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Největší prodejna stylového nábytku z masivu v ČR na ploše 2 500 mNejvětší prodejna stylového nábytku z masivu v ČR na ploše 2 500 m22. . 
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ááú jú avní roa je vrtošiva je vrtošivr rošivšivšivšivnvvve aaa ja ja ja jahúúVMúMú iáááálvvávvrooooírtrtrtrtnvrvrvrvrnvvvvve e je je lzazazazahúzúzúzúzhúúúúMMMMV úzúz ááa a ee ššššttrr ááááli vávávávároošivošivošivošivvní je vrtje vrtje vrtje vrthlavavúza júza júza júza jMMMMVVMM oiviviviva je vrtošia je vrtoširtr áááá
álu Mata Hariuálu Mata Hakálu Mata Hariki lu Mata Hik M izikálu Mata Harkálu Matkálu Mata Harikálu Mata Hariikálu Mata Hari

Zpěvačka Kamila Nývltová, která nedávno získala hlavní roli Mata Hari v novém muzikálu, si užívala na začát-
ku července dovolenou v Egyptě. 

 S kým jste dovolenou trávila?
V Egyptě v Hurghadě jsem byla se svojí 
rodinou a s přítelem. Moc se mi tam líbi-
lo a na slunci jsem načerpala energii, kte-
rou jsem po celý rok stále jen vydávala. 
I když mi vůbec nevadí ležet na sluníč-
ku, snažila jsem se i trochu hýbat. Každé 
ráno jsem chodila na půlhodinky plavat, 
posilovala jsem také břišní svaly a hod-
ně jsem plavala v bazénu. V moři jsem  
zase šnorchlovala a užila jsem si krásný 
výlet lodí. Zážitkem pro mě byly i želvy, 
murény či rejnoci, které jsem viděla pěk-
ně zblízka.

 Čeká vás letos ještě nějaká dovolená? 
Ještě pojedu na týden se svým příte-
lem, profesionálním tanečníkem Tomá-
šem Smičkou, a jeho taneční skupinou 
Dance 2XS do Bíliny na soustředění. 
Čtyřikrát denně tam budu tančit a tě-
ším se, že se naučím zase něco nového. 
Chystáme se také s Tomášem jezdit na 
výlety, navštívit nějaké hrady a zámky, 
poznat ještě více naši republiku. Mám 
moc ráda historii a tajemství dávných 
obyvatel a událostí. Předtím mě ale ješ-
tě čeká fi nálový večer Miss Deaf World 
a čtvrtý ročník soutěže Miss Deaf Euro-
pe, kde soutěží o titul neslyšící dívky. 
Letos k tomu nově přibyla soutěž s ná-
zvem Mister Deaf World a Mister De-
af Europe. Zasednu přímo v porotě spo-
lu s Miroslavem Etzlerem, Petrou Čer-
nockou, Ljubou Skořepovou a dalšími 
a dokonce si tam i zazpívám.   

 Budete ještě v létě pracovat? 
Čeká mě zkoušení muzikálu Micha-
la Davida Mata Hari, kde jsem získa-
la hlavní roli. Premiéra se uskuteční 
26. září a tak mám přes léto co dělat. Na-
víc připravuji své Vánoční CD, které vyjde 
letos v říjnu a k němuž se vztahuje můj 
koncert, jenž bude v Divadle Broadway 10. 
prosince. Nesmím ale zapomenout na Noc 
hvězd na Housce, kam se letos, první so-
botu v srpnu, chystám už podruhé a budu 
tam zpívat duet spolu s Danem Hůlkou. 

 Jak na poslední vaše účinkování na 
tajemstvím opředeném hradě Houska 
vzpomínáte? 
Když jsem tam byla před třemi lety, straš-
ně pršelo a o kus dál už začínaly povod-
ně na Frýdlantsku. Navíc jsem měla vyho-
zené koleno a přišla jsem o berlích a or-
tézou na noze. Přesto tam byla atmosfé-
ra naprosto úžasná, jen mě mrzí, že jsem 
díky úrazu a počasí z proslulého hradu 
nic neviděla. Letos si to hodlám vynahra-
dit a věřím, že bude krásné počasí. Loni 
i předloni se prý počasí vydařilo mimo-
řádně, tak si říkám do třetice všeho dob-
rého. Možná tam sebou vezmu i přítele.

 Chystáte se na proslulou noční bo-
jovku? 
Jsem strašpytel a pokud bych se na 
stezku odvahy odvážila,  tak jedině 
s přítelem za ruku. Opravdu se bojím, 
a i když vím, že ta strašidla jsou per-
fektně namaskovaní lidé, není mi to nic 
platné. Klepu se jako ratlík.

 Jaké bylo vaše dětství v Krkonoších?
Nádherné! Vyrůstala jsem ve Rtyni 
v Podkrkonoší. Lítala jsem po zahra-
dě, měla jsem spoustu kamarádů, jez-
dili jsme na výlety. Chovali jsme ov-
ce, kozy, slepice. Dodnes tam moc rá-
da jezdím za svými rodiči a prarodiči 
a za svým jedenáctiletým bráškou. Je 
na něm vidět, že je dítě z vesnice a ne-
prožívá ten šílený shon jako děti ta-
dy v Praze. Až jednou budu mít dě-
ti, chtěla bych je také vychovávat ně-
kde na vesnici, stranou od toho věčné-
ho spěchu. 

 Nechala jste si někdy vyložit karty?
Několikrát jsem navštívila kartářku, vět-
šinou, když jsem byla nešťastně zamilo-
vaná a zajímalo mě, jak to dopadne. Mys-
lím si ale, že člověk by neměl vědět svůj 
osud dopředu a věřím, že co se má stát, 
se stejně stane. 

 Jak reagujete, když vás trápí něja-
ký splín?
Jsem dost citlivka a dovedou mě vykole-
jit a trápit i drobnosti. Stále se k problé-
mu v duchu vracím a dva dny o všem 
dokola přemýšlím. Když si ale splín od-
žiji, dokážu jít dál a víc se v tom nebab-
rám. Trable probírám většinou s ma-
minkou, která je zároveň i mojí ma-
nažerkou a ví o mě nejvíc. Nemám ale 
ráda, když se mě ve splínu snaží lidé 
rozveselit, to fakt nefunguje.

Text: Šárka Jansová
Foto: Archiv Kamily Nývltové

Kamila Nývltová
Narodila se 28. června 1989 v Trutnově. Vystudovala Střední odbornou školu oděvní v Červe-
ném Kostelci a Ježkovu konzervatoř v Praze. V roce 2006 byla čtvrtá v soutěži CzechTalent Zlín, 
v soutěži X Factor se probojovala až do fi nálových kol. Hrála v muzikálech Drákula, Kleopatra, 
Angelika, kat Mydlář, Quasimodo, Aida. Zahrála si ve fi lmu Jedlíci, nebo sto kilo lásky.  
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čtěte na str. 3

V hlavní roli 
muzikálu Mata Hari
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Aquadrom Most - po celé prázdniny
otevřeny letní bazény s vodními 
atrakcemi a skluzavkami.
K dispozici travnaté plochy, dětské hřiště, 
minigolf, plážový volejbal. 
Od 1. 7. je v provozu víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na tenis 
a ostatní míčové sporty.
Otevřeno denně od 9 – 19 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 a loďky.

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

Magistrátem v Ústí nad Labem 
vlastněná společnost Metro-
polnet, a. s. pokryla od 1. čer-
vence 2013 bezplatným WI-FI 
internetem plaveckou halu na 
Klíši a to jak ve vnitřních pro-
storách, tak i u venkovního ba-
zénu. 

