovat, je jim
to vlastní. Nadchli mě mnohem víc,
než Češi.
Jak chodí mladí Angličané oblékaní?
Rozhodně mnohem stylověji než čeští
kluci. Nosí užší džíny, k tomu tenisky,
v oblékání jsou hodně free, nebojí se
experimentovat. Řekla bych, že čeští
muži jsou trošku střídmější.
Jsme na začátku nového roku, jaký
byl pro vás ten minulý?
(Znatelně ožije). Minulý rok byl úžasný
na pracovní příležitosti. Ke konci roku
jsem díky svým novým prsům absolvovala několik přehlídek spodního prádla
a focení pro značku Playboy. Musím se
pochlubit. Zdá se, že bych se měla stát
její tváří pro Českou republiku.
Blahopřeji a ptám se, jaká je současná Hana Mašlíková, které se podařilo uspět ve finále MISS 2006, je jako
doma na prestižních přehlídkových
molech a svoji fantastickou postavu
loni vylepšila o ještě krásnější ňadra?
Mimochodem, bolelo to?

Strašně! Strašně to bolelo, ale splnila
jsem si svůj holčičí sen.
A jakou změnou tedy prošla ta půvabná dívenka, kterou jsem poznala před dvěma roky?
Pořád jsem stejná, jenom už nejsem

holčička. Ale samozřejmě, že pohled
lidí na mě se různí. Víte, já jsem
vždycky byla rebel, jsem rebel a budu rebel. Spousta lidí to neskousne,
ale pak jsou tady moji přátelé, kteří
mi fandí. Ať budu jakákoli, ne vždy
se zavděčím každému. Já jsem hodně
temperamentní a jdu si svou cestou.
Samozřejmě dám na rady, ale přátele
už si třídím a vybírám.
Už vím, co ano a co ne. Dřív jsem
byla ráda, že mě obklopují mraky
lidí, že mám spoustu přátel. Dneska
už vím, že důležitější je kvalita, ne
kvantita. A to bude asi největší rozdíl
mezi Hankou Mašlíkovou v roce 2006
a dnes.
Přizpůsobila jste své nové image
šatník?
Samozřejmě! Šatník se změnil tak,
že mám spoustu triček s výstřihy,
kterých se teď nebojím. A také mám
víc elegantních modelů, například na
večírky. Ale do města pořád utíkám
v teniskách a džínech, hlavně, aby
to bylo pohodlné. A také jsem se nechala ostříhat. Pořád si držím hodně
krátké mikádo, říká se mu „beghemka“ podle Viktorie Beckham. Spousta
lidí na to reaguje pozitivně.
Kdyby vám někdo kvůli práci nařídil, že se musíte nechat obarvit,
ostříhat, změnit šatník, udělala byste to?
Tak to je přesně to nařizování, které
já moc nemusím. Takže nevím. Samozřejmě, že na molu kolikrát musíte předvést i něco, co se vám nelíbí.
Jsem profesionálka a nereptám. Ale
nad nějakou radikální proměnou
bych musela hodně přemýšlet a zvážit, jaké by byly podmínky.

Nedá mi, abych se nezeptala. Jako
Miss Silueta 2006 se můžete chlubit
dokonalou postavou. Proč jste se
rozhodla k tak radikálnímu zásahu
jako je zvětšení prsou?
Vždycky jsem chtěla mít velká prsa,
už od 17 let. V té době to ale bylo
brzy a hlavně jsem na to neměla
peníze. Také mi to tehdy zakazovali
nebo si to nepřáli moji partneři. Loni
v létě jsem měla našetřeno a byla bez
partnera. To jsem teď také, ale prsa
už mám podle svých představ, ta mi
nikdo nevezme (smích).
Jak to, že taková optimistická a krásná ženská nemá chlapa?
Asi proto, že jsem vybíravá. Zřejmě
proto jsem už čtyři měsíce sama.
Žádnému vztahu nesvědčí komplikace, které vyplývají z mé specifické
práce. Pořád jsem na cestách a navíc
na to nemám povahově. Nesnáším
omezování, nemám ráda, když mi
někdo volá stokrát za den, kde jsem,
proč tam jsem, kdy přijdu a proč nepřijdu. Můj partnerský vztah musí
být založený na důvěře. Potřebuji,
aby mě muž toleroval, respektoval,
aby byl hlavně hodný, ale také chytrý
a vtipný. Zkrátka ideál. A takových asi
moc po světě neběhá.
Jak jste strávila konec roku a co vás
čeká v nejbližších dnech?
Odlétala jsem 26. prosince do Kapského města, byla jsem tam do 3. ledna a oslavila jsem tam Silvestra. A od
ledna dělám na TV Prima pořad Sexy
šance, každý třetí den po půlnoci.
Text: Jana Smutná
Foto: archiv

Hana Mašlíková na plážích Mallorky
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Románek dostal finanční dar

Chomutov | Dvacetitisícový finanční dar obdržel první občánek Ústeckého kraje, narozený v roce 2008.
Osobně jej přijeli Románkovi Sauffletovi a jeho mamince Petře Tůmové do chomutovské nemocnice na
oddělení novorozenců předat Radek
Vonka, náměstek hejtmana, a Vladimír Záhorský, krajský radní.
„Rádi bychom malému Románkovi
popřáli hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a ať vám dělá jenom samé
radosti,“ popřál šťastné mamince

Radek Vonka, který předával kytici.
Šek na 20 tisíc pak předal Vladimír
Záhorský.
Prvního občánka Ústeckého kraje,
narozeného v roce 2008, Romana
Sauffleta, přivedla maminka na svět
1. ledna, hodinu a 33 minut po půlnoci v chomutovské porodnici. Při
narození měřil 52 cm a vážil 3,2 kilogramu.

Rok 2007 byl pro zemědělce Ústeckého kraje svým způsobem zvláštní.
Příznivá situace vznikla navýšením
cen u obilí a řepky.
Negativně se naopak promítlo sucho
v měsíci dubnu, kdy právě v zemědělských částech kraje na Lounsku a v jižní části Chomutova, Mostu a v oblastech Litoměřicka více než 40 dní vůbec
nezapršelo. Srážky představovaly 2 mm
za toto období. Bilance sklizně ukazuje,
že u obilovin to byla nejnižší sklizeň za
poslední léta. Propad v živočišné výrobě dále pokračuje.
Snížení stavu skotu a prasat nejenom
v počtu zvířat, ale i ve výrobě masa
nepříznivě ovlivnilo celkovou bilanci
výroby. Zároveň se promítlo snížení
produkce do celkového poměru mezi
rostlinnou a živočišnou výrobou.
Jestliže dříve v hrubé zemědělské produkci převyšovala živočišná výroba,
v uplynulém roce tomu bylo naopak.
Za zmínku stojí i výsledky v pěstování a sklizni chmelu, kde bylo dosaženo celkového průměru kolem 1 tuny.
Zájem o český chmel je však mnohem
větší, a proto již dnes má většina zemědělců uzavřeny smlouvy na rok 2008.
Tolik krátce k hodnocení zemědělství
na severu Čech za uplynulý rok.
Kde najdete pomocnou ruku? V novém sídle agrární komory a informačního střediska v Mostě – Velebudicích, Dělnická 33, v budově
Okresní veterinární správy. Volejte
476 700 658 nebo 602 341 689, e-mail:
oakmo@oakmo.cz, www.kisuk.cz.

LUDMILA HOLADOVÁ,
místopředsedkyně krajské
agrární komory Ústeckého kraje

Hitparáda vánoční
výzdoby měst

Text a foto: Jan Kratina

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic,
vyjma šťastného manželství.

Loňský rok
v zemědělství
na severu Čech

Krátce z kraje

O.Wilde

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka a radní Vladimír Záhorský přijeli do chomutovské nemocnice předat finanční dar a kytici mamince a prvnímu
občánkovi roku 2008.

Drinks Union a Univerzita J. E. Purkyně

se navzájem seznamují se svým prostředím

I díky podpoře Fakulty umění a designu UJEP společností Drinks Union se mohli
její studenti zúčastnit výstavy Mladý design 2007 v Praze.
Ústí n. L. | Rozvoj společnosti si vyžaduje změny v přístupech ke spolupráci i mezi obory a odvětvími, které až dosud byly od sebe na míle
vzdálené. Dobrým příkladem toho, že je možné realizovat takový záměr
na rovině vysoká škola – výrobní organizace, jsme nalezli v krajském
městě na příkladu spolupráce Univerzity J. E. Purkyně s akciovou společností Drinks Union. Více nám prozradila tisková mluvčí Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně Jana Šiková.
Prozraďte nám, co je hlavním cílem
dohody mezi oběma subjekty?
Letos vstupuje už do třetího roku platnost dohody o vzájemné spolupráci,
kterou podepsali vrcholní představitelé UJEP a Drinks Union, a.s. Ta v krátké době už přinesla své ovoce. Obě
strany vycházely z potřeby a nutnosti
spojit výrobní a podnikatelskou sféru
s akademickým prostředím, zapojit
do univerzitní výuky i praktickou činnost a nabídnout si vzájemně to, co
obě strany umí nejlépe. Je zde snaha
umožnit v podnicích jak praxi, tak
řešení diplomových a bakalářských
prací pro naše studenty. Stěžejní roli
ve spolupráci hraje také spojení univerzitního výzkumu s potřebou vývoje konkrétního provozu.
U společnosti Drinks Union se jedná
o možnost provedení např. různých
spotřebitelských a marketingových
průzkumů. Druhá strana může nabídnout využití významných odborníků z praxe při příležitostné výuce,

přednáškách apod. Univerzita se snaží, aby její absolventi našli práci, ale
také obsazovali významná místa ve
firmách a byl tím završen proces vzájemné spolupráce.
S jakými nabídkami do spolupráce
obě strany vstoupily?
Univerzita nabídla např. konzultace
vývojových trendů v oblasti vzdělávání a přípravy nových studijních
programů a oborů. Může spolupracovat na výzkumných a vývojových
projektech v oblasti ekonomických,
přírodovědných, technických a humanitních věd, v umělecké oblasti a v oblastech souvisejících s problematikou
životního prostředí. Drinks Union
může zajišťovat konzultanty pro studijní programy a obory či jejich inovace, případně pro rozvojové projekty
a další akce UJEP. Velmi důležitá je pro
nás možnost materiální a finanční
podpory rozvoje a realizace programů
a činností či spolupráce při získávání
a realizaci projektů Evropské unie.

