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ÚSTECKÝ KRAJ

PLASTOVÁ SKLA ZDARMA 
36 MĚSÍCŮ ZÁRUKA

www.oko-optik.cz

20% SLEV20% SLEVAA NA OBRUBY

Text: Ludmila Petříková
Foto: Jan Dejmek

Lucii čekají 
v létě státnice
Česká Miss roku 2007 Lucie Hadašová pochází ze Strážnice na Moravě a modelingu se věnuje už od svých 
třinácti let. Křehká a romanticky působící blondýnka však patří k těm kráskám, které nechtějí být jenom 
ozdobou svých partnerů, ale které chtějí také něco dokázat v jiném oboru, než je modeling. Letos se připra-
vuje na bakalářské zkoušky z aplikovaného práva a ve studiu hodlá pokračovat, nejraději až k doktorátu.

 Jaký význam měla pro 
váš osobní život i karié-
ru modelky soutěž Česká 
Miss?
Česká Miss měla velký vliv 
na můj život, jak osobní, 
tak profesní. Je velká změna, 
když se člověk přestěhuje do 
hlavního města a žije poměr-
ně daleko od rodiny, od přá-
tel… Ale dalo se to zvlád-
nout, přátele jsem si našla 
i v Praze a za rodinou jezdím 
docela často. 

 Co byste změnila na 
průběhu ročního úřadu 
královny krásy, který 
k titulu patří?
Neměnila bych nic. 
Snad jen, kdybych moh-
la, tak bych jednala ji-
nak s bulvárními novi-
náři, ale otázkou zůstá-

vá, jestli by to bylo vů-
bec možné.

 Letošního fi nále soutěže Česká 
Miss jste se zúčastnila spolu s další-
mi misskami jako host a také jste vy-
stupovala v galaprogramu. Jak jste 
soutěž prožívala s odstupem času 
a jak se vám líbily fi nalistky? 
Samozřejmě, že to bylo jiné. Už jsem 
se nemusela tolik „snažit“, tehdy ja-
ko soutěžící fi nalistka jsem to mě-
la mnohem těžší. Ale i tak se mi roz-
třepala trémou kolena, když jsme tam 
stály a měly se usmívat. Přece jen to 
viděla spousta lidí. Vzpomínaly jsme 
s holkami, jaké to bylo, když jsme sou-

těžily my a byly jsme rády, že už to 
máme za sebou. Soutěžícím dívkám 
jsme držely palce. Já obzvlášť při tan-
ci, to jsem je velmi obdivovala, proto-
že to já bych vůbec nezvládla.  

 Měla jste mezi dívkami svůj tip?
Přímo tip jsem neměla, ale líbily se 
mi Leona Grešáková a Klára Rychta-
říková. 

 Mění se vkus diváků a poroty, ne-
bo jsou jiná kritéria krásy od doby, 
kdy jste zvítězila vy? 
To asi ne, ale zdá se mi, že na castin-
gy teď chodí dívky už více připravené 
a často mají zajímavé koníčky a záliby.

 Na slavnostním večeru vám to 
velmi slušelo a byla jste obdivova-
ná nejen za váš půvab, ale také za 
krásné večerní šaty. Kdo vám je na-
vrhoval?
To děkuji. Ještě tři dny před fi nále jsem 
neměla ani šaty. Pak přišla kamarádka 
Míša Řeháková, že by mi mohla půj-
čit šaty paní Sedláčková, kterou já ne-
smírně obdivuji a její šaty jsem vždy 
toužila předvést. A to se mi podařilo 
zrovna na Českou Miss. Sedly mi jako 
ulité, byly nádherné. 

 Vaše večerní šaty měly výraznou 
zelenou barvu. Jakou barvu máte 
ráda?
Já preferuji obecně černou, z prak-
tického hlediska, hodí se ke všemu. 
Ale na fi nále Miss se přímo nabízelo 
vyzkoušet něco jiného. A zelená by-
la, jak se zdá, správná volba. 

 Studujete Vysokou školu aplikova-
ného práva, proč jste si zvolila právě 
tento obor?

Jsem v posledním semestru bakalář-
ského studia. Tuto školu jsem si vybra-
la proto, že nabízela zajímavé před-
měty k výuce. Vše se mi hodí i pro běž-
ný život.

 Chcete se po ukončení studia vě-
novat této profesi, nebo byste raději 
pokračovala v modelingu?
Modeling je a bude jen koníčkem 
a zdrojem peněz během studií. Na 
prvním místě je u mě vzdělání a rá-
da budu pokračovat i v magister-
ském studiu a třeba vyjde i doktor-
ské, ale to je ještě hodně daleká bu-
doucnost.

 Je v dnešní době těžké uživit se jen 
modelingem?
Je těžké na to odpovědět. Každý člo-
věk je zvyklý na jiný životní standard.

 Čeho byste v této profesi chtěla 
dosáhnout?
Chtěla jsem si zkusit soutěž krásy, jak 
tuzemskou, tak i zahraniční.

 Na co se letos nejvíc těšíte a jaké 
sny byste si chtěla splnit?
V létě mě čekají státnice, tak bych si 
přála, aby dopadly podle mých před-
stav.

 Kterých vlastností si ceníte 
u mužů?
Pravdomluvnosti a upřímnosti, vlast-
ností, které se vidí jen velmi zřídka. 

 Jaká schopnost je nejsilnější strán-
kou vaší osobnosti?
Umět se vcítit do pocitů blízkých, je to 
typická vlastnost raka…
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Slavnostní akt na nábřeží pod dě-
čínským zámkem zahájil primátor 
města Vladislav Raška, který předal 
osobní dárky deseti zasloužilým i stá-
le sloužícím kapitánům a strojníkům 
lodí, plujících po Labi a odstartoval 
tak novou tradici spojení města s lod-
ní dopravou. Šťastnou plavbu už tra-
dičně na lodi Poseidon a nově i Portě 
Bohemice, která přispěchala posílit 
mimořádnou plavbu, a jejím pasažé-
rům po celou sezonu požehnal děčín-
ský farář Antonín Sedlák.
Téměř zcela zaplněné lodě se po od-
bití 10. hodiny vydaly na plavbu po 
proudu řeky se zastávkou v Hřensku, 
kde přistoupil mimo jiné tamní sta-
rosta Josef Černý. Cílem bylo saské 
městečko Bad Schandau, kde výletní-
ky přivítal a městem provedl starosta 
Andreas Eggert. Odpoledne se obě lo-
dě vrátily do Děčína, aby se přichys-
taly na další plavbu podle nového 
plavebního řádu, platného od května 
do září. Poseidon v něm má pravidel-