Dále bylo pokryto termální koupa-
liště v Brné a dokončeno je též po-
krytí sportoviště „Sektorové cen-
tum“ na Severní Terase. V těchto 
lokalitách se mohou návštěvní-
ci bezplatně připojit k internetu 
o rychlosti 512 kbps. Dle infor-
mací výkonného ředitele Metro-
polnetu Raula Cruze spolupraco-
val Metropolnet na pokrytí s ve-
dením Městských služeb, pod kte-
ré všechny tři areály spadají. „Ve-
dení Městských služeb chtělo zvýšit 
komfort pro návštěvníky koupa-
lišť a sportoviště, tak jsme připravi-
li projekt, který by internetové při-
pojení umožnil“ říká ředitel Raul 
Cruz. „Povedlo se nám nalézt ta-
kový obchodní model, že interneto-

Metropolnet, a. s. pokryl koupaliště
v Ústí n. L. bezdrátovým internetem

Zleva: Výkonný ředitel Metropolnetu Raul Cruz, ředitel Městských služeb Karel Coufal, 
vedoucí obchodu Metropolnetu Michal Mohr.

vé připojení můžeme spolu s Měst-
skými službami nabídnout veřej-
nosti zdarma“ dodává vedoucí ob-
chodu Metropolnetu Michal Mohr. 
Návštěvníci ústeckých koupališť 

a sportoviště na „Sektorovém cen-
tru“ si budou tedy moci bezplat-
ně vyřídit své emaily, či se podí-
vat na jízdní řády městské dopra-
vy, nebo si třeba zarezervovat stůl 
v restauraci pro letní večeři. „Vě-
říme, že tímto krokem zpříjemní-
me našim návštěvníkům pobyt na 
koupalištích i při sportování“ do-
dává ředitel Městských služeb Ka-
rel Coufal.

Hrnčířské 
slavnosti

Annabeerg-Buchholz | Ve dnech 
od 2. do 4. srpna se v srdci Kruš-
ných hor v rámci 5. evropských 
hrnčířských slavností bude pre-
zentovat 80 hrnčířů z mnoha ev-
ropských zemí. V historické měst-
ské části hrnčířů, v bezprostřed-
ním sousedství proslulého koste-

la sv. Anny, bude po celé tři dny 
probíhat pestrý program, sahající 
od živého hrnčířského umění přes 
hodnotné výstavy až po různoro-
dá hudební vystoupení.

Liberecká 
historie

Liberec | V historicky nejstarší 
části krajského města, mezi koste-
lem sv. Antonína a farou, budou po 
loňské první etapě opravy Kostel-
ní uličky pokračovat práce na re-
konstrukci inženýrských sítí. Ještě 
před jejich začátkem byl zahájen 
archeologický průzkum. Podle pri-
mátorky Martiny Rosenbergové je 
to příležitost pro poodhalení další 
části liberecké historie.

Teplice/Dubí | Dva slavnostní akty 
na počest bývalého majitele a prů-
kopníka rozvoje keramického prů-
myslu v Čechách Bernarda Blocha 
připravila na středu 17. července 
Židovská obec Teplice.

V Teplicích šlo o usazení kamene se 
jménem uvedené osobnosti v Krupské 
ulici, v Dubí pak o odhalení pamětní 
desky na domě, kde Blochova rodina ži-
la v letech 1889 až 1938 (dnes je v něm 
domov pro seniory). Obou zastavení se 
osobně zúčastnila vnučka B. Blocha pa-
ní Marieta Šmolková. V krátkosti přiblí-
žila dědečkovu životní cestu, která vy-
vrcholila právě v Dubí. Ing. Vladimír 
Feix, předseda představenstva a gene-
rální ředitel dnešní akciové společnos-
ti Český porcelán, která je pokračovate-
lem, ocenil modernizaci továrny za ve-
dení Bernarda Blocha i jeho syna Artu-
ra a slíbil, že bude až do konce svého 

života dál rozvíjet odkaz keramické vý-
roby v Dubí. Dělá to už plných šesta-
šedesát let. Slavnostnímu aktu by-
li kromě již zmíněných přítomni také 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček, starosta města Dubí Petr Pípal, 
předseda Židovské obce Teplice Oldřich 
Látal a další hosté. 

Na snímku zleva hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček, předseda Židovské 
obce Teplice Oldřich Látal a generální ředi-
tel Českého porcelánu, a.s., Ing. Vladimír 
Feix. Sedící dámou je vnučka Bernarda 
Blocha Marieta Šmolková, která se zhosti-
la samotného odhalení keramické pamět-
ní desky.  Text a foto: Metropol

Hold Bernardu Blochovi

Ministr Podivínský je dohodě nakloněn za podmínky, že se 
zvýší podíl kraje na deset milionů korun. V případě, že rada 
toto navýšení odsouhlasí, ministr okamžitě podepíše Dele-
gační dohodu a program bude moci být spuštěn. 
„Je to dobrá zpráva pro občany Ústeckého kraje, kteří mají o ten-
to typ dotací enormní zájem. Přístup pana ministra Podivínského 
byl velmi vstřícný a věřím, že radní podpoří navýšení fi nanční alo-
kace, aby mohlo být uspokojeno co nejvíce žadatelů,“ řekl k jed-

nání s ministrem hejtman Oldřich Bubeníček. Společný pro-
gram Ministerstva životního prostředí a Ústeckého kraje byl 
připravován od podzimu 2012 a měl být spuštěn 8. července. 
Bývalý ministr Chalupa však 2. července nepodepsal Delegač-
ní dohodu, proto nemohl být program zahájen. V první etapě 
mělo být rozděleno mezi žadatele deset milionů korun (5 od 
kraje a 5 od ministerstva) na výměnu stávajících ručně plně-
ných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní kotle.  (od dop.)

Kotlíková dotace by se mohla spustit koncem července
Ústecký kraj | Hejtman Oldřich Bubeníček jednal s novým ministrem životního prostředí Tomášem Podivín-
ským o možnosti co nejrychlejšího spuštění dlouho připravovaného dotačního programu na výměnu starých 
kotlů na tuhá paliva za nové ekologické kotle. 

Více míst 
ve školkách 

Ústí n. L. | Radní schválili roz-
počtové opatření, na základě 
kterého dojde již od září k rozší-
ření kapacity v ústeckých mateř-
ských školách o 91 míst. Otevře-
ny budou dvě nové třídy – jedna 
v MŠ Pastelka a druhá v MŠ Skal-
nička. V dalších školkách budou 
o prázdninách provedeny drob-
né úpravy sociálního zařízení 
a tím dojde od 1. 9. k navýše-
ní počtu míst také v MŠ Vojano-
va, MŠ Pomněnka, MŠ Vyhlídka 
a MŠ Dobětice.

Mezigenerační hry
Dubí | V Podkrušnohorských do-
movech sociálních služeb Dubí – 
Teplice, p.o. se konaly již XI. Me-
zigenerační hry. Deset šestičlen-
ných družstev seniorů a dětí 
z místní ZŠ soutěžilo v sedmi dis-
ciplínách. Z vítězství se radovalo 
družstvo DD Bystřany a školač-
ky Olinka Pokotivová, Míša Hruš-
ková a Terezka Riterová. Dobrou 
náladu, ke které přispěla decho-
vá hudba Doubravanka, ale měli 
všichni a už se těší na měření sil 
v příštím roce.

Nové přírůstky
Ústí n. L. | Zdejší zoo se může 
pochlubit novými mláďaty. U stá-
da jelenů bělohubých se narodila 
hned dvě. Další byla dvojčata dráp-
katých opiček, lvíčků zlatých.
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 Začněme od konce. Proč benefi ční 
koncert?
Během povodní jsem se denně pohybo-
val v zaplavených oblastech a viděl jsem 
kolik úsilí a obětavosti vynakládali pro-
fesionální i dobrovolní hasiči, policisté 
a strážníci před velkou vodou i po jejím 
opadnutí. Velmi dobře jim při tom po-
máhali vojáci, pracovníci humanitárních 
organizací, členové krizových štábů, ale 
i desítky dobrovolníků. Proto si zaslou-
ží veřejný obdiv a uznání. Jmenovitě na 
to jistě dojde. My jsme chtěli všem po-
děkovat spontánně, a proto jsme bě-
hem jednoho týdne na Lidickém náměs-
tí v Ústí nad Labem uspořádali benefi ční 
koncert. Slyšeli na to nejen všichni účin-
kující, ale také partneři - závod Knauf In-
sulation Krupka a Vršanská uhelná a. s. 
Velmi nás potěšilo, že naši aktivitu pod-
pořil hejtman Oldřich Bubeníček, který 
nad akcí převzal osobní záštitu. 