Na co byla např. využita finanční podpora poskytnutá v loňském roce společností Drinks Union?
Podpora společnosti Drinks Union byla
zaměřena zejména do oblasti umění
a sportu. Významným způsobem náš
partner přispěl na uspořádání prestižní výstavy Fakulty umění a designu
naší univerzity „Vize pro Evropu“ v Parlamentu ČR. Na Pedagogické fakultě
pak podpořil aktivity studentů a akademických pracovníků na katedrách
hudební, výtvarné a tělesné výchovy.
Na sklonku roku se stal Drinks Union
sponzorem slavnostního předání cen
rektorky UJEP nejlepším akademickým
pracovníkům a studentům v oblasti
vědy, výzkumu, umělecké a sportovní
činnosti a předání stipendií primátora
města Ústí n.L., starostů městských obvodů, starostky města Trmice, generálních ředitelů AGC Flat Glass Czech a.s.,
ČEZ Distribuce, a.s., a ředitele Krajské
pobočky VZP pro Ústecký kraj.
Má vaše strana představu na realizaci jakých projektů využije nabídku
společnosti Drinks Union v letošním
roce?
Letos navážeme na průzkum Povědomí veřejnosti o společnosti Drinks
Union, který v 2. polovině roku 2007
provedli studenti Fakulty sociálně ekonomické. Přínosem této spolupráce
jsou nejen cenné výsledky z analýzy
tohoto průzkumu, ale také proběhlá
praxe studentů při získávání dat u tisíce respondentů v Ústeckém kraji, jejich
shromažďování a následné analýze.
V tomto roce se studenti, kteří na proběhlém průzkumu založili svoji bakalářskou práci, zaměří na firmu Drinks
Union a její podnikání. V létě jim bude
umožněna stáž ve firmě na marketingovém pracovišti, kde budou zpracovávat úkol související s tématem
bakalářské práce. Předpokládáme, že
v závěru roku by studenti na základě
své práce a zjištění z dotazníkového
šetření v roce 2007 připravili nový dotazník, provedli šetření pro rok 2008
a vyhodnotili výsledky.
Text a foto: Pavel Aur

Ústecký kraj | Severočeský Metropol zmapoval vánoční výzdobu měst
v Ústeckém kraji. A jak jeho sonda
především do večerního osvětlení
severočeských ulic dopadla?
Nejhezčí vánoční výzdobou se mohlo
pyšnit město Chomutov. Hned za ním
následovaly Louny. Třetí místo v žebříčku patří Mostu a slušně vyzdoben
byl také Děčín. Za Děčínem následují
Teplice a Litoměřice. Pořadí uzavírá
krajské město Ústí nad Labem. (jk)
Více na www.tydeniky.cz

Ústí nezvýší daň
z nemovitostí

Ústí nad Labem | Město nezvýší daň
z nemovitostí. Nevyužije tak nové
možnosti zvýšit až pětinásobně sazbu této daně, kterou umožňuje novela zákona o dani z nemovitosti vydaná v rámci stabilizace veřejných
rozpočtů v minulém roce. Pro rok
2008 se pro občany Ústí nad Labem,
vlastnící nemovitosti na území města, nic nemění, výše daně zůstává
stejná jako vloni.
(r)

Lepší péče
pro Šluknovský
výběžek
Velký Šenov | Nové výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné
služby bylo uvedeno do provozu ve
Velkém Šenově. Zařízení se nachází
v objektu dobrovolných hasičů a má
nepřetržitý provoz. Tím se pro tamní
občany výrazně zlepšila dostupnost
neodkladné zdravotní péče.
(r)

Prvním mládětem
roku ovečka

Ústí nad Labem | Malá ovečka kamerunská se stala prvním mládětem,
které se narodilo v ZOO Ústí nad Labem v novém roce. „Několik dní bylo
s napětím očekáváno, které zvíře získá
v letošním roce primát, ale jasno bylo
až v úterý 8. ledna okolo poledne,“ prozradila Věra Vrabcová z oddělení marketingu. Po loňském úspěchu v podobě
malého orangutana Budiho není možná ovečka kamerunská dostatečným
konkurentem, nicméně potěší zejména
dětské návštěvníky. Ovce kamerunské
pochází z Afriky. Kromě nich ve společném výběhu žijí ještě kozy kamerunské, kozy domácí a lama alpaka.
Text: Jan Kratina
Foto: ZOO Ústí nad Labem

Ing. René Budjač: Přechod proběhl bez komplikací a otřesů
Čtyři měsíce fungují nemocnice v Děčíně, Chomutově,
Mostě, Teplicích a v Ústí nad Labem jako jeden celek
– Krajská zdravotní a.s. Doba pro hodnocení transformace je zatím příliš krátká, přesto nám předseda
představenstva KZ, a.s., Ing. René Budjač odpověděl na
následující otázky.
Nejprve, pane předsedo, jak přijali
sloučení samotní zaměstnanci jednotlivých nemocnic, kteří jsou v první linii u pacientů?
Na počátku byla pochopitelně mezi
zaměstnanci ke změnám určitá nedůvěra. Myslím, že tuto fázi už jsme
ale překonali. Podařilo se nám to pře-

devším díky intenzivním jednáním se
zástupci zaměstnanců, odborových
organizací, které v krajských nemocnicích působí. Důležité je také to, že se
ještě na sklonku uplynulého roku podařilo uzavřít novou kolektivní smlouvu (blíže na 6. straně –pozn. redakce).
Objem mzdových prostředků tak od

1. ledna letošního roku vzrostl o tři
procenta. V konkrétních číslech to
znamená, že již od ledna mají nemocnice na platy o 60 milionů korun více.
Připomínám, že se nejedná o plošný
nárůst, tyto prostředky poslouží na
základě dohody s odbory k navýšení
celkového objemu mzdových prostředků. O nejméně další 1,5 procenta
se mzdové prostředky v rozpočtech
nemocnic zvýší od pololetí roku 2008.
Jak byste zhodnotil působení akciové společnosti z úhlu pohledu zakladatele za uplynulé čtyřměsíční
období?

Jsem přesvědčen o tom, že se nám daří
plnit to, co jsme se předsevzali. Spojení nemocnic proběhlo bez komplikací
a otřesů a pacienti ho v podstatě ani
nezaznamenali. Začalo pracovat nové
manažerské vedení, které je plně odpovědné za to, jak nemocnice fungují
a hospodaří. Kraj jako vlastník má dnes
zároveň lepší možnost své nemocnice
a jejich vedení účinněji kontrolovat.
A nakonec: Které zásadní kroky lze
očekávat v letošním roce?
Ústecký kraj letos poskytne nemocnicím 150 milionů korun na navýšení
základního kapitálu. Tato částka bude

použita na nákup moderních přístrojů
a zdravotnických technologií. Opět se
tedy o něco zlepší vybavení našich nemocnic. Za zásadní bych označil také
to, že díky sdružení nemocnic a jejich
transformaci je dokončena fáze ekonomické stabilizace našich nemocnic
a kraj teď bude mít více prostoru pro
to, aby se zaměřil na zvyšování kvality
péče o pacienty a také na její kontrolu.
Text: METROPOL
Foto: archiv
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Anketa s představiteli kraje a měst

Jiří ŠULC, hejtman Ústeckého kraje
1.) Co považujete v našem kraji za největší úspěch
roku 2007?
Než o jednom největším, by se spíše letos dalo mluvit
o sledu více úspěchů, které byly výsledkem několikaleté
práce. Podařilo se bez jakýchkoli problémů pět krajských
nemocnic sloučit a převést na akciovou společnost. Zcela
zásadním způsobem se v kraji prakticky na polovinu snížil počet nezaměstnaných a naopak vzniklo několik tisícovek pracovních příležitostí. Velký podíl na tom má rozjetí krajské strategické zóny
Triangle. Za obrovský úspěch považuji to, že se Ústeckému kraji podařilo z fondu
dopravní infrastruktury získat na investice do dopravy na roky 2007 – 2013 více
než 42 miliard korun. To znamená, že v těchto letech se v kraji opraví desítky
kilometrů silnic, budou dostavěny všechny důležité tepny jako je dálnice D8 nebo
rychlostní komunikace R6 a R7.
A nesmím zapomenout ani na projednání a odsouhlasení Regionálního operačního programu, který regionu soudržnosti Severozápad, tedy Ústeckému a Karlovarskému kraji, přinese v příštích šesti letech 21 miliard korun z evropských fondů. Jde o nejvyšší sumu mezi všemi českými regiony soudržnosti a věřte, že nebylo
lehké ji pro náš region navrhnout a obhájit, respektive vybojovat.
2.) Jaké priority má Ústecký kraj pro rok 2008?
Pokud bychom se na priority kraje dívali prizmatem krajského rozpočtu, tak mezi
ty nejdůležitější určitě budou patřit další opravy silnic II. a III. tříd. Další z priorit
bude i zásadní zlepšování péče v nemocnicích našeho kraje – zejména nákupem
špičkových přístrojů. Vedle toho chceme v roce 2008 řešit nový problém, který
v kraji vzniká. Nezaměstnanost vystřídala nezaměstnatelnost některých lidí, což
úzce souvisí se zneužíváním sociálních dávek. Na řešení obojího - jak nezaměstnatelnosti tak zneužívání dávek - bychom se v novém roce také chtěli zaměřit.