nou plavbu do Hřenska od pondělí do 
pátku s vyplutím v 9.30 hodin, v so-
botu a v neděli v 9 a ve 13 hodin. Ve 
středu a v pátek je možné si plavbu 
prodloužit do Bad Schandau.
Druhá loď Porta Bohemica, která loni 
plula po Labi z Litoměřic do Roudni-
ce nad Labem a po proudu do Píšťan, 
letos změnila trasu. „Naším úkolem 
budou pravidelné plavby z Ústí nad 
Labem do Roudnice nad Labem a zpět. 
Po trase budeme samozřejmě respekto-
vat všechny zastávky, které zde byly od 
minulého roku vybudovány. Přes zimu 
jsme Portu Bohemicu, která největší 
část své slávy projezdila po Rýnu, za-
teplili, aby se zvýšilo pohodlí pasažérů 
i v době nepříznivého počasí,“ uvedl její 
kapitán Ivan Julák.
Na obou lodích, které jsou uzpůsobe-
ny i pro dopravu cykloturistů, je pro 
cestující zajištěno občerstvení, na 
Portě Bohemice je zachován místní 
ráz i díky podávání regionálních spe-
cialit včetně značky Březňák. (aur)

Titul Železný hasič
putoval na jih

Centrum města Mostu bylo svědkem 
zajímavého soutěžního klání. Prostory 
před Reprezentačním domem byly po 
několik hodin vyhrazeny pouze hasi-
čům, kteří zde sváděli boji o titul Želez-
ný hasič. Hlavní trofej - uzenou kýtu - si 
nakonec odvezl Jiří Dvořák z Tábora.
Celkem se snažilo titul vybojovat 32 
startujících. Všechny disciplíny soutěže 
byly extrémně náročné. Soutěžící napří-
klad museli v běhu rozvinout několik 
desítek metrů dlouhé hadice. Padesát-
krát museli udeřit pětikilovým kladivem 
do spodní a horní desky na stojanu. Pře-
nášeli 30kilogramový kanystr s vodou 
a přenášeli 80kilogramovou činku na 
vzdálenost 50 metrů. Absolvovali také 
běh zakončený překonáním překážky 
o výšce 2 metry. Vyvrcholením bylo zdo-
lání 21 pater nejvyšší mostecké budovy 
SHD Komes po schodech.  
Železným hasičem se nakonec stal Jiří 
Dvořák z Územního odboru Tábor. Zdo-
lal například 21 pater za neuvěřitelné 
2:33,9 minuty. Druhé a třetí místo v ka-
tegorii A, což byla hlavní soutěž, obsa-
dili zástupci Děčína. Druhý byl Jan Šec 
a třetí skončil Josef Kroupa. 

Prvomájové setkání
s občany Děčína

Předseda ČSSD a poslanec za Ústecký 
kraj Jiří Paroubek se na prvního máje 
vydal (s předsedou krajské organizace 
ČSSD Petrem Bendou a volebním ma-
nažerem Tomášem Horáčkem) také za 

svými příznivci do Děčína, se kterými 
hovořil mimo jiné o červnových vol-
bách do Evropského parlamentu, daňo-
vé reformě a regulačních poplatcích.
Červnové volby do Evropského parla-
mentu jsou podle Jiřího Paroubka stej-
ně důležité jako podzimní předčasné 
volby do Poslanecké sněmovny. Kriti-
zoval především daňovou reformu, při 
níž vláda zavedla patnáctiprocentní 
zdanění superhrubé mzdy. „To je výhod-
né pro ty nejbohatší, pro ty lidi s příjmy 
nad nějakých padesát šedesát tisíc korun. 
Kolik těch lidí je, v téhle zemi? Tři čtyři 
procenta,“ prohlásil. Nižší příjmové sku-
piny podle něj nyní odvádějí státu na 
daních víc než v minulosti, především 
kvůli zvýšení spodní sazby DPH.
Předseda sociálních demokratů také 
odsoudil zavedení regulačních poplat-
ků ve zdravotnictví a kritizoval skuteč-
nost, že vláda chtěla umístit v Brdech 
radar amerického protiraketového sys-
tému. Ten prý v žádném případě není 
zamířen proti Íránu a Severní Koreji, 
protože žádná z těchto zemí podle Pa-
roubka nemá balistické střely. (met)

Poseidon a Porta Bohemica 
se odrazily od břehu

Děčín | Symbolicky na 1. máje byla zahájena plavbou po Labi do soused-
ního Bad Schandau nová sezona osobní lodní dopravy.

Lounsko
Memoriál 

Karla Raise
V pořadí již 20. ročník memoriálu 
Karla Raise se uskutečnil v Lounech. 
Již tradičně se jej účastní jak zdraví, 
tak i handicapovaní sportovci. Za-
jímavostí závodu, který má skvělé 
jméno v Evropě, je také skutečnost, 
že na trati dlouhé 15 kilometrů od 
Elektrárny Počerady až do Loun sou-
peří běžci a handbikeři. 

Při letošním závodu bylo na startu 
99 běžců, 5 pětičlenných štafet, 41 
handbikerů, 8 závodníků formulek 
a jeden tricyklista.
Běžcům kraloval Ukrajinec Volo-
dymyr Timashov ze Zareva, který 
zvládl trať za 46,48 minuty. Mezi 
handbikery si pro prvenství dojel 
Libanonec Edward Maalouf z týmu 
Sopur/Achilles, který ujel 15 km za 
23,13 minuty. Nejlepší z českých 
handbikerů Zbyněk Švehla z SK Kon-
takt Praha skončil čtvrtý. (eš) 

Borcem Ústeckého kraje se stal děčín-
ský Jan Šec, druhý skončil jeho kolega 
Josef Kroupa a třetí místo patřilo Miro-
slavu Dvořákovi ze Žatce. V kategorii B 
byl nejlepším v Ústeckém kraji Zdeněk 
Pátek z Mostu, druhý skončil Josef Rédl 
z Litvínovské uhelné. Vítěze dekorovala 
Eva Benáková, ředitelka Územního od-
boru hasičů Most. (eš)   
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Pandemie prasečí chřipky je hroz-
bou v celosvětovém měřítku, ale EU 
je na ni připravena lépe než zbytek 
světa. Pokud by tento problém měla 
řešit sama ČR, byl by to velmi složi-
tý a zdlouhavý boj. Loni jsem oteví-
ral Evropské centrum pro kontrolu 
přenosných onemocnění (ECDC) ve 
Stockholmu, které je určeno právě 
pro takovéto krizové situace. Vznik 
této instituce dává velkou šanci kaž-
dé zemi v EU při boji proti takovým 
hrozbám jako jsou přenosné choro-
by. Otázky zdravotnictví jsou v ges-
ci národních vlád, ale ochrana ve-
řejného zdraví, konkrétně hygiena, 
je v kompetenci EU.  Proto vyzvala 
komisařka pro zdravotní péči And-
roulla Vassiliou české předsednictví 
k akci a svolání mimořádného sum-
mitu ministrů zdravotnictví člen-
ských zemi.
 MUDr. Miroslav Ouzký 