 Co ještě se letos v rámci projektu 
podařilo?
Uspořádali jsme 2. ročník čtenářské an-
kety Osobnost roku Ústeckého kraje 

2012 a vítěze všech čtyř kategorií jsme 
počátkem února vyhlásili na slavnost-
ním galavečeru s bohatým progra-
mem na zámečku Větruše. Na 
jaře jsme opakovaně zavíta-
li do Azylového domova pro 
ženy a děti v Lovosicích, které 
od nás získaly fi nanční i věcné 
dary, pro klienty z Domova pro 
seniory ve Šluknově jsme zorga-

nizovali zábavné odpoledne a podporu-
jeme aktivity kluků a děvčat z Dětského 

domova v Lipové u Šluknova. 
 Metropol pomáhá nejen 
v Ústeckém kraji…
Ano, naše aktivity jdou na-
příč republikou, kde naše no-
viny vydáváme. Již šest let 
jsme partnerem Českého pa-

ralympijského týmu, společ-
ně s agenturou Martina Franceho asis-
tujeme při benefi ci na Martinském mlý-
ně v jižních Čechách. Letos se konal 3. 
ročník, z něhož si šek na 50 000 korun 
pro své svěřence odvezl primář Dětské-
ho a novorozeneckého oddělení Nemoc-
nice Prachatice MUDr. Jan Kylián. S tou-
to agenturou jdeme první srpnovou so-
botu také na Noc s hvězdami na hradě 
Houska na Českolipsku, získané fi nanč-
ní prostředky půjdou již tradičně na 
opravu tohoto objektu. Samozřejmě bu-
deme ve stávajících projektech pokračo-
vat a plánujeme další, novou charitativ-
ní činnost.  Text a foto: Metropol
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Plánujeme další charitativní činnost
Charitativní projekt Metropol pomáhá má za sebou další úspěšnou akci – benefi ční koncert jako poděkování všem, 
kteří pomohli a stále ještě pomáhají lidem, zasaženým červnovou povodní v Ústeckém kraji. A co ještě se v rámci 
této myšlenky během letošního prvního pololetí povedlo, na to odpověděl ředitel vydavatelství a krajský i ústec-
ký zastupitel Ing. Jiří Morštadt.

Dva jsou dvanáctimetrové s kapacitou 
91 osob, do třetího, kloubového, se ve-
jde 151 cestujících. Všechny autobusy 
jsou plně nízkopodlažní, šedé sedač-
ky z plastové skořepiny s červeno-čer-
ným polstrováním doplňuje kontrastní 
žlutá barva úchopových tyčí. Dopravní 
podnik tak pokračuje v postupné ob-
nově vozového parku autobusů a zvy-
šuje podíl vozů s pohonem na stlače-
ný zemní plyn. „Provoz plynových auto-
busů je oproti naftovým o 2 až 3 koruny 
na kilometr levnější“, říká Milan Šlejtr, 
pověřený řízením dopravního podni-
ku. V srpnu by měly fl otilu posílit další 
dva autobusy Solaris, opět s pohonem 
na CNG. Na 1. červenec připadlo v do-

pravním podniku ještě jedno význam-
né datum. Bylo jím 25 let provozu tro-
lejbusů v krajské metropoli.
Pro děti na prázdniny připravil Do-
pravní podnik Ústí nad Labem soutěž 
s názvem Velké letní putování. Při-
hláškou do ní je zakoupení dětské ča-
sové jízdenky s platností alespoň 30 
dní a návštěva osmi výletních lokalit 
na Ústecku, například zoologické za-
hrady, muzea, hradu Střekov a dalších 
míst. Hraje se mimo jiné o značkové 
kolo, tenisový set, trendy koloběžku 
a další věcné ceny. Bližší podrobnos-
ti najdete na webových stránkách do-
pravního podniku www.dpmul.cz.  
 Text a foto: Metropol

DP Ústí n. L.: Nové autobusy 
a prázdninová soutěž pro děti
Ústí nad Labem | Od 1. července přibyly do vozového parku Dopravní-
ho podniku města Ústí nad Labem další tři nové autobusy Solaris Urbi-
no s pohonem na stlačený zemní plyn. 

Mezi posluchači benefi čního koncertu byli i členové dobrovolnického centra při Hasičském 
záchranném sboru. V závěru se nechali „zvěčnit“ se zpěvačkou Marcelou Holanovou. 

Pro letošek 
zajištěno

Ústeckému kraji se podařilo zajis-
tit potřebné fi nanční prostředky na 
zachování rozsahu poskytovaných 
sociálních služeb na úrovni z před-
chozích let. Na dofi nancování soci-
álních služeb v Ústeckém kraji pro 
rok 2013 uvolnilo Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí ČR v tomto mě-
síci dodatečně částku více než 54 
milionů korun. Tyto prostředky bu-
dou nyní rozděleny mezi 141 orga-
nizací z celého kraje,  které zaslaly 
své požadavky na  navýšení dotací.
„Zajištění dostatečných fi nančních 
prostředků pro zachování odpoví-
dající úrovně a rozsahu sociálních 
služeb je každoročně velmi citlivým 
a významným tématem nejenom 
pro Ústecký kraj, ale v podstatě pro 
všechny regiony v ČR. Proto vnímám 
dohodu s ministerstvem práce a so-
ciálních věci o dofi nancování sociál-
ních služeb v našem kraji jako mimo-
řádně pozitivní zprávu,“ uvedl Mar-
tin Klika, radní pro sociální oblast.
Pro fi nancování sociálních služeb 
v roce 2014 je platný § 101a záko-
na o sociálních službách. Měla na-
stat změna, ale s ohledem na aktu-
ální situaci ve vládě je možné, že 
k novelizaci – posunutí účinnosti 
tohoto paragrafu k 1. 7. 2014 nedo-
jde a od 1. 1. 2014 bude dotační ří-
zení na krajích. MPSV se připravuje 
na tuto krizovou variantu, ale i kra-
je musí s touto variantou počítat.  
Ústecký kraj nyní intenzivně pracu-
je na dvou strategických dokumen-
tech – Koncepci rozvoje sociálních 
služeb Ústeckého kraje a Středně-
dobém plánu rozvoje sociálních slu-
žeb v Ústeckém kraji, které budou 
řešit nejenom rozsah a úroveň po-
skytovaných služeb, ale také jejich 
odpovídající fi nancování. (od dop.)

Sedím na hotelové terase, dívám se 
na šťavnatou zelenou přírodu a vy-
čnívající skály Ostrovského masi-
vu. Čekám na manažera Hotelu Os-
trov**** Ondřeje Kuliče a šéfkucha-
ře René Tichého. Nejsem tu poprvé, 
ale vždy zde nacházím něco nové-
ho. Těším se na náš rozhovor, ne-
boť jídelní lístek dává tušit, že pů-
jde o gastronomický zážitek.  

 Váš hotel, Ondro, lze bez nadsáz-
ky označit přesně tím místem na kon-
ci světa, kde člověk najde svůj klid. 
Co najde člověk ve vaší restauraci, 
aby měl důvod se zastavit a potěšit 
i ostatní  smysly? 
Potěšit lze smysly hlavně v napros-
tém klidu, nemáme totiž signál žád-
ného z mobilních operátorů. Unikátní 
výhled z naší restaurace si užijete bez 
otravného zvonění telefonu. Samozřej-
mě, hosté k nám neváží poměrně dlou-
hou cestu jen kvůli absenci signálu. Na-
ším konceptem je poskytnout zákazní-
kovi co nejvyšší přidanou hodnotu, 
aby měl pocit, že necestoval do hlubo-
kého lesa na hranice za zážitkem, kte-
rý si mohl dopřát v jakékoliv restauraci 
ve městě. Po cestě k nám z nejbližšího 
města potkáte desítky restaurací, mu-
sí být důvod, proč jet až na konec ces-
ty právě do té naší. Tohoto zákaznické-
ho zážitku se snažíme docílit hlavně 
důslednou orientací na kvalitu kuchy-
ně a servisu, přičemž nejdůležitější je 
pro nás ale určitě zákazník a jeho přá-
ní. Zní to trochu jako klišé, ale restau-
race je byznys a zákazník je ten, který 
platí za uspokojení svých potřeb. 