1.) Co považujete ve vašem městě za největší úspěch roku 2007?
2.) Jaké priority má vaše město pro rok 2008?
Jan KUBATA,
primátor Ústí n.L.

1.) Za nevětší úspěch v životě města v uplynulém roce považuji dokončení trolejbusové trati na Střekov,
dále definitivní vyřešení problémů
ochrany obyvatel Střekovského nábřeží před povodněmi a dokončení
Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015.
2.) Investičními prioritami města
jsou v tomto roce pokračování rekonstrukce Domu kultury a dokončení stavebních úprav ulice Malá
Hradební. V provozní oblasti to jsou
především optimalizace chodu Dopravního podniku města Ústí n.L.
i magistrátu podle výsledků personálního auditu.
Vlastimil WOZKA
primátor
města Mostu
1.) Jistě největším
úspěchem je, že se
podařilo několik
významných změn, zahrnutých do
našeho volebního programu, a které
jsou jednoznačně ve prospěch občanů
města. Jedná se o zajištění bezplatné
dopravy školou povinných žáků, kdy
za ně jízdné hradí Dopravnímu podniku město Most. Dalším významným
úspěchem je, že od července občané
neplatí za likvidaci domovního odpadu.
2.) V roce 2008 budou předány veřejnosti venkovní bazény Aquadro-

mu. Zahájíme řadu investičních akcí
souvisejících s parkováním ve městě,
budeme nadále podporovat sportovní
aktivity mládeže a asi nejvýznamnější projektovou prací bude zpracování
integrovaného plánu rozvoje města,
oprava a modernizace sportovní haly
a městské knihovny.
Jaroslav KUBERA
senátor a primátor
města Teplice
1.) Určitě to byla
výstavba víceúčelové sportovní haly. Zapomínat by se nemělo na drobné investice jako jsou opravy komunikací, kromě II. etapy Masarykovy
třídy. Teplice mají cca 130 km vozovek a dvojnásobné množství chodníků. Velkým projektem je rekonstrukce oblasti kolem vlakového nádraží
včetně hlavní budovy, která není sice
projektem města, ale podílíme se na
ní a podporujeme ji.
2.) Za nádražím je plánováno velké
obchodní centrum a výstavba bytů,
to je soukromý investor, což nás těší.
Takové akce by měli dělat soukromí
investoři a město by se mělo věnovat těm obecně platným jako jsou
chodníky, osvětlení nebo doprava.
Velkou pozornost si získala zmínka v novinách, že chystáme obnovu
teplické kolonády. Je to dlouhodobý
plán a možná, že se ani nebude realizovat. Například známá „mušle“
tu už být nemůže. Vše je otázka proveditelnosti a ceny, ale určitě všichni Tepličáci mají tu ambici vrátit se
k malé Paříži.

Vladislav RAŠKA
primátor
města Děčín
1.) Loni se nám podařilo např. dokončit výstavbu sportovní haly v ulici Práce a rekonstrukci
fotbalového stadionu. Zahájili jsme
stavbu další části cyklostezky, úspěšně
pokračovali v budování dětských hřišť
a na opravách zámku. Za velmi důležité považuji, že se nám podařilo zajistit zdravotnickou a stomatologickou
pohotovost, a že bylo přijato několik
významných rozhodnutí týkajících se
občanů, jako je zrušení poplatku za odpady pro letošní rok.
2.) I letos na nás čeká mnoho úkolů.
Budeme pokračovat v loni započatých
projektech, jako je např. budování parku na Mariánské louce či dalšího bazénu na Starém Městě, akcí, které přispějí
k tomu, aby se zde naši občané cítili lépe
a návštěvníci se k nám rádi vraceli.
Ladislav CHLUPÁČ
starosta
města Litoměřice
1.) Úspěšně byl
ukončen zkušební
vrt geotermálního
projektu, který prokázal, že země pod
Litoměřicemi je natolik energeticky
vydatná, aby zde mohl být realizován
v ČR pilotní projekt stavby geotermální
elektrárny. Podařilo se získat dotaci na
stavbu domova pro seniory a následně ji i zahájit. Úspěšně pokračuje výstavba přivaděče a nového západního
mostu přes Labe. Významnou stavbou,

která zlepší plynulost dopravy v centru města, je nový kruhový objezd před
Domem kultury. V Litoměřicích bylo
po bakalářském studiu otevřeno také
magisterské studium zakončené titulem inženýr.
2.) Především musíme sehnat finance na realizaci projektu geotermální
elektrárny a pokračovat v započatých
akcích. Usilovat budeme o rekonstrukci zimního stadionu, fotbalového hřiště, o stavbu víceúčelové haly, využití
gotického hradu a regeneraci sídlišť.
Neustáváme v jednáních o obnově
výroby piva v Litoměřicích a věřím,
že se nám podaří dotáhnout do konce
i převod majetku nemocnice ze státu
na příspěvkovou organizaci Městská
nemocnice Litoměřice.

Jan KERNER
starosta
města Louny
1.) Ze zhruba stovky
úspěšně
dokončených investičních akcí mám největší radost z dokončení rekonstrukce prostoru s poetickým názvem Náměstíčko, s lavičkami, kašnou a originální
novostavbou. Před deseti lety tam bylo
ohyzdné tržiště, teď je tam důstojný vstup
do historického centra města.
2.) Čeká nás dalších sto investičních akcí za
osmdesát milionů korun. Polovina jde tradičně do komunikací. Moc se také těším na
rozšíření Masarykových sadů. Pokud získáme dotaci, pustíme se do 50ti milionové přestavby bývalé budovy soudu na knihovnu.

Spolchemie v loňském roce s rekordními prodeji i ziskem
Právě uplynulý rok byl pro Spolchemii úspěšný v ukazatelích hrubých tržeb i zisku. Nebyly to však
jen rychle rostoucí tržby i zisk, co
tvořilo úspěch Spolchemie. Zdárně
byly dokončeny a rychle uvedeny
do provozu další výrobní kapacity
– nová výroba epichlorhydrinu na
bázi obnovitelných surovinových
zdrojů, rozšíření produkce umělých safírů a zejména zdvojnásobení výkonu ve výrobě nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic.
Epispol II tak doslova Spolchemii
katapultoval na třetí evropskou
příčku producentů epoxidů.

Loňský plán pak předpokládal dosáhnout celkové hrubé tržby ve výši
4 338 milionů korun. Tento ambiciózní rekordní plán byl v předstihu splněn. Stalo se to již v polovině prosince 2007. Po uzavření výsledků celého
roku budou činit hrubé tržby okolo
4,5 miliardy korun a mohlo by být dosaženo zisku ve výši 300 milionů korun. V průběhu roku 2007 padla celá
řada rekordů ve výrobě i v prodeji. Byl
to nejúspěšnější rok v novodobé historii Spolchemie. Proti roku 2006 by
loňský zisk mohl být přibližně trojnásobný.
„Chci poděkovat všem, kteří se na výtečných výsledcích uplynulého roku
podíleli,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Spolchemie
Ing. Martin Procházka. „Byl to velmi
dobrý rok. Do příštího období navíc
máme jasnou vizi, víme, čeho chceme

Epispol II – nová výrobna epoxidů v ústecké Spolchemii zahájila výrobu v říjnu 2007.
dále dosáhnout. Je dobré, že máme přebytek dalších zajímavých projektů, které
budou náročné na naše realizační možnosti,“ uvedl dále Martin Procházka.
Celý investiční program ve Spolchemii s sebou nese prvky zlepšování
bezpečnosti a ekologie, zejména
v nových provozech. Zlepšování
bezpečnosti a ekologie věnuje Spolchemie stovky milionů ročně.

Spolchemie také v loňském roce
podporovala řadu aktivit v životě
města. Stala se generálním partnerem extraligového hokejového
týmu, Ústeckých lvů, spolupracovala se školami a místní univerzitou, podpořila řadu významných
akcí ústeckého kulturního, sportovního a společenského kalendária.

Spolchemie chce v tomto roce prodat o 1 miliardu korun více výrobků
než v roce 2007 a tím si vytvořit vyšší zisk jako zdroj pro nové investice.
V roce 2008 bude například zahájena stavba nové membránové elektrolýzy a stanice odsolení odpadních
vod. Bude také pokračovat čištění
areálu závodu od starých ekologických zátěží.

Všech dobrých výsledků by nemohlo být dosaženo bez lidského úsilí,
bez spolupráce s městem, bez dobře
odvedené práce zaměstnanců i spolupracujících institucí, firem a dodavatelů.
Text: Zdeněk Rytíř
Foto: Ondřej Hrčiak
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Mazda CX-7

Praktické sportovní auto za skvělou cenu
V současné době si příznivci automobilů už mohou vybírat z modelů podle svého gusta. Ne u každého
vozu však lze nalézt skloubení všech důležitých či požadovaných parametrů s cenou. Platí to především u sportovně užitkových vozů, kde výrobci sice dokáží nabídnout zákazníkovi téměř všechny
převratné novinky, ale tím pádem se také dostanou s cenou hodně vysoko.
Přesto jsme v této třídě nalezli výjimky. Patří k nim Mazda CX-7, která
je v Česku v prodeji už přes 100 dní
a určitě právem byla nominována
mezi 47 automobilových novinek 29
značek ve 14. ročníku ankety Auto
roku 2008.
Nezávislí odborníci, kteří měli možnost vůz otestovat v rozličných podmínkách, říkají, že se Mazdě podařilo postavit výjimečné auto,
a to především proto, že se
od prvního do posledního
detailu zaměřuje na řidiče.
Mazda CX-7 je připravena
zdolat všechny situace, které posádku v životě čekají. Systém pohonu
všech kol s aktivním rozdělením kroutícího momentu zaručuje výjimečné
ovládání a držení na silnici za každého počasí. Vůz dokáže zvládat stejně

dobře silničky a terény na venkově
jako složité a přeplněné ulice města.
Když jsem zasedl na místo spolujezdce vedle Petra Beláka, vedoucího prodeje vozů Mazda u společnosti Pohona v Roudnici n.L., hned mne zaujal
skvělý výhled, pohodlí, prostornost
a pocit pružnosti, což jsou hlavní kvality, jež očekává majitel u sportovního
užitkového vozu využívaného v mo-

derním životním stylu. Petr mi při jízdě několika terény ukázal přednosti
vynikajícího přeplňovaného čtyřválce
o objemu 2,3 litru s přímým vstřikováním, který dokáže vyvinout výkon
260 koní. Důležitější než výkon však je
točivý moment, který narůstá plynule bez skoků způsobených turbodmychadlem, a že jeho mohutný zátah se
nepromítá do řízení. Díky tomu je vůz
famozně rychlý a předjíždění s ním je
otázkou zlomku sekundy. Motor je
velmi dobře odhlučněn a na našich
silnicích posádka Mazdy zvlášť ocení
jedinečnost podvozku, díky němuž
vůz překonává hrboly velmi měkce
a bez přenosu hluku do interiéru.