EU pomůže
s problémy

Dalších 80 stánků poskytne azyl tradič-
ním řemeslníkům, kteří budou své vý-
robky prodávat na Zámeckém náměstí 
a v Divadelním parku. Ukázky starých 
českých řemesel budou k vidění na 
vnitřním nádvoří teplického zámku.
Jubilejní 855. zahájení lázeňské sezony 
v Teplicích, jejímž mediálním partne-
rem je Severočeský Metropol, je téměř 
na dosah a zatímco doprovodné akce 
včetně nabídek stánkového prodeje se 
stále ještě cizelují, program na pěti hu-
debních scénách už je uzavřený. 
Oproti předešlým ročníkům k nim 
letos přibude Dětská scéna na Trž-
ním náměstí, která nabídne rodinný 
program s Hitrádiem FM a jeho hos-
ty a s Divadélkem uličník. Muzika se 
nejdříve rozezní 29. května večer na 
náměstí Svobody. Populární formace 

Lázeňská sezona budiž pestrá!
Teplice | Více než 175 stánků s občerstvením a 20 velkých pivních stanů bude letos připraveno nasytit zhruba 30 tisíc 
návštěvníků, kteří v průběhu tří posledních květnových dnů projdou Teplicemi s touhou nasytit své oči, uši i žaludky. 

Text: Eva Stieberová

Blue Rocket tady v 19 hodin pokřtí své 
debutové album. A nedaleko od severní 
scény, v regionálním muzeu, které sídlí 
na teplickém zámku, se úderem 19 ho-
din začnou odpočítávat minuty tradič-
ní Teplické muzejní noci. V průběhu té 
letošní se návštěvníci podívají do míst, 
kam se při běžných prohlídkách nedo-
stanou, například do věže, zámeckého 
klubu nebo unikátní expozice archeolo-
gie v románském křídle zámku.
Gró největší městské open air v Ústec-
kém kraji je však plánováno na 30. a 31. 
května. Za dva vrcholy sobotního pro-
gramu lze považovat jednak církevní 
svěcení pramenů u Kolostůjovy kašny 
v 11.15 hodin, jednak večerní ohňo-
stroj, který rozsvítí nebe nad Teplicemi 
přesně ve 22.22 hodin. Fantastickou 
ohňovou show letos ozvláštní trio tří 

vynikajících českých instrumentalis-
tek, které si říkají Infl agranti. Na velké 
scéně jim před ohňostrojem bude před-
cházet vystoupení kapely Chinaski. 
A v průběhu odpoledne se zde vystří-
dají The Cell, Temperamento, Katarína 
Knechtová a David Kraus.
Příznivci tvrdého rocku se mohou v ne-
děli těšit na Arakain, ale také na skupi-
ny Ready Kirken, Red one či Desmod. 
Zřejmě největšími hvězdami na malé 
scéně za domem kultury budou v sobo-
tu Bratři Ebenové a v neděli zcela jistě 
Nightwork. Starší publikum nepohrd-
ne nabídkou nostalgického ohlédnutí 
do doby, kdy bratři Nedvědi dokázali 
zaplnit Strahovský stadion. V Teplicích 
vystoupí nejprve každý sólo a na závěr 
František s Janem společně.
Oddychová scéna na vnějším nádvoří 

Apnea monitor BABYSENSE II je mo-
bilní přístroj, sloužící ke sledování 
dechu novorozenců. Čidla, umístěná 
v podložce dětské postýlky, sledují 
dech novorozence a případné selhání 
bezprostředně signalizují prostřednic-
tvím připojeného akustického hlásiče. 
Jednoduchý přístroj je významným 
pomocníkem v prvních měsících života 
novorozence. 
Monitory dechu pomáhají nejen zdra-

Vzhledem k nekontrolovatelnému po-
hybu vozidel veřejnosti uvnitř areálu 
nemocnice, kdy dochází k omezování 
volného příjezdu vozidel Zdravotní 
záchranné služby, vnitroústavní pře-
pravy pacientů a v případě nutnosti 
zásahu také vozidel Hasičského zá-
chranného sboru, dále znemožnění 
parkování vozidel tělesně postiže-
ných občanů a vozidel zaměstnan-
ců, přistupuje vedení nemocnice 
k opatřením upravujícím vjezd 
a pohyb dopravních prostředků uvnitř 
areálu.
Od 1. května je zakázán vjezd do areá-
lu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Děčín, o.z. všem vozidlům s výjimkou 
sanitních vozidel, označených vozidel 

Změna parkování v areálu děčínské nemocnice
Děčín | Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o.z. při-
stupuje k úpravě systému parkování. Od 1. května je zaká-
zán vjezd soukromých vozidel do areálu nemocnice. 

zabezpečujících servisní služ-
by pro nemocnici, vozidel ozna-
čených povolenkou ke vjezdu (za-
městnanci a externisté zajišťující 

ústavní pohotovostní službu) a vo-
zidel zajišťujících přepravu imobil-

ních osob či osob s ohrožením zdraví 
nebo života. 

Výjimkou je vjezd pravidelné autobu-
sové linky MHD – Dopravního podniku 
Děčín, a. s., jejíž zastávka je umístěna 
u dolní vrátnice s označením – Pod 
Nemocnicí. 
V případě vozidel zajišťujících přepra-
vu imobilních osob či osob s ohrože-
ním zdraví nebo života bude umož-
něn vjezd na dobu nezbytně nutnou 
pro vyložení resp. naložení pacienta. 
Vozidla, kterým nebude umožněn 
vjezd do areálu nemocnice, mohou vy-
užít parkoviště před vjezdem do are-
álu nemocnice, nebo parkovací místa 
na přilehlých komunikacích v rámci 
platných dopravních předpisů. 
Při porušování nově stanovených 
pravidel budou uplatněna standard-
ní sankční opatření, odpovídající po-
rušení dopravního značení, včetně 
instalace blokovacího zařízení měst-
skou policií.  (krz)

nitř 

eá- zabezp
b zna-

(za-
ující

úst
zid

ních 
nebo 

Dotační projekty
Ústí nad Labem | Krajská zdravot-
ní, a. s., úspěšně realizuje projekty 
v rámci Regionálního operačního 
programu Severozápad na doplně-
ní přístrojového vybavení ve svých 
nemocnicích. Společnost uspěla 
u sedmi projektů z osmi podaných. 
Celkový rozpočet všech dosud zís-
kaných projektů z ROP SZ je téměř 
600 milionů korun. 