 Zaujala mě skladba jídelního líst-
ku. Různé druhy mas, různé úpra-
vy. Byl pro vás projekt Czech Speci-

als, zaměřený na propagaci moder-
ní české a regionální kuchyně, ně-
jakou inspirací? 
Ano, určitě. Když jsme do projektu v ro-
ce 2011 vstupovali, teprve se rozjížděl 
trend regionálních receptů, místních 
surovin a hlavně vzdělaného zákazní-
ka, který, řečeno slovy Pavla Maurera 
„nejí blbě“. Projekt Czech Specials nám 
umožnil dát najevo, že snahu o kvalit-
ní gastronomii myslíme vážně.  Velkou 
inspirací pro nás byla hlavně účast vel-
kých jmen známých podniků. V mo-
mentě, kdy se zařadíte po jejich bok, 
je to závazek, který dáváte hostům za-
jímajícím se o to, co jedí a kde utráce-
jí peníze.

 René, podělíte se se čtenáři o ně-
jaký zajímavý recept, který by moh-
li zkusit sami? 
Určitě, pomyslnou tváří naší restaurace 
je Konfi tovaný hovězí krk na máslové 
zelenině se šťouchanými brambory. Je-
ho příprava stojí právě na dlouhé a po-
ctivé přípravě masa. Do pekáče naplně-
ného rozpuštěným sádlem dáme očiš-

těnou, nasolenou a napepřenou porci 
hovězího předního krku se snítkou ty-
miánu. Počítejte zhruba 250g krku na 
osobu. Příprava v horkém tuku způ-
sobí, že maso zůstane krásně šťavna-
té, křehké a nevyschne. Maso při teplo-
tě cca 120 stupňů konfi tujeme zhruba 
16 hodin. Konfi tovaný krk je sám o so-
bě vynikajícím zážitkem, proto jej lze 
doprovodit i relativně jednoduchou pří-
lohou – šťouchanými brambory a más-
lovou zeleninou. Uvařené brambory 
rozšťoucháme se zpěněnou cibulí a na-
krájenou jarní cibulkou. Kořenovou ze-
leninu, např. mrkev, celer a petržel na-

krájíme na tenké plátky, které restuje-
me na másle do změknutí zeleniny.

 Hm, vypadá to zajímavě. Jak to 
zvládají mladší kolegové? Chut-
ná tento pokrm od všech kuchařů 
vždy stejně? Sám víte, že je to bo-
lest mnoha restaurací. U kterých 
obchodníků nejraději nakupujete 
potřebné suroviny a na co kladete 
největší důraz při výběru? 
Děkuji, mé kolegy se snažím vést po-
mocí přesně daného systému práce, od 
práce se zbožím, přes přípravu až po 
výdej, k důslednosti. Host nesmí po-
znat, že se v kuchyni právě vyměni-
la směna. Každý den, v každou hodi-
nu musí pokrm, který jde k hostovi na 
stůl, vypadat a chutnat tak, jak je pre-
zentován na lístku. Snažím se kolegům 
vštípit naši „Svatou trojici“ – co nej-
vyšší kvalita surovin, co nejvyšší hos-
podárnost a co nejvyšší přidaná hod-
nota práce. To úzce souvisí s vaší dru-
hou otázkou, největší důraz při výbě-
ru surovin u našich dodavatelů kladu 
na kvalitu a čerstvost. Potřebné surovi-
ny nejraději nakupuji na naší bylinko-
vé zahrádce u hotelu, případně v blíz-
kých lesích. Tam jsou totiž nejlepší.

Text: Milan Nemrava, 
předseda sekce AHR Ústeckého kraje

Foto: archiv hotelu

Vaříme s šéfkuchařem Hotelu Ostrov René Tichým
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Ústecký kraj zřídil se souhlasem Ministerstva fi nancí ČR
veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na odstraňování
škod z červnových povodní. Finančním darem na zmíněné
konto mohou přispívat občané, podniky a další potenciální
dárci, a to až do 31. října 2013až do 31. října 2013.
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MLÉKOJEDY NA LITOMĚŘICKU • foto: Petr Tomas

 Ing. Jaroslav Zahálka, CSc.
  dlouholetá aktivní činnost ve formula-
ci teoreticko-metodologických výcho-
disek řešení regionálních problémů
  významný podíl na výzkumné, pu-
blicistické a pedagogické činnos-
ti v Ústeckém kraji a rozvoj vzděla-
nosti a povědomí občanů o specifi c-
kých, sociálních a ekologických pro-
blémech a jejich řešení

-  podpora vzniku tzv. regionálních uni-
verzit v ČR a aktivní podíl na vzniku 
univerzity v Ústí nad Labem 

 Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 
  neurochirurg, přednosta Neurochi-
rurgické kliniky v Ústí nad Labem 
  jediný a první profesor ve zdravotnic-
tví v Ústeckém kraji po r. 1998
  autor a spoluautor 80 odborných 
článků, 6 učebnic a monografi í, 350 
přednášek v ČR i zahraničí
  je členem beze lební Světové neuro-
chirurgické federace (ústecká neuro-
chirurgie má jako jediné pracoviště 
v ČR a ve stř. Evropě certifi kát edu-
kačního centra kategorie „A“)

 Prof. Dr. Ing. František Holešovský
  děkan Fakulty výrobních technologií 
a managementu UJEP 

  iniciátor a organizátor vzniku technic-
kého univerzitního vzdělání v Ústec-
kém kraji (založil Ústav techniky říze-
ní později přetvořený na Fakultu výrob-
ních technologií a managementu UJEP)

  zasloužil se o rozvoj výzkumné zá-
kladny na fakultě (vybudoval světo-
známou výzkumnou laboratoř brou-
šení a výzkumu povrchu po obrábění)

  vítěz ankety Osobnost ÚK za rok 2012

Již podruhé zavítal na ná-
vštěvu investorů ve strategic-
ké průmyslové zóně Triang-
le u Žatce hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček. 

Tentokrát navštívil závody Solar 
Turbines, Gestamp a Hitachi Au-
tomotive Systems. Ocenil moderní 
výrobu v továrnách a nabídl inves-
torům pozemky v zóně pro případ-
ný další rozvoj.
V každém z navštívených podni-
ků se hejtman s doprovodem se-
šel nejprve s vedením společnos-
ti a byla mu představena nejen 
struktura celé průmyslové skupi-
ny v každém oboru, ale také stra-
tegie výroby s kořeny právě na 
Trianglu. Nechyběla ani prohlídka 

Následně byla pro návštěvníky 
otevřena nová část expozice Vý-
voj Kulturní památky Lety, která je 
součástí tamního infocentra. Kro-
mě hejtmana u odhalení nechy-
běli zástupci Střední školy obcho-
du a služeb v Teplicích a Památní-
ku Lidice, do jehož správy KP Le-
ty spadá. 

Model letského tábora vznikl dí-
ky iniciativě Střední školy obcho-
du a služeb v Teplicích. Je vytvořen 
ze speciálního plastu, který dob-
ře odolává povětrnostním vlivům, 
o rozměru 1,2 x 1,2 m. Celý model 
je prací čtyř studentů a za odbor-
ného dozoru pedagogů vznikal ně-
kolik měsíců.

Hejtman Oldřich Bubeníček u modelu romského tábora z 2. světové války v Letech u Písku.

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvih-
nout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, 
kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale 
rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do spole-
čenského života v obci. Soutěž má také upozor-
nit širokou veřejnost na význam venkova. Vy-
hlašovateli soutěže jsou spolu s Ústeckým kra-
jem  Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst 
a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a ze-
mědělství ČR a další organizace. Ocenění obdr-
ží fi nanční odměnu od Ústeckého kraje. Držitel 
Zlaté stuhy a vítěz krajského kola tak dostane 
300 tisíc korun, za další stuhy bude uděleno 125 
tisíc korun a za diplomy 20 tisíc.

Výsledky soutěže „Vesnice roku 2013“ 
v Ústeckém kraji

  Zlatá stuha (absolutní vítěz): 
Srbská Kamenice (okres Děčín) 
  Modrá stuha (za péči o společenský život 
v obci): Vědomice (okres Litoměřice) 
  Bílá stuha (za činnost mládeže): 
Cítoliby (okres Louny) 
  Zelená stuha (za péči o zeleň a životní pro-
středí): Nové Sedlo (okres Louny)
  Oranžová stuha (za spolupráci obce a země-
dělského subjektu): Bělušice (okres Most)

 
  Cena naděje (tzv. Duhová stuha): Dušníky 
(okres Litoměřice). 