Mazda CX-7 dosahuje zrychlení z nuly
na 100 km/h za 8,0 sekundy, spotřeba
činí 10,2 l na 100 km, dosahuje výkonu 260 koní v 5500 ot./min, předností
je točivý moment 380 Nm při 3000
otáčkách a hladké, precizní řazení
pomocí šestistupňové manuální
převodovky. Velmi důležitá
je bezkonkurenční cena, která je
stanovena na 785 900 Kč. Od ledna
2008 se však, díky velkému zájmu
klientů, zvýšila o 7,1%. U tohoto vozu
je možný odpočet DPH.

Text: Pavel Aur
Foto: archiv

Kontakt pro podnikatele a firmy: inzerce@tydeniky.cz | tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu

Vláďa Hron: Dávám si šílený novoroční předsevzetí
Bavič, zpěvák, imitátor, moderátor a herec Vladimír Hron je jednou z nejpopulárnějších osobností showbyznysu v Česku. Poprvé zazářil před lety
v pořadu Šance a tenhle okamžik nastartoval jeho hvězdnou dráhu. Je
protagonistou úspěšných zábavných pořadů Jsou hvězdy, které nehasnou
nebo Abeceda hvězd. Rodák z Mostu se rád vrací domů, na sever Čech. Při
jeho nedávné návštěvě si s ním Metropol povídal, ohlížel se za uplynulým
rokem a snažil se zjistit, jaké jsou jeho plány do budoucna.

Mistr převleků - imitátor Vláďa Hron
Skončil nám rok 2007. Můžete se
krátce ohlédnout za tím, jaký byl
z vašeho pohledu?
Rok to byl pro mě samozřejmě úspěšný. Získal jsem v pořadí již čtvrtou
cenu TýTý a v Českém slavíku jsem se
umístil na krásném místě, mám letos
22. Pořád se cítím báječně. Práce jde,
jezdíme jako o život. Ještě den před
Štědrým dnem jsem měl v Praze koncert. Lidé jsou po celé republice úžasní. Takže mám za sebou velice úspěšný

rok. Sice náš pořad zmizel z televizní
obrazovky, takže jsem byl vnitřně tak
trochu zklamaný, ale s odstupem času
zjišťuji, jak bylo dobré dát si pauzu.
Jsem rád, že si malinko odpočinu, ale
bude-li šance, tak se zase do práce na
televizní obrazovku rád vrhnu.
Jak bude podle vás vypadat rok
2008?
Já doufám, že bude přinejmenším tak
úspěšný, jako ten 2007. Ne, no samozřejmě věřím, že se nám bude dařit
a doufám, že i čtenářům Metropolu.
Dáváte si nějaká novoroční předsevzetí?
Já jsem si novoroční předsevzetí
vždycky dával, takže v tom hodlám
pokračovat. A to vždycky taková,
aby se mě drželo nějaké to štěstí
a vycházely mi věci, které si přeju.
Nedávám si pevné cíle. Ty jsou takové, že když se je potom člověku nepodaří splnit, bývá hodně zklamán.
Já si myslím, že si člověk nemá na
záda nakládat věci, o kterých si
není stoprocentně jistý. Podle mě je
lepší, když si naloží desetkrát tolik
a pak je rád, že se mu povede třeba

Začátek letošního roku prožil Vladimír Hron v přírodě na rodném Mostecku.
polovinu z nich splnit. Já si dávám
obrovské cíle. Někdy mi lidé říkají,
že jsem úplnej magor, že si kladu
cíle, kterou prostě nejdou splnit.
Ale pak jsou vyděšení z toho, když
se vyšplhám na ten Olymp. Dávám
si tedy předsevzetí úplně šílený,

ale ne s tím, že je musím splnit za
každou cenu. Stačí mi, když se vyšplhám alespoň do poloviny toho
kopce.
Co byste popřál čtenářům Metropolu do nového roku?
Ať se jim daří, ať mají hodně lásky,

hodně štěstí a až se budou za rokem 2008 ohlížet, aby mohli spokojeně říct, že to byl dobrý rok.
Text: Jan Kratina
Foto: Jiří Severský

Zamyšlení hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce

Vážení čtenáři,
máme za sebou první tři týdny roku
2008. Roku, který valná část obyvatel
díky mediální hysterii, jenž se rozpoutala na konci roku loňského, očekávala
s obavami.

Ano, mluvím o tak zvaných vládních reformách. Pozorně jsem sledoval, jakým
způsobem média o těchto změnách
informovala. Člověk mohl snadno získat pocit, že rok 2008 bude znamenat
konec blahobytu, uvržení celé země
do bídy. Všechny noviny psaly o poplatcích u lékaře, o ekologické dani,
o zvýšení DPH. Přesto, že novináři
tak rádi poměry u nás srovnávají se
situací v jiných zemích Evropské unie,
tentokrát se nikdo nezmínil o tom, že
oněch třicet korun, které od tohoto
roku musíme platit u lékaře, je jeden
z nejmenších poplatků za tuto službu
v Evropské unii, kde mimochodem neexistuje stát, kde by tyto regulační poplatky nebyly. Jen málokdo se zmínil
o snížení daní z příjmů, ale především
– nikdo z novinářů se nezamyslel nad

tím, co bylo důvodem k této reformě,
nebo nad tím, co by naši zemi čekalo,
pokud bychom veřejné finance nechali
ve stavu v jakém byly doposud.

Je třeba si uvědomit, že sociálně demokratické vlády nastartovaly obrovské
zadlužování naší země. Jen pro informaci, dluh naší země už činí více než
914 miliard korun. Bylo by bláhové
se domnívat, že jde jen o nějaké
imaginární peníze na papíře,
které lze škrtnout. Opak je
pravdou. Jsou to skutečné
peníze, které bude nutno
skutečně splatit. Je to dluh,
kterým jsme zatížili naše děti.
Jak vznikl? Co je jeho příčinou?

Především velkorysé a nehospodárně
rozdělování sociálních dávek. Nemusím se asi dlouze rozepisovat o celých
rodinách, jejichž příslušníci nikdy
nepracovali a přece mají příjmy jako
lidé, kteří chodí každý den do práce
a ze svého výdělku platí daně. Roky
jsme z daní lidí, kteří denně chodili do
práce, plnili sociální polštář, tak měkký a luxusní, že části těch, kteří do
něj spadli, se už nechce pracovat. Navíc k nám láká
i sociálně slabé obyvatele ze Slovenska.
Právě náš, Ústecký
kraj, je regionem, který
na zmíněný sociální

polštář doplácí. Jen obce v našem kraji ročně na sociálních dávkách vyplatí
téměř tři miliardy korun. Objem, který vyplácejí Úřady práce, je minimálně jednou takový. Předpokládá se, že
více než třetina těchto peněz je zneužívána. Tedy není použita na zajištění
nejnutnějších životních potřeb, nebo
je pobírají lidé, kteří na ně nemají právo. Například rodičům samoživitelům,
kteří nepřiznávají, že ve skutečnosti
žijí ve společné domácnosti s partnerem, lidem, kteří jsou evidováni jako
nezaměstnaní a přitom pracují na černo a dalším a dalším.

Zmíněný sociální polštář má vliv i na
samotnou nezaměstnanost. Ta se sice
za poslední roky snížila v podstatě
o polovinu, stále však zůstává jednou
z nejvyšších v České republice. Důvodem ovšem už přestává být nedostatek
pracovních míst. Do kraje v posledních
letech přišlo několik silných investorů,
kteří vytvořili stovky nových míst.
Nutno říct, docela slušně placených
míst. Jak zjišťuji během svých cest po

Magistrát města Ústí nad Labem
Ústí nad Labem | Primátor města
Jan Kubata podepsal smlouvu na dodávku protipovodňových mobilních
stěn na Střekovské nábřeží s vítězem
výběrového řízení, společností Průmyslové bariérové systémy Rotava.
V pořadí druhá ﬁrma EKO-SYSTÉM
podala sice v polovině prosince minulého roku námitku proti výsledku
výběrového řízení, tu však město
odmítlo. Firma poté zvažovala obrátit se na ÚOHS v Brně, od záměru ale
nakonec ustoupila.
„Velice mě těší, že skončily několikaměsíční tahanice spojené s výběrem
dodavatele mobilních stěn. Je to
důležitý krok k tomu, aby obyvatelé