Projektové přípravy na tyto úspěš-
ně získané dotace realizovala 
Krajská zdravotní, a. s., prostřed-
nictvím projektů, zpracovaných 
od subjektů, které pro společnost 
pracovaly na základě vyhrané 
soutěže v otevřeném výběrovém 
řízení na dodavatele jednotlivých 
projektových dokumentací. 
Poslední spekulace v médiích se ob-
jevily na téma projektů, které pro 
Krajskou zdravotní realizovala spo-
lečnost Labská investiční. Labská 
investiční realizovala projekty pro 
Krajskou zdravotní, a. s., na základě 
vyhraného výběrového řízení, ve 
kterém nabízela nejnižší cenu. By-
lo vyhlášeno celkem 8 výběrových 
řízení na 8 projektů. Z těchto osmi 
projektů vyhrála tři společnost Lab-
ská investiční. Způsobilé výdaje na 
zpracování těchto projektů jsou 
zhruba ve výši 7 procent. 
Při zadání výběrového řízení byla 
základním sledovaným paramet-
rem nabízená cena. Obvyklé ce-
ny u takovýchto dotačních titulů 
se pohybují v rozmezí od 5 do
10 procent. 
Spolupráce se společností Labská 
investiční byla ukončena naplně-
ním předmětu smluv na podzim 
2008.  (krz)

Monitory dechu pro nejmenší  
Ústí nad Labem | Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad 
Labem, o.z., obdržela od Nadace Křižovatka 23 nových monitorů dechu pro 
malé pacienty z Dětské kliniky a Novorozeneckého oddělení. Celková hodnota 
Apnea monitorů BABYSENSE II činí 66 700 korun. 

votnímu personálu, ale i samotným 
maminkám. Významnou měrou se po-
dílejí na snížení rizika „Syndromu náh-
lého úmrtí novorozenců – SIDS“, v sou-
vislosti s případnou zástavou dechu. 
Za dobu svého působení dosud předa-
la Nadace Křižovatka 2 925 monitorů 
BABYSENSE II, do nemocnic ve všech 
regionech České republiky. V průběhu 
letošního roku a další léta se bude Na-
dace Křižovatka snažit doplňovat těmi-

to monitory všechna dětská a novoro-
zenecká oddělení nemocnic, jednotky 

intenzivní péče a dále Kojenecké ústavy 
a Dětské domovy v celé republice. (krz)

teplického zámku je tradičně zasvě-
cena náročnějším hudebním žánrům. 
Letos zazní jazz (Pavel Jakub Ryba & 
The Fish Man), blues v podání skvělého 
československého Bluesweiseru, dvě 
excelentní vokální sdružení světového 
renomé Gentlemen Singers a Q Vox. 
a jihoamerická world music repre-
zentovaná Martou Töpferovou (zpěv, 
kytara, quatro) a jejím newyorským 
kvartetem: (Aaron Halva - kubánský 
tres a harmonika, Pedro Giraudo - Ar-
gentina - kontrabas, Neil Ochoa - Vene-
zuela - perkuse).
Severní scéna nabídne prostor populár-
nímu Motorbandu ale také kdysi zná-
mé Emisi. A šanovskou mušli budou 
okupovat dechovkáři, heligonkáři, cim-
bálovka a naši maďarští soukmenovci, 
kteří tradičně ukuchtí skvělý guláš.  
Kompletní program na www.dkteplice.cz.
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Zlatopramen 11° je to pravé 
na velkou párty. MAXI lahev 
byla vyvinuta speciáln  pro 
zajišt ní MAXImální kvality 
piva. Její unikátní ochranná 
vrstva garantuje zachování 
skv lé chuti, ízu a plnosti. 
S MAXI lahví Zlatopramen 
11° se m žete t šit na 
skute nou MAXI zábavu.

Zlatopramen print 096x385.indd   1 4/29/09   5:19:45 PM

www.zadaranabytek.cz

   Ústí nad Labem, Alešova 998, tel./fax: +420 475 205 672, ustinl@zadaranabytek
Teplice, Tyršova 1833 (U bývalé Lověny), tel. +420 417 553 888, teplice@zadaranabytek.cz

U NÁS ZDARMAU NÁS ZDARMA
• PRACOVNÍ DESKA •
• GRAFICKÝ NÁVRH •

• MADLA • ZAMĚŘENÍ •

Projekty ROP

UPLATN NÍ DOTACÍ Z EVROPSKÝCH FOND
V MOSTECKÉ NEMOCNICI

P es p l miliardy korun, práv  tolik získala Krajská zdravotní, a.s. na 
své projekty z Regionálního opera ního programu regionu soudrž-
nosti Severozápad. Jedním z projekt , podpo ených z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, je „Dopln ní zdravotnického za ízení 
a p ístroj  – Nemocnice Most, o.z.“ v celkové výši p es 85 milion  
korun.
Výb rové ízení bylo vyhlášeno v srpnu 2008 a s realizací se zapo-
alo již v prosinci lo ského roku. Jeho dokon ení je plánováno na 

srpen tohoto roku. Dotace byly mimo jiné uplatn ny k nákupu t ch-
to za ízení:

nemocnice Ústeckého kraje

Anesteziologické p ístroje 
Automatický fokometr 
Bronchofibroskop   Defibrilátory
D tský rhinoendoskop a otoskop 
Diagnostický mikroskop 
EKG p ístroje 
Elektrochirurgická jednotka 
Elektrokoagulace   Endokamera 
Esophagoskop   Fetální monitory
Fibrogastroskop   Flexibilní cystoskop
Inkubátory pro standardní pé i 
Kufr resuscita ní   L žka resuscita ní
Mobilní chirurgické C rameno 
Mobilní RDG p ístroj 
Monitor na m ení transkutální CO2/O2 
Monitorovací systém   O ní ultrazvuk
Opera ní st l a sv tlo 
PACS te ky a stanice  
Plicní ventilátory   Spirometr
Skiagrafické RTG p ístroje 
Ultrazvuky   Ventila ní jednotky
Videoduodenoskop 
Videogastroskopy 
Vrta ka a oscila ní pila a konsole 