Diplomy: za vzorné vedení obecní kroniky: Cíto-
liby (okres Louny), za vzorné vedení knihovny:  
Měrunice (Teplice), za obnovu kulturní krajiny 
a péči o krajinotvorné prvky: Chbany (Chomu-
tov), za kvalitní květinovou výzdobu (tzv. Fulí-
nova cena): Třebušín (Litoměřice), za příkladnou 
péči o historickou zástavbu: Brandov (Most), za 
obnovu a zpřístupnění biocentra: Lukavec (Lito-
měřice), za obnovu a provoz malé vodní elekt-
rárny: Brozany nad Ohří (Litoměřice), za rozvoj 
turistického ruchu: Strupčice (okres Chomutov).
Mimořádná ocenění: za trvalý a koncepční roz-
voj obce: Vrbice (Litoměřice), za udržování a roz-
voj venkovských tradic: Droužkovice (Chomu-
tov), za spolkový život: Mnetěš (Litoměřice), za 
koncepční péči o sociálně slabé obyvatele: Obr-
nice (Most).
Další ocenění hodnotitelské komise: Objev ro-
ku: Lkáň (Litoměřice), Čestná uznání: za rozvoj 
občanské vybavenosti města: Výsluní (Chomu-
tov), za péči o seniory: Měděnec (Chomutov), za 
péči o životní prostředí: Mšené Lázně (Litoměři-
ce).  Zlatá cihla V Programu obnovy venkova: Ka-
tegorie A - Cítoliby (Louny)  -  za kulturní dům, 
Kategorie B - Srbská Kamenice (Děčín) - rouben-
ka památkově chráněná, Kategorie C - Strupčice 
(Chomutov) - za novou rozhlednu.
Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběh-
ne 19. srpna ve vítězné obci.

Ústecký kraj 
hospodařil dobře
Mezinárodní ratingová agentura 
Moody ś Investors Service udělila 
Ústeckému kraji Národní rating 
Aa1.cz, který odráží solidní pro-
vozní výsledky dosažené v minu-
lých letech a dostatečné fi nanč-
ní rezervy. Dokument převzali na 
červnovém zasedání Zastupitel-
stva Ústeckého kraje hejtman Ol-
dřich Bubeníček a radní pro eko-
nomiku Ladislav Drlý.
„I když došlo k nárůstu dluhu, ve 
střednědobém horizontu očekává-
me jeho stabilizaci. Rating je ome-
zený jednak rozpočtovými defi city 
(před fi nancováním), které kraj vy-
kázal v předchozích dvou letech, 
a s přihlédnutím na nízký očekáva-
ný nárůst příjmů i dluhovou služ-
bou,“ píše se v analýze agentury. 

Firmám na Triangle se daří

Hejtman Oldřich Bubeníček si prohlédl mimo jiné závod Hitachi v průmyslové zóně Triangle.

provozů s praktickou ukázkou vý-
roby (např. lisování plastů za tep-
la i za studena v Gestampu). 

Solar Turbines EAME s.r.o. se spe-
cializuje na opravy a revize turbín, 
Gestamp Louny s.r.o. a Hitachi Au-

tomotive Systems Czech s.r.o. vyrá-
bějí komponenty pro automobilový 
průmysl.

Srbská Kamenice je Vesnicí roku 
2013 v Ústeckém krajiV rámci setkávání krajského vedení se sta-

rosty mikroregionů nacházejících se na 
území našeho kraje zavítal hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček do Domou-
šic na jednání s představiteli obcí v rámci 
svazku Lounského Podlesí. 

Doprovodil ho jeho statutární zástupce Stani-
slav Rybák a vedoucí Odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje Jindřich Franěk. V rámci jednání na 
obecním úřadě se projednávala především té-
mata z oblasti dopravy (dopravní obslužnost, 
stav povrchu vozovek krajských silnic, pří-

stup k údržbě ze strany Správy a údržby sil-
nic Ústeckého kraje), nechyběly ani informace 
ze strany hejtmana ohledně jednání s Českou 
poštou o možném rušení některých poboček 
v rámci kraje a aktuální informace k Regionál-
nímu operačnímu programu Severozápad. Sta-
rostové pak krajským představitelům přiblížili 
problematiku čerpání dotačních titulů v rám-
ci ministerského Programu rozvoje venkova ze 
strany středně velkých obcí. Po jednání uctili 
krajští představitelé památku domoušického 
rodáka a válečného hrdiny Václava Bergmana 
položením květinového věnce k jeho památní-
ku v přilehlém parku.

Držitelé Ceny hejtmana za rok 2012Model letského tábora
Slavnostního odhalení modelu letského tábora v Kulturní památce Lety na Pí-
secku se zúčastnil mimo jiné hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Ceny hejtmana za rok 2012 ve všech pěti kategoriích. Za regionální rozvoj 
tak získává Cenu hejtmana Ing. Jaroslav Zahálka, CSc., za sociální a zdravotní oblast Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., v oblas-
ti kultury Vladimir Gončarov, za sport Simona Baumrtová a v oblasti vědy a výzkumu Prof. Dr. Ing. František Holešovský.

Cena hejtmana je spojena s fi nanč-
ní odměnou 100 tisíc korun. Všichni 
ocenění budou o svém úspěchu vy-
rozuměni osobním dopisem hejtma-
na. Slavnostní předání cen, diplomů 
a symbolických šeků proběhne na 

společenském večeru v říjnu v mos-
teckém divadle.
V termínu pro přijímaní nomina-
cí obdržel krajský úřad 46 nomina-
cí, které splnily kritéria pro udělení 
ceny. Nejvíce jich bylo v kategoriích 

sport a kultura. Z nich potom před-
kládaly své návrhy na ocenění komi-
se a Rada Ústeckého kraje. Rozhod-
nutí o udělení Ceny hejtmana je po-
tom v kompetencí krajského zastu-
pitelstva.

 Vladimir Gončarov 
   špičkový umělec, sólista baletu Severočeského divadla 
opery a baletu v Ústí n. L. 

  udělena cena Thálie za r. 2008
  vítěz regionální ankety Osobnost ÚK za rok 2011

 Simona Baumrtová 
 nejlepší plavkyně ČR v r. 2012
  Mistrovství Evropy 2012 - 3. místo 100m znak; 6. místo 
50m znak; 6. místo 200m znak
  nejlepší sportovkyně Ústeckého kraje za rok 2012 

„Těší mě zájem obcí o účast v této soutěži. Je to jedna z aktivit na podporu venkovských ob-
lastí, na které se často zapomíná. Přitom právě v menších obcí je bohatý komunitní život 
a lidé dokážou pro svůj domov obětovat čas i úsilí. Ocenění v soutěži Vesnice roku je už jen 
bonusem navíc k radosti z dobře fungující obce. Věřím, že vítěz bude náš kraj důstojně re-
prezentovat i v národním kole,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Setkání v Lounském Podlesí
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inzerce

Prostřednictvím této nadace mohou organizační člán-
ky Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje přijímat 
dary od právnických a fyzických osob. Tento dar mohou 
poskytnout formou fi nanční částky, přenecháním vě-
ci (movité či nemovité) a provedením činnosti. Na kaž-
dý sponzorský dar je uzavírána smlouva o sponzorském 
daru. Dary získané nadací poskytuje Policie ČR výhradně 
do svých výkonných složek. NADACE BONUM COMMU-
NE (BONUM COMMUNE = všeobecné blaho) je zapsána 
v nadačním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí 
nad Labem a jejími zřizovateli jsou Český porcelán, a.s., 
Glaverbel Czech, a.s., a Teplárna Ústí nad Labem, a.s.
Dne 25. června zasedala správní a dozorčí rada na-
dace Bonum Commune. Zasedání za předsednictví 
Ing. Vladimíra Feixe,dr.h.c. projednalo výroční zprávu 
nadace za rok 2012 včetně hospodářského výsledku 
a také zprávu dozorčí rady nadace. Zasedání se účast-
nil ředitel Krajského ředitelství Policie České republi-
ky plk. Tomáš Landsfeld.
V roce 2012 přijala nadace věcné dary v hodnotě 63.159 
korun a fi nanční dary ve výši 599.588 korun. Celkem tak 
mohlo být mezi organizační články Policie ČR v Ústec-
kém kraji rozděleno přes 662 tisíc korun. Díky fungo-
vání této nadace se podařilo například zkvalitnit čin-
nost vysoce specializovaného krajského pracoviště kri-
minalistické techniky zakoupením speciálního přístroje 

TERMOCYKLERU (na snímku). Toto pak umožnilo zrych-
lení práce specialistů zkoumajících zajištěné stopy DNA 
z míst závažných trestných činů a v důsledku toho pak 
policie zjistila pachatele těchto skutků. Prostřednictvím 
nadace byly také zakoupeny minikamery, které jsou po-
užívány jako osobní kamery chránící jak policistu, tak 
i každého občana, proti kterému je zákrok veden.