Střekova byli před velkou vodou
ochráněni do konce letošního roku,“
uvedl primátor Jan Kubata.
Příští týden se zástupci města sejdou
s představiteli Povodí Labe, aby předali investorovi stavby pevné hráze,
veškerou projektovou dokumentaci
a smlouvu s dodavatelem mobilních
stěn. Dohodnou se také technologické postupy a termíny samotné
stavby.
Výběrové řízení na dodávku „Protipovodňové mobilní stěny na Střekovském nábřeží Ústí nad Labem“
proběhlo od 10. října do 8. listopadu
2007. Přihlásily se do něj čtyři ﬁrmy,
z nichž jedna společnost nesplnila

všechny podmínky a byla vyřazena.
Komise vyhodnotila nabídky dle
kritéria ekonomicky nejvýhodnější
nabídky na základě bodovací vážené
metody. Zohledněny byly vedle ceny
také náročnost montáže, korozivzdornost stěny, odolnost proti
chemikáliím, vlastnosti těsnících
prvků a míra požadavků na skladování stěny. Vyhodnocení výběrového
řízení a zároveň přidělení zakázky
vítězné ﬁrmě Průmyslové Bariérové
Systémy schválila Rada města loni
15. listopadu.

kraji, často na tato místa přecházejí
zaměstnanci jiných podniků. Na pozice, které po nich zůstávají uvolněné,
se ale noví pracovníci hledají jen těžko. Nezaměstnaní o tato místa nemají
zájem. Na to asi řeknete: „No ano, to
je přeci logické. Proč by denně chodili do práce, když s trochou šikovnosti
a trpělivosti se dá ze státu vytáhnout
víc peněz, než kolik je ochoten zaplatit
průměrný zaměstnavatel?“ Samozřejmě. Zaměstnavatel totiž musí za zaměstnance odvést státu peníze, které
bezmála dosahují výše samotné mzdy.
To, že tyto peníze jdou pak třeba i na
vycpávání našeho známého polštáře,
ale i pohodlí pražských politiků, asi
není třeba zdůrazňovat.

Pomoci přetnout tento začarovaný
kruh, ubrat peří z polštáře, aby se na
něm tak dobře neleželo a vyhnat z něj
ty, kteří na jeho užívání nemají právo,
právě to jsou jedny z věcí, které bych
chtěl v tomto roce prosazovat. Doufám, že uspěji.
Váš hejtman Jiří Šulc
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Boubelky paní Narcisy hubnou krok za krokem

Narcisa Vitnerová z hnutí Stop obezitě s úsměvem, který je jí vlastní
V postupných krocích a při zachování svých chuťových zvyklostí hubnou
klienti poradny STOB teplické lékařky Narcisy Vitnerové. Loni v rámci
hnutí Stop obezitě uspořádala tři tříměsíční kurzy. Zúčastnilo se jich
62 obézních žen a 3 muži.
Největšího úspěchu dosáhla dáma důchodového věku, které se během roku
podařilo shodit 37 kg. Na pomyslném
druhém místě zhublých „tlouštíků“ se
umístila třicetiletá žena, z níž se po váhovém úbytku 33 kg stal viditelně jiný
člověk. „Neuvěřitelně omládla a začala
se i jinak česat a oblékat,“ - prozrazují její
kolegové z pedagogicko psychologické poradny. „Pacienti, kteří mě navštíví,
mají za sebou hromady neúspěšných diet.
Řada z nich brala i různé zaručeně hubnoucí preparáty. Zvláště ženy nesmyslně
vydávají peníze za koktejly. Některé z nich
sice skutečně zhubly, ale netrvalo dlouho
a dostavil se jojo efekt, protože neodstranily své stravovací zlozvyky,“ konstatuje
MUDr. Vitnerová. Neopomene zdůraznit, že úspěch závisí na ochotě klienta
spolupracovat, dodržovat doporučené

rady a na jeho sebekontrole. Své o tom
ví čtyřicátnice Marie Červová: „Jde o to
nepřestat. Byly vánoce a já neodolala a zase jsem se vrátila k tradičnímu stravování.
Občas z toho mám deprese, protože to je
pořád dokola. Vážit, kontrolovat, počítat.
Myslím si, že jsem extra případ. Někdo
ztloustne po dětech, jiný kvůli nemoci, já se
s tím peru odmalička. Ale zjistila jsem, že
stačí, aby člověk zhubl 8 kilogramů a hned
se mu lépe chodí a má pocit, že mu to i lépe
myslí. Jediné, co zabírá, že si večer napíšu
všechno, co jsem v průběhu dne snědla.
Ale je to hrozně pracné a musím se k tomu
nutit.“
HUBNUTÍ BOLÍ
Každý, kdo to zkusil, potvrdí, že hubnutí
je nápor na psychiku, neboť znamená
zásah do života. Aby nebyl tak razantní,
probíhá v poradně STOB krok za kro-

kem, takže bolest není tak velká. „Navíc
je to zásah časově náročný, člověk mu denně musí věnovat zhruba 30 minut,“ upozorňuje Vitnerová. Odhodlané boubelky
každý den vyplňují jídelníčky, v dalším
kroku začnou vážit potraviny a počítat
jejich kalorické hodnoty. To trvá dva
měsíce. „Jakmile se naučí váhu potravin
i denní příjem kilojoulů kvalifikovaně odhadovat, zůstane jim to na celý život a nemusí vážit nic,“ říká Vitnerová.
SLADKÉ? PROČ NE!
Na rozdíl od populárního televizního
pořadu, klienti paní Narcisy jedí všechno, jen omezují množství: „Takže mám
případy, kdy denně konzumují sladkosti,
snídají sladké pečivo a zbytek si doplní
potravinami do celkové kalorické hodnoty.
Ta je samozřejmě jiná v průběhu hubnutí,
jiná v běžném životě, ale vždycky přísně
individuální,“ vysvětluje. Podle ní je základem úspěšného hubnutí naučit se
přemýšlet o tom, co jím, jíst s rozmyslem a dokázat si jídlo vychutnat.
STOB = EFEKT PRO RODINU
Žena hubnoucí podle zásad STOB začne
do rodinného jídelníčku zařazovat jiné
druhy potravin a vařit tak, aby omezila
skryté tuky. Bohaté na ně jsou smetanové mléčné výrobky, trvanlivé uzeniny,
pomazánky, lahůdkářské výrobky s majonézou, chipsy, ale také sušené ovoce
a oříšky. „Konzumací 10 dkg sušeného ovoce přijmete 2,5 tisíce kilojoulů, což je jeden
oběd. Ovoce zbavené vody je totiž enormně
sladké. Další záludností jsou džusy. Opravdu platí reklama od Raucha, že v 1 litru je
2,5 kg pomerančů. Ale zatímco litr džusu
je člověk schopen vypít během hodiny, 2,5
kilogramů pomerančů má na měsíc,“ vysvětluje Vitnerová.
Text: Jana Smutná
Foto: archiv

Nejlepší lék je prevence
Lepší je nemocem předcházet,
nežli je zdlouhavě a draze léčit. Tuto letitou a praxí ověřenou zásadu naplňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna České
republiky již od svého založení
v roce 1992. Nejen plně hradí
různé preventivní prohlídky, ale
také má zájem na tom, aby se
sami její klienti zajímali o své
zdraví.
Žijeme v době, která s sebou
nese rizika, vedoucí k rozvoji
tzv. civilizačních chorob, jako
jsou obezita, ateroskleróza,
cukrovka a další. Tyto nemoci
prokazatelně zhoršují naši výkonnost a zkracují náš život.
Jednoduchým měřením nebo
krevními zkouškami lze působení těchto rizik odhalit a předejít
tak vážným následkům.
ČR patří mezi země s nejvyšší
úmrtností na kardiovaskulární
choroby, mezi něž patří zejména infarkt myokardu a mozkové
příhody. Tato onemocnění jsou
částečně způsobena metabolickými poruchami, většinou však
nezdravou výživou, ve které
převládá spotřeba živočišných
tuků. Podle údajů odborné lékařské společnosti je v České republice evidováno cca 600 tisíc

diabetiků. U dalších cca 200 tisíc osob trpících diabetem onemocnění zatím nebylo zjištěno.
Biochemickou hodnotou, která
orientačně vypovídá o riziku
kardiovaskulárních chorob je
úroveň hladiny celkového cholesterolu v krvi, o riziku cukrovky vypovídají zjištěné hodnoty
glykémie. Již pouhá orientační
vyšetření, octnou-li se mimo obvyklá pásma, by Vás měla vést
k dalším krokům (např. k řádné
preventivní prohlídce), které
mohou výrazně snížit výskyt
komplikací, či přímo úmrtí na
tato onemocnění. Pro přesnější
stanovení rizika aterosklerózy
je vhodné vyšetřovat rovněž
hladinu triglyceridů.
Přijďte si proto k nám nechat
bezplatně změřit svůj krevní
tlak, tělesný tuk či hladinu cholesterolu. Od listopadu 2007 si
můžete nechat každé pondělí
v době od 8,00 do 10,00 hodin
na všech Územních pracovištích VZP ČR v Ústeckém kraji
změřit tyto důležité tělesné
hodnoty a navíc za péči o své
zdraví obdržíte vstupenku do
plavecké haly nebo obdobného zařízení. Více se dočtete na
www.vzp.cz.