Nejcitlivějším místem je určitě pivo, 
jeho příznivci si potrpí, aby bylo dob-
ře vychlazené a vždy po ruce. Pro vět-
ší počet lidí je dobré si koupit soudek 
a vypůjčit si stáčecí stolici, co však po-
radit menšímu kolektivu? Takovou 
otázku si položil tým odborníků ze sku-
piny Heineken Česká republika, aby jim 
vyhověl.
Když se sejdou čtyři či pět přátel a kaž-
dý vypije dvě tři piva, pak jim jedna 
přepravka s půllitrovými lahvemi pro 
půldenní sezení nestačí. Výhodnější by 
pro ně byly obaly s větším objemem, 
alespoň třikrát větší, než je klasická 
skleněná lahev. To prokázal i průzkum 
mezi milovníky pěnivého moku, který 
byl impulsem pro zahájení plnění znač-
ky Zlatopramen a Starobrno do plasto-

Maxilahev je hitem sezony
Připravujete grilování, jedete s kamarády na ryby, chystáte se na prodloužený víkend na zahradě či chalupě s návštěvou 
rozvětvené rodiny? Těšíte se, ale máte s tím hodně starostí. Jen zajištění nápojů vám dá pořádně zabrat. Kolik a jakých 
druhů nakoupit, aby jich nebylo málo, nebo zase moc. A to trmácení s přepravkami a hlídání, aby se něco nerozbilo. 

vých maxilahví, jež se staly doslova re-
volučním trendem v pivních obalech.
Co je jejich předností? Objem vyhovu-
je k občerstvení skupině lidí v prostře-
dí, kde skleněné lahve nejsou kvůli roz-
bití vhodné. Plastové lahve jsou výraz-
ně lehčí a dobře se transportují v balení 
po šesti kusech, v tzv. sixpacku. Důle-
žité je, že lahev je opatřena šroubova-

cím uzávěrem, který je před nežádou-
cím otevřením kryt dostatečně pev-
nou papírovou korunkou. Po otevření, 
když se pivo nevypije, se jednoduše la-
hev uzavře a vrátí k chlazení. Obsah si 
bezpečně udrží kvalitu, lahodnou chuť 
a správný říz alespoň tři čtyři dny. 
Maxilahve jsou vyrobeny z plastu ze-
lené barvy speciálně určeného pro pl-
nění pivem. Materiál, který je recyklo-
vatelný, a tudíž nezatěžuje životní pro-
středí, zabraňuje průniku slunečního 
záření a kyslíku a také úniku oxidu uh-
ličitého z lahve. Pivo v maxilahvi nám 
tak vydrží chutné jak během venkov-
ních aktivit, tak i doma, když se u stolu 
sejde několik dospělých konzumentů.

Text a foto: Pavel Aur  
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HarrachovHarrachovHarrachovHarrachov

AB building s.r.o.
Na Veselí 1687/45

140 00 Praha 4

• nové byty k prodeji
• objekt "A" - 8 bytů

+420 606 605 590
www.abbuilding.cz
abbuilding@abbuilding.cz

Nové bytové domyNové bytové domyNové bytové domyNové bytové domy
• 1+1, 2+1, 3+1, garáže
• objekt „B“ - 6 bytů

k03-000641-09_96x100.indd   1 12.2.2009   14:31:15

přijme do svých řad

MANAŽERY
PRO OBCHODNÍ ČINNOST

z Ústeckého kraje
(možné na HPP nebo ŽL)

Profesní životopisy včetně fotografi e
zasílejte do konce května na adresu:

personalistika@tydeniky.cz
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Hlasujte pro jistotu

Jiří Havel
lídr kandidátky 
do Evropského parlamentu

Jiří Paroubek
předseda ČSSD

5. a 6. června přijďte k volbám do Evropského parlamentu

Text a foto: Pavel Aur

Mimo to má rovněž statut iktového centra, 
zařazeného do sítě iktových center v ČR a do 
mezinárodního registru a sítě pracovišť, prová-
dějících trombolýzu v léčbě mozkového infark-
tu. Současně je i specializovaným pracovištěm 
pro léčbu dystonie a spasticky včetně aplikace 
botulotoxinu. 
Vedoucím iktového týmu je MUDr. Jiří Neu-
mann, se kterým jsme hovořili o péči posky-
tované chomutovským neurologickým oddě-
lením, především o péči o nemocné s cévními 
mozkovými příhodami (CMP).

 Česká republika patří mezi státy s největ-
ším výskytem cévních mozkových příhod. 
Jaká je současná situace a jak je v rámci ČR 
v tomto směru hodnocen Ústecký kraj?
Každý rok postihne CMP v naší republice více 
než 30 000 lidí. CMP se může dostavit v každém 
věku, nejčastěji postihuje osoby nad 65 let, ale 
velkou hrozbu představuje již pro osoby po 50. 
roce života, bohužel žádnou výjimkou nejsou 
ani lidé mladší ve věku 20 až 45 let. V ČR je 
velmi vysoký počet CMP u lidí v produktivním 
věku (49 až 65 let). V této věkové kategorii je 
dokonce dvakrát až třikrát vyšší oproti zemím 
západní a severní Evropy. Pokud se současná 
situace nezmění, tak se do roku 2020 očekává 
20procentní až 30procentní nárůst výskytu 
CMP, což by v ČR představovalo dalších 10 000 
nemocných za rok. Bohužel v tomto ohledu 
není Ústecký kraj žádnou výjimkou, spíše na-
opak, výskyt nových případů je vyšší, než je 
republikový průměr, v roce 2008 postihla CMP 
v Ústeckém kraji více než 3 000 lidí a meziročně 
se odhaduje nárůst až o 1,5 procenta. 