Na hejtmanství byly koncem 
školního roku vyhlášeny výsled-
ky výtvarné soutěže Kouty kraji-
ny Ústeckého kraje, jež měla eko-
logický podtext. Ceny třem vítěz-
ným školním kolektivům předa-
la náměstkyně hejtmana Jana 
Vaňhová spolu se zástupci dal-
ších pořadatelů. 

První ročník výtvarné soutěže Kou-
ty krajiny, jejímž podtitulem je Mysli 
globálně, jednej lokálně, uspořádal 
Ústecký kraj spolu s Fakultou život-
ního prostředí Univerzity J. E. Purky-
ně a s řadou dalších organizací. Při-
hlášené práce byly po dobu několika 
týdnů vystaveny na krajském úřa-
du; návštěvníci  a občané tu moh-
li dávat hlasy nejhezčím dílům s té-
matikou tvorby a ochrany životního 
prostředí v našem těžce zkoušeném 
kraji. Hlasovat šlo i elektronicky na 
speciální internetové stránce soutě-
že a tak vítězný kolektiv dostal ně-
kolik tisíc hlasů.  
Diplomy, návštěvu ústecké ZOO 
a fl ešky od společnosti EkoKOM pře-
vzali mladí výtvarníci ze Základ-
ní školy Měcholupy (o. Louny), dru-

Ceny vítězům výtvarné soutěže Kouty krajiny

zí byli žáci a žákyně Základní školy 
Most, Okružní ul. - cenou jim byly 
také diplomy, návštěva ZOO v Děčí-
ně a pobyt na farmě Natural Agro
ve Slavošově (původně měla být ce-
na směrována do farmy Camphill 
v Českých Kopistech, ale ta byla zle 
poničena červnovou povodní). Vítě-
zem pilotního ročníku výtvarné sou-
těže pro žáky 2. stupně základních 
škol a děti stejné věkové kategorie 

z víceletých gymnázií se stali mladí 
výtvarníci ze ZŠ a MŠ v Tisé (o. Ústí 
n. L.).  Za dílo „Žijeme tam, kam ji-
ní jezdí na dovolenou“ dostali obdi-
vuhodných 3 494 hlasů. Z rukou Ja-
ny Vaňhové převzali vedle obligát-

ních diplomů také vstupenky (s pře-
kvapením) do Zooparku Chomutov, 
soubor přednášek o ekologii a lesích 
v ČR a dodatečně dostane jejich ško-
la i vermikompostér (při vermikom-
postování se využívá schopnosti ží-
žal přeměňovat rostlinné zbytky na 
velmi kvalitní organické hnojivo).
(O životním prostředí jsou zásadní in-
formace na www.ekoecho.cz Ústecké-
ho kraje.)

Jana Vaňhová (zcela vlevo), náměstkyně hejtmana, s autorským kolektivem nejlepšího díla soutěže Kouty krajiny.

Cyklistky 
z dvaceti zemí 

na Tour de Feminin 
Šluknovský výběžek opět po roce 
hostil mezi 4. a 7. červencem pres-
tižní cyklistický závod, který se le-
tos konal již po šestadvacáté a byl 
opět soutěží cyklistek O cenu Čes-
kého Švýcarska. Start i cíl závodu 
byl v Krásné Lípě, závodnice při 
jednotlivých etapách zavítaly též 
do Jiříkova, Rumburku a Varnsdor-
fu a také do polské Bogatynie. Na 
120 cyklistek přijelo z dvaceti ze-
mí a během pěti etap absolvova-
ly více než 400 kilometrů. Na kon-
ci té poslední čekalo na závodnice 
slavnostní vyhlášení - vítězný dres, 
diplom, pohár a odměny obdrže-
la Australanka Amy Cure, která 
kromě modrého trikotu z vrchař-
ské soutěže vybojovala všechny tři 
zbývající – žlutý, bílý a oranžový. 
Celou sportovní akci zařazenou do 
světového poháru podpořil fi nanč-
ně i Ústecký kraj (100 tisíc Kč). Čes-
kou republiku reprezentovalo šest-
náct závodnic, nejlepší byla v Ús-
teckém kraji na 20. místě celkové 
klasifi kace Pavlína Šulcová. 

Nadace BONUM COMMUNE
V roce 1996 byla zřízena NADACE BONUM COMMUNE. Tato nadace se snaží pomáhat vytvářet podmínky a tím 
zkvalitňovat činnost všech policejních složek a organizačních článků Krajského ředitelství policie Ústeckého 
a Libereckého kraje. Jejím úkolem  je podpora technického a odborného rozvoje, péče o užívané objekty, působe-
ní na zvyšování právního vědomí policistů, posilování pozitivních vztahů veřejnosti k policii a zejména podpo-
ra charitativních, sociální, kulturních, zdravotnických a vzdělávacích cílů v regionu. 
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Každé nové ráno přivítejte s dobrým úmyslem (Cicero) bylo správné znění tajenky předchozí křížovky. Knihu obdržel Petr Horálek z Teplic. Úspěšný vylo-
sovaný luštitel dnešní křížovky obdrží knihu z Ottova nakladatelství. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: Metropol Centrum, Beethovenova 215/24, 
400 01 Ústí nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 9. srpna 2013. 
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Max numerolog
specializace peníze a zaměstnání

HLEDÁNÍ PRÁCE!
Nemůžete zavadit o pořádné zaměstnání? 
Chcete více peněz? S pomocí karet a hvězd 

vám ukážu správný směr! Volejte mi ještě dnes!
Na tel.: 906 701 701 nebo mi rovnou napište SMS 
na číslo 900 30 55 s kódem 10KCR a tvůj problém!

Nová láska!
Pošlete SMS ve tvaru 29AED

a váš text na 900 30 46

Kdy jí potkáte?! 100% garance rychlé odpovědi!

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max. 55Kč, 1 min./max. 70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz 

Ptejte se prostřednictvím 
SMS ve tvaru 99BAM a váš 
dotaz na číslo 900 30 36

JASNOVIDNÁ
ELEANOR

j ř d i íP j ř d i í

NAELEAAAEAN
Věštění bez  

pomocných prostředků!
Odpoví na vše!

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

na období 26. 7. – 29. 8. 2013 sestavila 
zkušená astroložka Eva

nyní i na internetu 
www.astrolinka.cz

Ve svém zaměstnání budete 

jen se zaťatými zuby držet krok 

s poněkud průbojnějšími jedinci. 

Nestresujte se, klidně je nechte, ať 

se poperou mezi sebou.

Beran 21. 3. – 19. 4.

více na tel.: 906 701 701

Raději se připravte na hodně 

nepříjemný rozhovor s vaším mi-

lovaným protějškem. Hrozí vám 

oprávněné výčitky, které se budou 

týkat hospodaření s penězi.

Býk 20. 4. – 20. 5.

více na tel.: 906 701 701

Finanční podmínky ve vašem 

zaměstnání se pro vás konečně 

zlepší, takže přestaňte koketovat 

s tím, že byste změnili místo. Nic 

lepšího nyní nenajdete.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

více na tel.: 906 701 701

Nový partnerský vztah navá-

žete celkem snadno, horší to však 

potom bude už s tím, jak z něho 

vyklouznout, aniž byste přišli 

o majetek a svou hrdost.