Krajská zdravotní, a.s., uzavřela Kolektivní smlouvu
se zástupci jedenácti odborových organizací
Po 6 měsících intenzivního jednání došlo k všeobecné dohodě a uzavření Kolektivní smlouvy mezi Krajskou zdravotní, a.s. (dále jen KZ)
a zástupci 11 odborových organizací, zastupujících téměř 6 300 zaměstnanců ze všech 5 nemocnic Ústeckého kraje sloučených do KZ.
K podepsání Kolektivní smlouvy došlo 18. prosince 2007 a smlouva, uzavřená na 15 měsíců, platí od 1. ledna 2008.
KZ tímto krokem navázala na memorandum uzavřené již v letních
měsících a zdárně tak dovršila další
etapu v procesu transformace nemocnic Ústeckého kraje a potvrdila
tímto svou snahu o co nejlepší spolupráci se svými zaměstnanci.
Do společnosti Krajská zdravotní,
a.s., bylo k 1. září 2007 transformováno pět nemocnic, do té doby samostatných příspěvkových organizací Ústeckého kraje. O této změně
způsobu organizace a zabezpečení
zdravotní péče rozhodlo v listopadu
roku 2006 zastupitelstvo Ústeckého
kraje. Realizaci a způsob naplnění

tohoto rozhodnutí přeneslo zastupitelstvo na radu Ústeckého kraje,
která tak ve funkci valné hromady
KZ zahájila vlastní transformační
proces.
Pět největších nemocnic Ústeckého
kraje se tak z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody nově
vzniklé Krajské zdravotní, a.s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín,
Masarykovu nemocnici v Ústí nad
Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov.
S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří tyto nemocnice
jednu páteřní síť zdravotnických za-

Představitelé odborových organizací při podpisu kolektivní smlouvy

Své podpisy pod kolektivní smlouvu pro rok 2008 připojili ředitel KZ, a.s., Ing. Eduard
Reichelt a předseda představenstva KZ, a.s., Ing. René Budjač (na snímku zleva)

řízení pro celý Ústecký kraj.
Nově tak vzniklo unikátní zdravotnické zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom
maximálně efektivní a hospodárná
zdravotní péče, která svou kvalitou
odpovídá nejmodernějším trendům
v medicíně.
V souladu se stanovami společnosti stojí v jejím čele valná hromada,
představenstvo, dozorčí rada a ředitel společnosti, kterého přijímá do
zaměstnaneckého poměru předsta-

venstvo společnosti. Funkci valné
hromady zastává rada Ústeckého
kraje. Jediným vlastníkem akcií společnosti Krajská zdravotní, a.s., je
Ústecký kraj.
Společnost Krajská zdravotní, a.s., je
se svými bezmála šesti tisíci třemi
sty zaměstnanci jedním z největších
poskytovatelů zdravotní péče v České republice a jedním z největších
zaměstnavatelů v Ústeckém kraji.“
Podpisy na historicky první kolektivní
smlouvě KZ, a.s.

Text a foto: archiv KZ, a.s.

07

Kontakt na naši redakci: redakce@tydeniky.cz | tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu

Reichel si puk schoval na památku
Klub hokejových střelců naší nejvyšší soutěže se v samotném závěru loňského roku rozrostl. Aktuálně
má 49 jmen. Nejčerstvějším členem
je sportovní ředitel a kapitán HC Litvínov v jedné osobě Robert Reichel.
Tomu stačilo při domácím zápase
s pražskou Slávií pouhých 159 vteřin
k tomu, aby stvrdil svou vstupenku
mezi hokejovou střeleckou elitu.

Pohotovou střelou překonal brankáře
Svobodu a jubilejní 250. gól v lize a reprezentaci byl rázem na světě. „Jsem
rád, že gól padl takhle rychle,“ přiznal
po utkání Reichel. „Alespoň to ze mě
spadlo. Rád bych poděkoval spoluhráčům Jánskému s Lukešem, kteří odvedli
dobrou práci, když celou akci nádherně
připravili. Slávisté o mně před brankou
vůbec nevěděli,“ pochvaloval si. Své

Robert Reichel s památným pukem, kterým vstřelil 250. gól v nejvyšší soutěži
a v reprezentaci. Zároveň přebírá křišťálový puk Klubu hokejových střelců.

Další z historických okamžiků litvínovského hokeje. Kapitán Robert Reichel právě
překonává brankáře Svobodu a střílí svůj jubilejní 250. gól v lize a reprezentaci.
Stává se tak členem Klubu hokejových střelců.

osobní statistiky si prý ještě nedávno nehlídal. „To musím přiznat. Začal
jsem to sledovat až v poslední době.
Musím přiznat, že jsem rád z toho, že
se mi to podařilo. Hrát dvanáct sezon
venku a ještě stihnout tohle, to je krásný,“ doplnil litvínovský kapitán. Puk,
kterým dosáhl jubilejní branky, která
znamenala vstup do klubu hokejových střelců, si schoval na památku.

„Půjde k dalším suvenýrům, o kterých
si myslím, jsem za své kariéry nastřádal dost. Abych pravdu řekl, ani nevím,
kolik jich přesně je,“ uzavřel s tím, že
mezi ně poputuje i křišťálový puk,
který každý člen klubu obdrží jako
ocenění.

Gott přijel pokřtít
Zvon vítězství
Litvínovský hokejový stánek má
zbrusu nový Zvon vítězství. Na jeho
slavnostní křest přijel jako hlavní
protagonista 33-násobný Zlatý slavík Karel Gott, který do Litvínova na
domácí extraligové utkání dorazil
vůbec poprvé v historii. Zaplněná
litvínovská hala zažila velké překvapení a bouřila!
Ještě, než Mistr s pomocí Jiřího Šlégra zvon odhalil, pozdravil diváky.
„Je to pro mě velká čest,“ přiznal.
„Byl bych rád, kdyby každé vítězné
cinknutí připomínalo velkou osobnost
Ivana Hlinky,“ vyslovil přání Gott.
Po slavnostním odhalení mu to nedalo a alespoň jednou si sám musel
zazvonit. Zvon vítězství, na který
vždy po domácím vítězném zápase
zvoní některá z osobností minulosti
litvínovského hokeje, vlastnoručně
odlévali v teplických slévárnách Jiří
Šlégr s Robertem Reichelem.

Text a foto: Jan Kratina

Krušnohorská bílá stopa se prodlužuje
Krušné hory | Díky projektu Krušnohorská bílá stopa se běžecké trasy
na krušnohorských hřebenech propojí do unikátního celku.

Zastupitelé rozhodli, že Ústecký
kraj na tento projekt přispěje celkovou částkou 1 400 000 korun a
podpoří tak rozšíření a zkvalitnění
zimních běžeckých tras ve východní části Krušných hor. „Za přispění 400 000 korun z fondu hejtmana byla zakoupena sněžná rolba
k úpravě běžeckých stop v oblasti
Dlouhé Louky, 1 000 000 korun byl
vyčleněn na údržbu a značení spojených běžeckých tras, obdobně jako
je tomu i u údržby a značení turistických tras a cyklotras. Propojení
běžeckých tras, ke kterému došlo vloni, připravil Krušnohorský klub pro
oblasti Lesná, Klíny, Dlouhá Louka,
Bouřňák, Fojtovice a Telnice. Záměr
zlepšit podmínky pro milovníky bílé
stopy ve spolupráci s krušnohorskými obcemi a městy tak, aby na sebe
navazovaly, je správný a zaslouží si
podporu“, uvedl náměstek hejtmana Petr Fiala, který nad projektem
převzal záštitu.
Propojením jednotlivých lokálních
okruhů a vytvořením nových stop
včetně trasy kolem Flájské přehrady vzniká na krušnohorských hřebenech unikátní celek. „Jedná se
celkem o zhruba 350 kilometrů tras,

které navazují i na stopy na německém území. Nadmořská výška tras se
pohybuje od 750 do 950 metrů, což
dává záruku kvalitních sněhových
podmínek“, dodává k projektu Roman Fišer, viceprezident Krušnohorského klubu. Nejvyšším bodem
propojených tras bude Loučná s
nadmořskou výškou 956 metrů.
Projekt připravil Krušnohorský
klub ve spolupráci s Lesy České republiky a s Povodím Ohře.
„Region Krušných hor má z hlediska rozvoje cestovního ruchu velký
potenciál. Prosadit se v této oblasti
ale není jednoduché, nabídka konkurenčních středisek je velká a Krušné
hory stále ještě do určité míry bojují
s negativním obrazem, který je provázel v minulosti. Projekt Krušnohorské bílé stopy je příkladem toho, že
jednou z cest jak tento stav změnit,
je spolupráce kraje, obcí, Lesů České
republiky a zájmových sdružení v
regionu“, říká Petr Fiala. „Větší projekty, u kterých se spojí víc subjektů,
pak mají lepší šanci získat peníze
nejen od kraje, ale také z evropských
strukturálních fondů, zaměřených
na rozvoj cestovního ruchu“, zdůraznil.

Karel Gott byl prvním, kdo si na zbrusu nový zvon alespoň krátce zazvonil.
Text a foto: Jan Kratina

Kontakty na nás:

Náměstek hejtmana Petr Fiala si Krušnohorskou bílou stopu o víkendu sám vyzkoušel.
V minulých dnech se na Petra Fialu obrátili někteří běžkaři s tím,
že nová bílá stopa není bez chyby,
někdy byla rozježděná. Na vině prý
byli jednak neukáznění majitelé
čtyřkolek a údajně také lesníci. „Na
základě těchto podnětů jsem vyvolal
jednání s představiteli státního podniku Lesy České republiky. Jejich přístup
byl velmi vstřícný a konstruktivní, na-

šli jsme společnou řeč, která spočívá ve
vzájemné ohleduplnosti všech zúčastněných subjektů. Letos na jaře se sejdeme znovu, vyhodnotíme zimní sezónu
a řekneme si, jak postupovat dál“, sdělil náměstek hejtmana Petr Fiala.

Sídlo redakce:
Beethovenova ul. 215/24
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 472 700 122
redakce@tydeniky.cz
inzerce@tydeniky.cz
web@tydeniky.cz
náš internetový portál:
www.tydeniky.cz

Text: METROPOL
Foto: archiv

Generální partner:

12. NAROZENINY
FAJN NORTH MUSIC

Hlavní partner:

KULTURNÍ DŮM
ÚSTÍ NAD LABEM

16. 2.