 Jak je tedy možné výskytu CMP předchá-
zet?
Riziko CMP můžeme velmi významně snížit 
prevencí. Základem je zdravý životní styl: ne-
kouřit, pravidelná pohybová aktivita, pozitivní 
přístup k životu s nízkým rizikem stresu, vyvá-

žená strava s dostatkem ovoce, zeleniny a ryb, 
vyhnout se nadměrné pravidelné konzumaci 
alkoholu, udržovat přiměřenou váhu, omezit 
množství cukrů, tuků a soli v jídle i pití. Znát 
a léčit rizikové faktory CMP, které jsou přítom-
ny již dlouho před vznikem CMP: vysoký krevní 
tlak, onemocnění srdce včetně poruch srdeční-
ho rytmu, cukrovka, vysoká hladina cholestero-
lu, aterosklerotické postižení krkavic, kuřáctví 
a obezita. Po 50. roce věku (nejlépe již po 40. ro-
ce) alespoň 1x ročně preventivní lékařská pro-
hlídka. Dodržovat lékařská doporučení a pravi-
delně užívat léky, které jsou určeny k ovlivnění 
rizikových faktorů a tím i k prevenci.

 V rámci Krajské zdravotní, a. s., jsou také 
iktová centra nebo jednotky?
Výborem České neurologické společnosti by-
ly v roce 2008 doporučena dvě iktová centra: 
Nemocnice Chomutov a Masarykova nemocni-
ce v Ústí nad Labem. Nemocnice Děčín, Most 
a Teplice mají nyní status iktových jednotek. 
V současné době probíhá audit VZP, zda navr-
žená pracoviště vyhovují i po personální a ma-
teriálně-technické stránce z pohledu zdravotní 
pojišťovny.  

 Jaká je léčba CMP v Iktovém centru Neuro-
logického oddělení  KZ, a. s., Nemocnice Cho-
mutov o. z.?
Akutní léčba probíhá na neurologické jednot-
ce intenzivní péče. Léčíme jak CMP, které jsou 
způsobeny nedokrevností mozku (tvoří 80 
procent všech CMP), tak i krvácení do mozku. 
Léčba zahrnuje komplexní neurointenzivní 
péči a i některé specifi cké postupy. V případě 
mozkového infarktu provádíme trombolýzu 
do 4,5 hodiny od začátku prvých příznaků 
(používá se intravenózně podaný lék, tzv. al-
tepláza s cílem zprůchodnit akutní uzávěr 
mozkové tepny a obnovit přísun krve a kys-
líku do postižené oblasti). Neméně důležitou 
součástí je logopedická a rehabilitační péče, 

kterou provádíme již v časném stádiu CMP 
a dále v ní pokračujeme na standardním neu-
rologickém nebo rehabilitačním oddělení. Péči 
o pacienty si nelze představit bez adekvátní 
logistiky, zázemí a diagnostiky, což nám po-
skytuje interní oddělení a kardiologie, dále 
radiologie, biochemie a hematologie. Ve spo-
lupráci s oddělením nukleární medicíny pro-
vádíme i speciální vyšetřovací metody např. 
hodnocení cerebrovaskulární rezervní kapaci-
ty a ve spolupráci s naším chirurgickým oddě-
lením se v chomutovské nemocnici provádějí 
také operační výkony na přívodných mozko-
vých tepnách (krkavicích) v případě jejich ate-
rosklerotickém zúžení, kdy hrozí další cév-
ní mozková příhoda. Ambulantní péče 
probíhá ve specializované poradně pro 
cévní onemocnění mozku při neuro-
logickém oddělení. 

 V nemocnicích v Chomutově, 
Teplicích a v Děčíně proběhly 
dny otevřených dveří v rámci 
celostátního projektu „30 dnů 
pro prevenci a léčbu cévních 
mozkových příhod“. Vy jste 
národním koordinátorem 
projektu. Co je jeho cí-
lem? 
Kampaň má upozornit, 
že CMP je velmi závažný, 
akutní a léčitelný stav. Má 
zvyšovat informovanost lai-
ků i zdravotníků o příznacích, 
rizikových faktorech, možnostech 
prevence a také o nutnosti včasného 
zahájení léčby. Současně je pozornost za-
měřena na mladé jedince, zejména na vztah 
CMP a kuřáctví plus hormonální antikoncepce 
a závislost zvýšené hladiny cholesterolu a CMP. 

Chomutov | Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Chomutov o. z. poskytuje nadregionální komplexní i specializovanou péči na JIP, na 
standardním oddělení a ve specializovaných poradnách. Jako jediné v Ústeckém kraji je držitelem akreditace nejvyššího stupně v oboru neurologie. 

Chomutovská neurologie je na špičce
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Text: Lucie Sinková
Foto: archiv

Útulek festÚtulek fest
Datum konání: 6. června 

Koná se v Zámeckém parku v Ústí nad Labem. Koncer-

tovat budou ZNC, 100 °C, Ahmed má hlad, Sto zvířat, 

Zona A, Houba, Visací zámek, Uraggan Andrew, Disco-

balls, Ignorance, Lidoví lečitelé, J. Hutka, Peshata, The 

Hysterics, Pascal Briggs, Delusion, Pech, Fly to Mars

Vstupné: 199 korun v předprodeji, 250 korun na místě   

www.utulekfest.cz

Cosmic Trip 2009Cosmic Trip 2009
Datum konání: 19. - 20. června

Koná se na letišti v Ústí nad Labem
Festival elektronické hudby Cosmic Trip s podtitulem 

Back2Roots se vrací do rukou otců zakladatelů a na sever 
Čech, kde se před 13 lety zrodil.

Vstupné: 750 korun
Lístky budou k dostání v předprodeji Ticketpro, TicketStre-
am, Ticketportal, online na shop.techno.cz, rave.cz/shop.

www.cosmictrip.cz

Bořeň Mysteria 2009 Open Air
Bořeň Mysteria 2009 Open AirDatum konání: 27. - 28. červnaVystoupí: Sepultura, Calathea, SPS, Apple Juice, Plexis, Pod stolem, Do řady

Dvě desítky kapel na dvou scénáchVstupné: 390 – 500 korun v předprodeji, 590 korun na místěwww.mafomusic.eu

Kytlice music festivalKytlice music festival
Datum konání: 18. července

Na fotbalovém hřišti v Kytlici vystoupí Divokej Bill, Vypsaná 

fi Xa, Wohnout, Horkýže slíže, UDG, Cocotte Mimute, 

Status Praesents

Vstupné: 270 - 320 korun   

www.festivalkytlice.cz

Vysmáté létoVysmáté léto
Kadaň - kadaňský rockfest 
Kadaň - kadaňský rockfest Datum konání: 18. červenceCelá akce je jako každý rok pod kadaňskými hradbami. V mi-nulých ročnících navštívili Kadaň např. Kabát, Krucipüsk, Chinaski, Divokej Bill, No Name, Ewa Farna atd. I vy jste na tento rockový festival srdečně zváni.Vstupné: 390 korun

www.nepropasni.cz

Letnice 2009 KyjovLetnice 2009 Kyjov
u Krásné Lípyu Krásné Lípy

Datum konání: 14. - 16. srpna

Dvoudenní rockový festival s bohatým programem 

pro děti - ukázka zásahu hasičů, historického 

šermu, parašutismu, rodea apod. Ve večerních 

hodinách největší ohňostroj na severu.