Rak 22. 6. – 22. 7.

více na tel.: 906 701 701

Svou novou lásku si velice 

snadno a rychle omotáte kolem 

prstu, takže bude poddajná a po-

slušná. To vás však přestane brzo 

bavit a zatoužíte po změně.

Lev 23. 7. – 22. 8.

více na tel.: 906 701 701

Na grilovací párty u  svých 

dobrých známých se náhle zami-

lujete do osoby, která je jedineč-

ná, ale taky nedostižná. Nicméně 

si s vámi trochu zaflirtuje.

Panna 23. 8. – 22. 9.

více na tel.: 906 701 701

Ke své mzdě si trochu fi-

nančně přilepšíte, když pomůžete 

svým známým s rekonstrukcí bytu 

nebo chalupy, ale na nějaké vyha-

zování z kopýtka to nebude.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

více na tel.: 906 701 701

Vzrušující nový vztah, který 

navážete z  opravdu čisté lásky, 

vám vydrží dlouho. Pozor si však 

musíte dát na lidi, kteří se tváří 

jako dobří kamarádi.

Štír 24. 10. – 22. 11.

více na tel.: 906 701 701

Veškerým vrtochům svých 

nejbližších konečně porozumíte, 

když si na ně najdete potřebný čas 

a proberete s nimi, co je trápí a co 

by si v životě přáli.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

více na tel.: 906 701 701

Skutečnost, že dostanete 

možnost se usadit a vést poklidný, 

spořádaný život, berte jako výhru. 

Protějšek se bude trochu vzpírat, 

ale nakonec svolí.

Kozoroh 22. 12. – 19. 1.

více na tel.: 906 701 701

Radost z nečekaného vítěz-

ství, kterého dosáhnou vaše milo-

vané ratolesti, vás katapultuje ke 

hvězdám. Nemusí přitom domů 

přinést hned zlatou medaili.

Vodnář 20. 1. – 18. 2.

více na tel.: 906 701 701

Podaří se vám pořídit levnou 

dovolenou, ale vašemu protějšku 

to nebude ani trochu stačit. Jen 

těžko mu budete vysvětlovat, že 

na víc teď prostě není.

Ryby 19. 2. – 20. 3.

více na tel.: 906 701 701
Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., tech. zaj. Materna, 1 SMS/max. 
36Kč, 1 min./max. 70Kč, www.platmobilem.cz, www.ema.bz 

Prázdniny nabraly tempo a žáci i študáci se vydali 
za dobrodružstvím na zasloužené dva měsíce vol-
na. Vhodným společníkem, zvláště když se zatáh-
ne obloha, může být humorná knížka „Deník ma-
lé blondýnky“, díl druhý s podtitulem Znova ve 
škole, kterou napsal sám život – Jiří Urban a je-
ho třináctiletá dcera Ann.  Půvabnými ilustrace-
mi ji doplnila Tana Tanko a vznikl tak milý ko-
miks, který pobaví i dospělého čtenáře, zvláště 
má-li v rodině pubescenta. Stojí za to číst.

Přejeme prima prázdninové čtení

Stěžejním jménem na programové 
soupisce bude bezpochyby ikona elek-
tronické hudby, globálně známá brit-
ská formace UNDERWORLD. Rockoví 
fans zase uvítají Skunk Anansie, kteří 
rock zajímavým způsobem roubují na 
funk i další žánrové kmeny. Nesmíme 
zapomenout ani na O. Children, mla-
dou londýnskou čtyřku, která novo-
vlnné odkazy kombinuje se současnou 
elektronikou. Britští Kava Kava mícha-
jí svůj pověstný spacefunk už přes dvě 
dekády a za tu dobu se vyhráli v exce-
lentní koncertní atrakci. Zemi galské-
ho kohouta budou reprezentovat nová 
elektronická esa Gesaffelstein (ten se 
na OAF představí dokonce se živým vy-
stoupením) a Surkin; třetím mušketý-
rem se stane electro matador z Greno-
blu The Hacker. Když se řekne breakbe-
at, mnohým se vybaví jméno Adam 
Freeland – tenhle brightonský hudební 
inovátor se postará o energičtější rozvl-
nění publika, zatímco Jon Kennedy po-

těší spíš ty, kteří preferují sofi stikované 
DJ sety. Současný slovenský pop před-
vede skupina Peter Bič projekt, která 
v současnosti impozantně dobývá čes-
ký éter. Z dlouhého seznamu českých 
účinkujících zmiňme alespoň ty nej-
známější: Tata bojs, Monkey Business, 
Vypsanou fi xu, Mandrage, Zrní, Car-
tonnage, Květy, Bratry Ebeny, Plastic 
People Of The Universe nebo DJs Trá-
vu, Michaela Buriana a Pavla Bidla.Ne-
smíme zapomenout ani na vystoupení 
hvězdných bavičů z cyklu Na stojáka, 
divadelní představení souboru Kvelb 
nebo autorské čtení Emila Hakla. 
Vstupenky jsou v prodeji v celé síti 
TICKET ART, kde nyní klasickou per-
manentku zakoupíte s exkluzivní sle-
vou 30%. Tento jedinečný multižánro-
vý festival si tak můžete vychutnat jen 
za 623 Kč! V prodeji jsou také VIP vstu-
penky s mnoha službami navíc. Více in-
formací o festivalu a zakoupení vstupe-
nek na www.ticket-art.cz. (red.)

Zlatá svatba
v Liberci
Svůj manželský slib po pade-
sáti letech společného živo-
ta obnovili v sobotu 13. čer-
vence v obřadní síni liberec-
ké historické radnice Karin 
a Zdeněk Dobrých. Popřát 
jim přišla na radnici celá je-
jich rozvětvená rodina, dce-
ry Karin a Jana s rodinami 
i vnoučata. (od dop.)

Open air festival Panenský Týnec
Čtvrtý ročník multižánrového festivalu se koná ve dnech 8. až 10. srpna opět 
na letišti v Panenském Týnci. Návštěvníci mohou tradičně očekávat kombina-
ci kvalitní taneční i kytarové muziky a pestrého doprovodného programu (di-
vadla, workshopy, autorská čtení a mnoho dalšího). 
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inzerce

TŘIKRÁT
TO NEJLEPŠÍ.

NOVÉ BMW ŘADY 3 SEDAN, TOURING A GRAN TURISMO.

Auto Grál s.r.o.
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.autogral.cz

Rodina nového BMW řady 3 má už 3 členy. K modelům Sedan a Touring nově přibylo i BMW řady 3 Gran Turismo. Jeho 
revoluční koncept, spojující nevšední design, dynamiku a komfort s praktičností prostorného interiéru, z něj činí dokonalé 
řešení i těch nejnáročnějších požadavků. Pro BMW řady 3 Sedan a Touring jsme připravili atraktivní nabídku paketů JOY, 
které obsahují bohatou příplatkovou nabídku s cenovým zvýhodněním až 54 150 Kč včetně DPH.* Standardní výbavou 
každého vozu BMW je navíc servisní balíček BMW Service Inclusive, který pokrývá servisní péči po dobu 5 let nebo do 
ujetí 100 000 km. S novým BMW řady 3 nemůžete nikdy sáhnout vedle. Ať si vyberete kterýkoli z jejích modelů, vždy 
dostanete to nejlepší. Více informací Vám podají naši prodejci.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelů nového BMW řady 3: 4,1–8,2 l/100 km; 109–193 g/km.
Nabídka paketů JOY je platná do 30. 9. 2013. Vyobrazení vozů je ilustrační.
*Maximální uvedené zvýhodnění platí pro nové BMW řady 3 Sedan: 316d / 318d / 320d / 325d / 316i / 320i.

Radost z jízdy

Nové BMW řady 3

www.autogral.cz
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TEPLICE tel. 777 103 104

Rozvoz pizzy, těstovin a salátů

ZDARMA

Muzeum v Ústí nad Labem při-
pravilo pro své návštěvníky i bě-
hem léta řadu výstavních a kul-
turních akcí. Pro milovníky Stře-
domoří je připravena expozice 
„Antický sen“, která ukazuje krá-
su antického sochařství na více 
než stovce jedinečných exponátů 
ze sbírek Univerzity Karlovy. 