2008
OD 20:00

VERONA
LE MONDE
HIGH FEVER
TEREZA KERNDLOVÁ
DJ MICHAEL BURIAN
MICHAL DAVID
Předprodej vstupenek od
17. 1. 2008 na naší nové adrese:
KRYŠTOF
Stroupežnického 1422/2,
400 01 Ústí nad Labem
PEHA
www.northmusic.cz

Partner:

Mediální partner:
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Evropské peníze pomáhají rozvoji našeho regionu
V Ústeckém kraji se v roce 2007 uskutečnila řada významných investic a další jsou připraveny pro letošních dvanáct měsíců. O komentář
k tomuto tématu požádala redakce Severočeského Metropolu prvního
náměstka hejtmana ÚK Radka Vonku.
Jak vysoké byly vloni v severočeském
regionu investice a kolik z těchto prostředků získal Krajský úřad z Evropských fondů?
Největší investiční akcí byla realizace
přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky, jehož součástí bude také nový most
přes Labe u Litoměřic, v loňském roce
byla dokončena část trasy za 244,4
milionů korun. Z toho 183,3 milionů
korun získal Ústecký kraj jako dotaci
ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Evropské dotace
využil i projekt „Ústecký kraj On-line“,
který zahrnoval instalaci 18 internetových kiosků na veřejně přístupných

místech, jejichž prostřednictvím kraj
nabízí občanům bezplatný přístup
k internetu. Na realizaci tohoto projektu s rozpočtem 19 milionů korun kraj
získal ze SROPu více než 14 milionů.
Evropské peníze, konkrétně grant z Finančního mechanizmu EHP/Norsko ve
výši 7,7 milionů korun, pomohly také
s částečnou rekonstrukcí zámku Nový
Hrad v Jimlíně.
Proč a kdy vznikl Regionální operační
program regionu soudržnosti Severozápad?
Regionální operační program regionu
soudržnosti Severozápad, zkráceně
ROP, je určen pro Ústecký a Karlovar-

ský kraj. Pro něj je připraveno 745,9
milionů Euro, tedy přibližně 20 miliard
korun. ROP, prostřednictvím kterého
budou tyto prostředky rozdělovány na
podporu jednotlivých projektů, byl připravován od roku 2006. Finální podoba
ROP pak byla podepsána 11. prosince
loňského roku.
Na co konkrétně lze z jeho zdrojů čerpat?
Regionální operační program je rozdělen do čtyř prioritních os. Žadatelé mohou předkládat projekty zaměřené na
regeneraci a rozvoj měst, integrovanou
podporu místního rozvoje, rozvoj dostupnosti a dopravní obslužnosti nebo
udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
Tyto priority jsou pak podrobněji popsány v takzvaném Prováděcím dokumentu Regionálního operačního
programu. Ten říká, kdo může v jednotlivých oblastech o podporu z ROP

žádat, určuje výši finanční spoluúčasti žadatele, definuje, které náklady
projektu jsou uznatelné nebo jaký je
minimální finanční objem projektu
a podobně. Bližší informace a potřebné dokumenty najdou zájemci o dotace z ROP na internetových stránkách
www.nuts2severozapad.cz.
Existují ještě další možnosti získání
peněz z Evropské unie?
Ano, kromě Regionálního operačního programu jsou k dispozici i další
zdroje. Ústecký kraj například úspěšně čerpá z Finančního mechanizmu
EHP/Norsko, z kterého je možné získat
dotace například na opravy památek.
Zájemci se mohou také ucházet o dotace z Operačního programu životní
prostředí. Do něj kraj předkládá několik projektů na zateplení objektů krajských příspěvkových organizací. Dotace bude možné získat ale i z dalších

tématických operačních programů,
například z Integrovaného operačního
programu nebo programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost.
Text: METROPOL
Foto: archiv

Severočeský Metropol, noviny, kterým dobře rozumíte a které dobře rozumějí vám
Tak znělo správné vyluštění tajenky v prosincovém čísle Severočeského Metropolu. Správně
ji vyluštilo neuvěřitelných 6 543
čtenářů. Někteří poslali odpovědi
na korespondenčním lístku, jiní
dopisem a další využili možnost
elektronické pošty. Proto jsme
se v redakci rozhodli, že vylosujeme z každého proudu po jednom čtenáři. Štěstí se tentokrát
usmálo na paní Marii Kabrnovou
z Mostu a na pana Josefa Noska
z Litoměřic. Oba rádi pozvání
do redakce v Beethovenově ulici
v Ústí nad Labem přijali, a tak
se s nimi naším prostřednictvím
můžete seznámit i vy.

MARIE KABRNOVÁ slíbila, že spustí DVD přehrávač ještě týž den

Manager Severočeského Metropolu Jakub Richter s výherkyní Marií Kabrnovou z Mostu.

večer. Podívá se na svoji malou
vnučku a také si přehraje pěkné
písničky především ve stylu country a už si nebude muset přístroj
půjčovat od syna. „V Severočeském
Metropolu je pro každého něco, a to
se mi líbí“, stručně pověděla paní
Kabrnová, která na sebe ještě prozradila, že ráda čte o zajímavých
lidech a o módě a že se na další
číslo novin už těší.
Mile překvapen z výhry byl také
pan JOSEF NOSEK. I on rád luští
křížovky a je rovněž velkým sportovním fandou, především fotbalu. Jeho oblíbenými filmy jsou
komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Velkým koníčkem, ba přímo život-

Velkou radost z DVD přehrávače měl
také Josef Nosek z Litoměřic. Cenu
mu předala šéfredaktorka Ladislava
Richterová.

ní láskou, jsou letadla ze II. světové války a podle svých slov nevynechá žádnou air show v České
republice. Oba čtenáře jsme pozorně poslouchali a věříme, že
jejich zájmy a koníčky dokážeme
v brzké době zařadit na stránky
Severočeského Metropolu.
Děkujeme vám všem, kteří jste
nám zaslali
i v předvánoční
uspěchané době znění tajenky
a zvláště těm, kteří připsali laskavá slova do startu nového titulu
či náměty pro další čísla. Těšíme
se na úspěšné luštitele, na které
čeká dnešní tajenka.
Text a foto: redakce

Truhla pro
mrtvého
Značka
abampéru

Vyluštěnou tajenku nám, prosím, zašlete do 31. ledna 2008 buď v elektronické podobě včetně svého jména, příjmení a adresy na e-mail: krizovka@tydeniky.cz, nebo poštou na adresu:
Severočeský Metropol, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem. Vylosovaný úspěšný luštitel pojede na romantickou večeři pro dva na hrad Střekov americkou limuzínou
Lincoln. Přejeme hodně štěstí při luštění a těšíme se na vaše odpovědi.

Kontakt pro podnikatele a firmy: inzerce@tydeniky.cz | tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu

Hotel rodinného typu s exotickou vůní dálek
Teplicko | V ulici U Nových lázní v Teplicích vyrostl nový hotel s názvem Teplice Plaza. Ačkoliv se jeho slavnostní otevření teprve chystá, využili jsme laskavé nabídky generálního ředitele a zástupce investora pana
Ing. Sleimana Kantara k prohlídce prostor. Rádi je přiblížíme i vám, našim čtenářům.
Jak jsme se od našeho hostitele dozvěděli, místo pro hotel bylo vybíráno pečlivě s ohledem na geografickou polohu města - z Teplic se
hosté, kteří stojí kromě odpočinku

také o poznávací zájezdy, pohodlně dostanou do Prahy, ale také do
Německa nebo do Karlových Varů.
Tím druhým důvodem pak byla
smlouva s akciovou společností

Lázně Teplice o výhradním zastoupení klientely z arabských zemí,
dále z Ruska a v poslední době také
z Číny.
Stavba a vybavení hotelu jsou přizpůsobeny především poptávce
klientů, kteří u nás pobývají delší
časové období, průměrně 2 až 3
měsíce, tedy rodinám s dětmi, a to
jak z dětské léčebny U Nových lázní v Teplicích, tak i ze zahraničí.
Relaxační pobyty ve vlídném středoevropském klimatu s využitím
lázeňských wellnes služeb si tady
ale již vloni vychutnali například
členové královské rodiny ze Saúdské Arábie, viceprezident Jemenu,
či velvyslanci, ministři a další zahraniční osobnosti.
Ocenili fakt, že jejich odpočinek
nebyl nikým a ničím rušen. Přitom
se cítili jako v domácím prostředí
- dlažby, obklady, nábytek, závěsy,
koberce a dokonce i květinová výzdoba či obrazy jsou dovezeny ze
Spojených arabských emirátů.
V současné době se do hotelu Teplice Plaza chystá také arabský kuchař, který bude pro hosty, a nejen
ubytované, připravovat pravé orientální speciality.
Text: METROPOL
Foto: Jan Tůma a METROPOL

Technické údaje:

Česká miss Lucie Hadašová na fotografiích Jana Tůmy pro exkluzivní časopis
Playboy v interiérech Hotelu Plaza Teplice

Hotel je sedmipodlažní – v podzemním podlaží jsou hospodářské prostory, v prvním podlaží recepce a restaurace
a v dalších nadzemních podlažích je celkem 40 plně vybavených apartmánů (vždy s kuchyní, obývacím postorem
a dvěma pokoji s kompletním sociálním zázemím a terasou), z toho 4 apartmány mohou využít tělesně postižení
občané. V posledním nadzemním podlaží jsou další dva nadstandardně vybavené apartmány. Stavba objektu,
který slouží naší i zahraniční klientele, si vyžádala 180 milionů korun, zahájena byla v roce 2004, dokončena o tři
roky později. Střežené parkoviště pro hosty je zajištěno vedle hotelu. O návštěvníky se stará 20 zaměstnanců.

Hledáme dodavatele do našeho obchodního domu !
Parfémy - elektronika - pneumatiky - sportovní oblečení - hodinky - počítače .. toto a mnohem více máme v
plánu prodávat a rádi bychom našli solidní dodavatele. Protože v dnešní době je možné vše automaticky
importovat, mít eshop neustále aktuální prakticky bez našeho zásahu, nabízíme všem dodavatelům, kteří
takto propracovaný eshop nemají, řešení od nás.