Vstupné: dospělí jeden den 180 korun, oba dny 

250 korun, děti do 140 cm v doprovodu dospělých 

zdarma
www.kudyznudy.cz

Rock for church (iII) 2009Rock for church (iII) 2009
Datum konání: 28. - 29. srpna

Ve Vroutku u Podbořan a v programu už dávno 
není jen rocková muzika. Z Velké Británie přiletí 
Asian Dub Foundation se svým energickým ori-
ginálním mixem, v kterém se mísí raggaejungle 
a breakbeat s bhangrou a dubem. Plus k tomu 

oblíbení německo-francouzští reggae revolucio-
náři Irie Revoltés! Za domácí scénu je v tuto 

chvíli potvrzený silný sextet kapel od rockových 
Sunshine, Wohnout a Krucipüsk přes Skyline 

až ke karibsky orientovaným Polemic a United 
Flavour. 

Vstupné: 400 korun v předprodeji,
na místě 550 korun

www.rfch.cz

Reggae Ethnic SessionReggae Ethnic Session

meets RealBeatmeets RealBeat
Datum konání: 26. - 28. června

Místem konání je rozlehlá louka v Žízníkově u České Lípy, 

kde i letos najdete tři kvalitně ozvučené scény, na kterých 

se představí mnoho desítek domácích a zahraničních 

interpretů. Festival bude i letos třídenní oslavou začátku 

prázdnin a můžete se těšit na mnohá překvapení. 

Vstupné: 650 korun, které zaplatí návštěvník

u brány festivalu

www.realbeat.net

Keltská nocKeltská noc
Datum konání: 7. – 8. srpna V letním areálu Bohuňovsko. Na Keltskou noc tentokrát dorazí Apple Juice, Bobr chutná 2x, De Bill Heads, Dukla Vozovna, E!E, Egotrip, Fast Food Orchestra, Five o´clock tea, Funktomas, Ga-ráž, Jana Lota, Jiří Schmitzer, Konec konců, Krucipüsk, La Grupa, Lety Mimo, Liwid, Los Fastidios, Malá bílá vrána, Muerti, M.Z.H., N.V.Ú., Outcry, Pepa Lábus, Pipes and Pints, Plexis, Rybičky 48, Schodiště, Skapollo, Skyline, Tři sestry, UDG, Vypsaná fi Xa, Wohnout, Žádnej stres

www.keltskanoc.cz

Mácháč 2009Mácháč 2009
(„Česká Ibiza“)(„Česká Ibiza“)

Datum konání: 21. srpnaLetos je to už 9. ročník, kdy se můžete těšit na ty nejlepší DJs´ z republiky, ale i ze zahraničí. V loň-ském roce pláž Klůček navštívil
uznávaný DJ Tiesto.

Vstupné: 660 korun, V.I.P. 2 220 korun
partyinfo.cz

Text: Lucie Sinková
Foto: archiv

České hrady.cz (Bezděz)České hrady.cz (Bezděz)

Datum konání: 31. července – 1. srpna

Na Bezdězu vystoupí Divokej Bill & Čechomor, Monkey 

Business, Chinaski, Wohnout, Sunshine, Vypsaná fi Xa, Bratři 

Ebenové, Dan Bárta & Illustratosphere, Jiří Schmitzer, David 

Koller & Band, Sunfl ower Caravan, Skyline, Niceland, Vladi-

mír 518, Tleskač a Gang Ala Basta.

Vstupné: Předprodej na pátek 150 - 300 korun,

na místě 200 - 400 korun   

www.ceskehrady.cz

Pozvánky na hudební festivalyPozvánky na hudební festivaly
Visací zámekVisací zámek

SepulturaSepultura

ChinaskiChinaski

KrucipüskKrucipüsk

WohnoutWohnout

Tři sestryTři sestry

Jiří SchmitzerJiří Schmitzer

Benátská nocBenátská noc
Datum konání: 24. - 26. července

I letos je místem konání letní areál Malá Skála. Uslyší-

te a uvidíte známé české, slovenské i zahraniční in-

terprety – na Malé skále vystoupí Mňága a Žďorp, 

Gaia Mesiah, Ali Amiri & Band, Chimera (SK).

Vstupné: první předprodej za 570 korun

+ poplatky  
benatskanoc.cz

Mňága a ŽďorpMňága a Žďorp
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Není na světě nic, co by šlo udělat hůř a levněji, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na dvě vstupenky od Dream Production na Vrak party (festival Mezi mosty 5. - 6. 6.) se může těšit Roman 
Plešek z Děčína. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky jsou připraven   SET-TOP-BOX. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: SEVEROČESKÝ METROPOL, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí 
nad Labem, nebo krizovka@tydeniky.cz (napište telefonní spojení, abychom vás mohli kontaktovat) nejpozději do 21. května 2008. 

METROPOL   horoskop

Sestavila:  Ludmila Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Nepodlehněte kouzlu opojného 

zážitku čarovného jarního večera. Přestože 
byl pro vás jedním  z nejemocionálnějších, 
jaký jste dosud zažili, rozmyslete se dobře, 
než za sebou začnete  pálit mosty.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Stále přemýšlíte, jak si udržet 