Do 11. srpna je prodloužena možnost 
navštívit výstavu „Příběhy míst“, 
která svou neobvyklou výstavní ar-
chitekturou ilustruje fenomén pa-
měti a vzpomínek. Na vybraných pří-
kladech je dokumentována současná 
česká historická paměť a formy veřej-
ného vzpomínání na období let 1948-
1989, včetně témat, která z této pa-
měti postupně mizí.
Vůbec největší historickou výstavou le-
tošního léta je v ústeckém muzeu vý-
stava „Bitva u Chlumce“. Ta je věnová-
na období Napoleonských válek, kdy se 
nedaleko Ústí nad Labem u dnešního 
města Chlumec odehrála v roce 1813 
největší bitva těchto válek v Čechách. 
V ní dosáhla strategického vítězství voj-
ska spojeneckých zemí Rakouska, Ruska 
a Pruska nad francouzským armádním 
sborem a toto vítězství předznamenalo 

porážku francouzského císaře Napoleo-
na I. Bonaparta v Bitvě národů u Lipska. 
Spolu s dalšími válečnými událostmi ro-
ku 1813 v severozápadních Čechách pa-
tří bitva u Chlumce k významným udá-
lostem evropských dějin. 
Výstava představuje samotnou bi-
tvu a v ní zúčastněné armády, množ-
ství historických zbraní a výstrojní-
ho materiálu, ale také se návštěvníci 
mohou seznámit se životním stylem 
a kulturou empíru. Unikátním před-
mětem v této části výstavy je klavír 
z roku 1804 od jednoho z nejvýznam-

nějších tvůrců těchto hudebních ná-
strojů v Evropě v 1.polovině 19. stole-
tí Conráda Gráfa, který je vůbec nej-
starším dochovaným nástrojem toho-
to autora na světě. Samozřejmě, že se 
návštěvníci muzea na výstavě dozvědí 
o podobě a životě města Ústí nad La-
bem v roce 1813 a o dramatických udá-
lostech, které se týkaly jeho obyvatel. 
Válečné události z roku 1813 se dočka-
ly také řady pomníků a pamětních de-
sek, z nichž nejvýznamnější se nachá-
zejí na samotném historickém bojiš-
ti. Na výstavě je vůbec poprvé možné 

prohlédnout si „Přestanovský poklad“, 
soubor stříbrných a zlatých mincí, me-
dailí a dalších předmětů, které panov-
níci Rakouska, Ruska a Pruska vloži-
li v roce 1835 do základů nádherného 
Ruského pomníku.
Dvě stě let od válečných událostí roku 
1813 připomenou v Ústí nad Labem, 
v Chlumci, v Teplicích a na dalších mís-
tech severozápadních Čech další akce, 
které vyvrcholí poslední prázdninový 
víkend 31. srpna a 1. září, kdy se na his-
torickém bojišti uskuteční rekonstruk-
ce napoleonské bitvy.

Bližší informace o programu 
Muzea města Ústí nad Labem 
je možné nalézt na jeho webové 
prezentaci 
http://www.muzeumusti.cz 
nebo na jeho facebookovém profi lu.
Otevírací doba muzea:
Úterý-středa: 9.00 -17.00
Čtvrtek: 9.00-20.00
Pátek-Neděle: 9.00-17.00
Zavřeno v pondělí a během 
státních svátků.

Léto v Muzeu města Ústí nad Labem

Bitva u ChlumceBitva u Chlumce Muzeum města Ústí nad LabemMuzeum města Ústí nad Labem

K nejzajímavějším turistickým cílům na Lounsku v Ústeckém kraji patří bezesporu Panen-
ský Týnec. První doložené písemné zmínky pocházejí z 12. století, kdy Panenský Týnec stál 
na důležité dopravní stezce z Prahy do Lipska (tzv. Via regia). 

Za pozitivní energií do Panenského Týnce

V okolí tohoto městyse lze proto najít celou řadu 
historických památek, přímo v Panenském Týn-
ci pak například klášter klarisek založený Habar-
tem ze Žirotína do roku 1280, jako třetí františ-
kánský klášter v Čechách. Právě sem byly uvede-
ny řeholní panny z kláštera Anežky Přemyslovny 
ze Starého Města Pražského. 
Co však z Panenského Týnce dělá jedno z nej-
mystičtějších míst v Čechách, je nedostavěný 
gotický chrám v těsné blízkosti kláštera. Do-

dnes není jisté, kdy přesně byl založen, kdo jej 
založil a stavěl. Odborníci se však shodují na 
tom, že i jako torzo patří k nejvýznamnějším 
architektonickým památkám na našem území, 
náležícím k hnutí Petra Parléře, stavitele Svato-
vítské katedrály, a to jak svou monumentálnos-
tí, vytříbeností a vkusem umělecké výroby, tak 
mistrným technickým provedením. Chrám tvo-
ří 21 metrů dlouhé kněžiště, nedokončené stě-
ny jsou přibližně 20 metrů vysoké.

Důležitý je ale i fakt že torzo chrámu se nachá-
zí na velmi silné léčivé pozitivní zóně. Také pro-
to se občas tomuto místu přezdívá Chrám dob-
ré nálady. Pozitivní energie chrámu tlumí depre-
se, přináší dobrou náladu, elán a radost ze živo-
ta, pomáhá nemocným. Dlouhodobější pobyt 
nebo časté návštěvy jsou doporučovány lidem 
po mozkové obrně, mozkové mrtvici a po úra-
zech hlavy. Není se tedy co divit, že toto místo 
přitahuje návštěvníky ze širokého okolí, milen-

ce, kteří zde chtějí uzavřít sňatek, ale také uměl-
ce. Okolí chrámu je zajímavé i pro fi lmaře, vidět 
ho proto můžete například ve fi lmovém zpraco-
vání Erbenovy Kytice v režii F. A. Brabce. Pozitiv-
ní energie zdejšího chrámu hrála svou roli i při 
výběru místa pro pořádání hudebního Open Air 
Festivalu, který se už několik let koná na neda-
lekém letišti a zařadil se mezi nejvýznamnější 
české letní hudební akce. Letošní ročník se koná 
8. až 10. srpna. Texta a foto: Jan Pimper

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

zdravím vás uprostřed léta a přeji 
vám příjemné dny. Přestože anebo 
právě proto, že přítomnost naší spo-
lečnosti není příliš příznivá ani po-
vzbudivá. 
Zatímco porevoluční doba byla na-
venek plná humanitních ideálů 
a myšlenek i frází o sociální spra-
vedlnosti, uvnitř ale falešná a pro-
lhaná, dnes si opravdu už nikdo 

na nic nehraje. Tvrdý kapitalismus 
a kořistnictví vítězí, konzum je cí-
lem většiny. Člověk se stal člově-
ku vlkem, konkurence a soutěži-
vost jsou vydávány za lidské ctnos-
ti. Lidé jsou nuceni denně bojovat 
o přežití. Kam to spěje? Pro odpo-
věď nemusíme chodit daleko, stačí 
se pozorně dívat kolem sebe. U nás 
i v sousedních evropských zemích. 
Jako bychom ztratili zdravý selský 
rozum a všechnu činnost podřídili 
jedinému: získat pro sebe co nejvíc 

– peněz, funkcí, výhod. A přitom 
dokážeme být bezohlední, nelítost-
ní, agresivní.
Existuje cesta, jak z tohoto marasmu 
ven? Myslím, že ano. Vede k návra-
tu tradičních křesťanských hodnot, 
k přírodě, lásce a pomoci bližním, 
stejně jako k úctě k fauně i floře. To 
všechno jsme dostali do dočasné pé-
če darem a jako s takovým bychom 
s tím vším měli zacházet, s poko-
rou a vděčností. Začít můžeme kaž-
dý sám u sebe dobrým skutkem. Ne-

stojí velkou námahu a přece vrací 
radost. Až budete mít chvilku času, 
zkuste se nad tím zamyslet. Anebo 
ještě lépe, udělejte každý den jeden, 
uvidíte, že svět okolo vás bude hned 
hezčí. 

To vám za celý tým tvůrců dnešního 
vydání přeje 
 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka 
richterova@tydeniky.cz