Hlavní výhody PUBLIC08
R

Pokud máte zajímavý sortiment a rádi byste nám dodávali zboží do www.obchodnidumpraha.cz , ale
nemáte svůj profesionální eshop, máme pro Vás nabídku - eshop ve verzi PROFI v hodnotě 270.000,- Kč
koupily například firmy z oblasti
pouze za 1/3 ceny, tj. za 90.000,- Kč . Získáte tak systém, který si od nás koupili
nábytku (www.spectrumnabytek.cz), z oblasti elektroniky (www.noveelektro.cz), médíí (www.jasamedia.cz) a
další. Každý dodavatel, který bude mít od nás web, získá reklamu na www.tydeniky.cz v hodnotě 90.000,- Kč
Mnoho lidí si nyní řekne, proč to děláme, ale odpověď je jednoduchá - pomáháme
kromě Vám i sobě. Pokud budete mít eshop od nás, struktura dat bude
stejná, my nebudeme muset řešit žádné převodníky a usnadníte
nám import do našeho obchodního domu. Platbu Vám
v případě zájmu rozdělíme do 9 měsíců.

90

R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R

R
R

R

R
R

do 48 hodin je web připraven
jednoduchá administrace
možnost vkládání dat i hromadně
neomezené množství produktů
bez snížení výkonu a rychlosti
automatické importy dodavatelů
možnosti plateb VISA, ECMC ..
platba ebankou samozřejmostí
splátkový systém ONLINE
statistiky návštěv a prodeje
menu je možné až do 5 stupňů
propracované SEO již v základu
přechod z jiného eshopu je zcela
bez problémů, vše převedeme
originální design dle přání
propojení webu s vaším IS
(POHODA, MONEY, VARIO ...)
plnění webu a aktualizaci zvládne
i malé dítě, je opravdu easy
pro naše nejlepší klienty máme
speciální dárek - inzerci v novinách

TEBOOK
VYHRAJTE NO
12 tis Kč
ASUS v hodnotě
/soutez
info na www.web

2way.cz

K objednávce do 31.1. dostanete
jako dárek 106cm PLASMA TV

Web2Way, s.r.o. Poděbradská 52, 194 00, Praha 9, tel. 774 212 260, 774 212 261
www.web2way.cz Benešovská 432, 405 01, Děčín 1, tel. 774 212 262, 774 212 067
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HOROSKOP
21. 1. - 4. 2.
foto

sestavila

Ludmila
Petříková

E

Beran 21. 3. - 20. 4.

F

Býk 21. 4. - 21. 5.

G

Blíženci 22. 5. - 21. 6.

H

Rak 22. 6. - 22. 7.

I

Lev 23. 7. - 23. 8.

J

Panna 24. 8. - 23. 9.

K

Váhy 24. 9. - 23. 10.

L

Štír 24. l0. - 22. 11.

Uvědomte si, že silvestrovské
oslavy už dávno skončily. Snažte se zapojit také intelekt, ale do konce měsíce
se nepouštějte do žádných spekulací,
byly by příliš riskantní.

Vaše náruživost vás občas
vede k neuváženým činům, proto se
vyhněte řešení choulostivých záležitostí. Místo restaurace jděte raději
do kina nebo divadla.
Nedovolte, aby váš věčný
neklid a nespokojenost, zvítězily nad
rozumem. Sice se vám otevírají nové,
velmi lákavé možnosti, ale ne všechny by vám mohly být prospěšné.

Ovládněte sklony podlehnout svodům všeho druhu a věnujte
se více své práci, nebo studiu. Může
vám to přinést úspěch ve škole nebo
zaměstnání, ale i finanční prospěch.
Máte možná až příliš pevnou půdu pod nohama, proto začínáte trochu rezignovat. Konec ledna vám
ale přinese nové podněty v různých
sférách. Nebojte se experimentovat.

Vaše jistě výjimečné schopnosti přijdou nazmar, pokud neskoncujete s lenivostí a věčnou apatií.
Novou energii do žil vám vlije dobrý
nezávislý film, nebo rockový koncert.

Můžete se těšit, že vaše sociální cítění a snaha pomáhat slabším
bude konečně odměněna. Naplánujte
si nějakou cestu, třeba jenom k příbuzným. Potěší vás to.
Zkuste občas malinko ustoupit. Budete se divit, co to udělá s vašimi spolužáky, kolegy v práci i rodinou.
Odlehčete svoji zaťatost a jděte třeba
na ples, nejlépe maškarní.

M

Střelec 23. 11. - 21. 12.

Nepřehánějte úsilí o získání co
největší svobody a nezávislosti. Kroťte
vášně, ale hlavně žárlivost, která je
bez hranic. Pokud to zvládnete, můžete se těšit na příjemná překvapení.

22. 12. - 2O. 1.
N Kozoroh
Přemožte konečně vrozenou

melancholii! Trpí tím vaše tvořivá síla
a schopnosti, které jsou výjimečné. Váš
kondiciogram má v lednu ty nejvyšší
hodnoty. Rozjeďte to !

O

Vodnář 21.1. - 19.2.

P

Ryby 20.2. - 20.3.

Inklinace k extravagantním
zálibám není sice nebezpečná, ale
vaše neustálá snaha omračovat neobyčejnými metodami, možná vaše
okolí už trochu nudí. Zvolněte !
Váš Jin a Jang se v půlce
měsíce konečně dostaly do tak dlouho hledané rovnováhy. Využijte toho
a začněte realizovat odkládané plány.
Pamatujte, že změna je život.
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Vážení a milí čtenáři,

12

přicházíme za Vámi s prvním letošním Severočeským Metropolem.
Soudě podle vašich milých ohlasů na první číslo, noviny se vám
líbily, a to je pro nás všechny
v redakci, obchodním, grafickém
a internetovém oddělení ta nejlepší zpráva.
Máme velkou radost i z toho, že se
k nám v lednu přidali další spolupracovníci, kterým se naše myšlenka dělat pozitivní noviny zamlouvá
a svými příspěvky obohatili již toto
číslo.

Na základě vašich podnětů a přání
jsme provedli některé drobné změny, například v tom, že dostáváte
tyto noviny jako kompaktní celek
a nikoli dvě složky. Pro snazší čtení jsme také omezili barevné rastry pod textem, nově jsme zařadili
horoskop, ani tentokrát nechybí
TV program a oblíbená křížovka
o cenu.
Snažili jsme se vyhovět také vašim
redakčním námětům, kterých přišla
skutečně celá řada. Z nich vyplývá,
že ženy by rády četly o módě, péči
o pleť, životním stylu, racionální
výživě, chybět by neměly zajímavé

kulinářské recepty, muži zase dávali přednost zejména sportu a medailonům sportovců ze severních
Čech.
Za všechny tipy děkujeme a ubezpečujeme vás, že se na všechny postupně dostane a přirozeně se těšíme na další. Poděkování patří také
našim obchodním partnerům, kteří
se prezentují v tomto čísle a tím
umožňují výrobu pro vás bezplatných novin.
Mile překvapeni jsme i z vysoké
návštěvnosti našich webových
stránek. První týden je zhlédlo
89 763 návštěvníků a jejich počet

neustále stoupá. Aby byly neustále
živé, posíláme na ně denně aktuality a také články, které v tištěném
produktu nenajdete.
Druhé letošní číslo Severočeského Metropolu očekávejte ve svých
domovních schránkách začátkem
února. Mějte se krásně.
Příjemné čtení a zábavu
vám za celý kolektiv přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
www.tydeniky.cz
redakce@tydeniky.cz

Svět modelingu očima fotografa Jana Tůmy
Teplicko | Dráha profesionálního fotografa Jana Tůmy z Teplic, kterého
vám dnes chceme představit, začala zcela prozaicky. Jako malý kluk dostal od dědečka fotoaparát značky Agfa, z kterého vyndal první svitkový
film společně s rodiči na chalupě.

O několik let později ho začaly lákat
dálky a především výšky a značkový fotoaparát a později i kamera
se staly nedílnou součástí jeho cestovní výbavy. Jejich prostřednictvím
zachytil zajímavosti na evropském
kontinentě, například sopku Etna
nebo Stromboli, vřesoviště i pohoří
Irska a Skotska, v Himalájích a Nepálu byl celkem třikrát a v roce 2003
dokumentoval výpravu české expedice do Tibetu včetně pokusu o zdolání Mount Everestu severní cestou.
V posledních pěti letech se naplno věnuje modelingu. Dlouhodobě
spolupracuje s teplickým ateliérem
Moravec, kterému pomáhá vytvářet
neopakovatelnou image. Jeho práce
dále najdete v širokém spektru titulů vydavatelství Stratosféra, fotí pro
časopis Playboy, je žádaným fotografem adeptek na Českou miss, s nimiž jezdí na zahraniční soustředění.

Každá žena si myslí, že je nenahraditelná. Je ale přesvědčena,
že může nahradit každou jinou.

Pitigrilli

Z jeho „dílny“ vyšel vloni překrásný
kalendář „missek“ s dětmi. Výtěžek
z prodeje dostali kluci a děvčata
z dětských domovů. Je také autorem
řady tématických kalendářů, které
si u něj objednaly české renomované firmy.
S Janem Tůmou jsme se setkali v hotelu Teplice Plaza, kde právě pro časopis Playboy a pro extravagantní
soutěžní foto kolekci visážistů fotografoval Českou miss 2007 Lucii
Hadašovou a společně s manželi
Naďou a Jiřím Moravcovými připravoval únorovou cestu modelek ateliéru Moravec na ostrov Mauricius,
takže se i při práci k cestování stále
a rád vrací.
Za teplického fotografa Jana Tůmu
nejlépe hovoří jeho práce. Vy máte
dnes možnost posoudit jejich malý
zlomek…
Text: Ladislava Richterová
Foto: Jan Tůma

Fotograf Jan Tůma s Miss world Táňou
Kuchařovou

Petra Minářová na fotofrafii Jana Tůmy z titulní strany kalendáře Fashion - Dana Dobřichovská