životní jistoty. Vaše energie je spjatá se ze-
mí, proto se nemusíte bát, že budete strá-
dat. Využijte schopnosti věnovat se svému 
potěšení naplno a užít si každý okamžik 
života.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Výzvou pro vás je sloučení racio-

nálního myšlení s intuitivními schopnost-
mi tak, abyste docílili naplnění duševních 
potřeb. K tomu ale nejdříve musíte pocho-
pit sebe sama a najít vnitřní klid.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Snažíte se stále udělat na ostatní 

silný dojem. Život je pro vás velké pódium 
a vy jste ve svém živlu, pokud na něm vy-
tváříte dobrou dramatickou roli. V době ná-
mluv je to strhující, jinak trochu únavné.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Vaše emoce se střídají jako pří-

liv a odliv moře a často přejímáte i nálady 
druhých. Náladovost souvisí s měnícími se 
fázemi Měsíce. Uvědoměním si příčiny a au-
totréninkem  ji můžete dobře ovlivňovat. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Trpíte často kvůli malichernos-

tem. Nelze žít stále ve stavu uvolnění 
a spokojenosti, vy se ale snažte alespoň 
částečně zmírnit napětí a nervozitu. Jako 
prostředek k tomu si raději zvolte sport 
než alkohol.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Nové poznatky, které získáte 

cestováním nebo studiem, zúročte ihned 
ve svém zaměstnání nebo škole. Nečekej-
te na vhodnou příležitost, jak se dostat do 
popředí, jednejte, jinak se neprosadíte.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Z melancholie, do které se zrov-

na propadáte, vám dozajista pomůže 
zhlédnutí kultovního snímku Casablan-
ca. Nezapomenutelné výroky Humphrey 
Bogarta a Ingrid Bergmanové  vám zved-
nou náladu.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Spoléhejte se na svoji prorockou 

schopnost. Vyplatí se vám to tentokrát 
v citové oblasti, protože objekt vaší tou-
hy s vámi bohužel nehraje čistou hru. 
Nenechte se využívat a jednejte i proti 
svým citům.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Rozhodujete-li se zda si pořídíte 

nové auto, můžete o tom dlouho přemýš-
let. Pokud ale chcete koupit dárek něko-
mu milému, překonejte svou pověstnou 
skrblivost a jednou pusťte chlup. 

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Přečtěte si Rukověť bojovníka 

světla a inspirujte se. Bojovník světla ne-
odkládá svá rozhodnutí, hodně přemýšlí, 
než začne jednat, zná své chyby, ale také 
své schopnosti. Bojovníkům světla po-
máhá Vesmír. 

Panna  24. 8. - 23. 9.
Prospěje vám, když budete 

víc času trávit s někým, kdo je svo-
bodomyslnější a uvolněnější.  Snažíte 

se všechno dělat příliš 
důkladně a jste pak 

sklíčení, když vám to 
nejde tak, jak jste si 
to představovali.
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Jateční 3434/45, Ústí nad Labem (v areálu Severočeské Armaturky), tel.: (+420) 475 200 876
Obchodní dům Prior, Náměstí Svobody 2937, Teplice, tel.: (+420) 732 171 835

Text: Alena Volfová
Foto: Jiří Severský

Sedmdesát růží pro Karla

Svůj příchod na pódium zaplněné-
ho zimního stadionu Zlatý a Český 
slavík pěkně „natahoval“. Napětí fa-
nynek a fanoušků pomáhali zahánět 
pozvaní hosté. Monika Absolonová 
například písní Jsi můj pán z Dráku-
ly či dalším muzikálovým hitem Teď 
královnou jsem já. Před tím se ale 
vyznala z toho, že je pro ni čest zpí-
vat na koncertě skutečného „krále“ 
českého šoubyznysu.
Felix Slováček, který se svým Big 
Bandem hrál dvě hodiny a dvacet 
minut bez přestávky, pozval na 
pódium svého syna Felixe, který to 
pořádně rozjel, proto pak jeho otec 
přinesl trochu „klidu“ skladbou 
z Kmotra. 
Leona Macháková přivezla Dlouhou 
bílou žhoucí kometu i muzikálovou 
Lásko má, já stůňu a na pódium se 
v průběhu večera ještě jednou vrá-
tila, aby s Karlem Gottem zazpíva-
la duet Je nebezpečné dotýkat se 
hvězd (v muzikálu Kdyby tisíc klari-
netů jej zpíval s Evou Pilarovou).
Ve dvacet hodin se publikum do-
čkalo svého favorita. Karel Gott po 
úvodní písni přišel s tím, že bude 
bilancovat a začal písní Krutý žal, 
se kterou kdysi vůbec poprvé před-
stoupil před publikum. Následovala 
vzpomínka na divadlo Semafor, re-
spektive na nabídku Jiřího Suchého 
a Jiřího Šlitra. „To byla paráda. Diva-
dlo Semafor, to panečku bylo angaž-
má. V té době to znamenalo dostat 
hit, a to se také v mém případě stalo. 

Nekonečné ovace a tolik přídav-
ků, že na další už nebyly noty. Tak 
vrcholil megakoncert Karla Gotta 
3. května na Zimním stadionu v Ús-
tí nad Labem, jediném severočes-
kém městě, které zpěvák zvolil pro 
svoje turné. Byl „Mistrovský“, jak se 
dalo předvídat. 

K jubileu Karlu Gottovi gratulovali jeho fanoušci v Ústí nad Labem v předstihu.

Píseň se stala hitem roku 63 a mně při-
nesla prvního Zlatého slavíka. A jak to 
dopadlo, to už víte,“ zavzpomínal Ka-
rel a vzápětí s ním i zhruba tři tisí-
ce posluchačů v Ústí nad Labem při 
písni Oči má sněhem zaváté. 
Následovala hodinová přehlídka hi-
tů včetně nestárnoucí Dám dělovou 
ránu, světové Lady Carneval, fi lmo-
vé Pretty Women. Do ní se strefi la 
jedna z fanynek, která Karlovi při-
nesla dárek v krabici, jež mohla ob-
sahovat narozeninový dort (?), a od 
pódia nehodlala odejít. „Zůstaňte 
tady,“ vzkázal jí mezi slovy písně 
zpěvák, když viděl pokus pořada-
tele fanynku vzdálit od idola. Na to 
zareagovaly i další obdivovatelky 
Gotta, jehož koncert spěl v tu chvíli 
do fi nále.

„Zůstanu svůj“, sliboval písní Karel 
Gott a měl v úmyslu se rozloučit, 
defi nitivní loučení se pro tento-
krát nekonalo ani po „Pojď ukážu ti 
cestu rájem“, ale až asi po dvaceti 
minutách přídavků. Při ovacích Ka-
rel Gott skvělé publikum pozval do 
pražské O

2
 Arény na 11. června, kdy 

s kolegy z branže oslaví kulatiny.
Z ústeckého pódia odcházel s pozor-
nostmi včetně květinových od svých 
fanynek a také se sedmdesáti rudými 
růžemi a dárkem od ústeckého primá-
tora Jana Kubaty, olejovými barvami. 
Blahopřání komentoval dojat slovy: 
„Je to ale strašně moc brzy“. Jubileum 
totiž připadá na 14. července.
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Předmět podpory

1.  Reprezentace Ústeckého kraje

 1. 1.  Reprezentační výběry startující pod hlavičkou Ústeckého kraje - družstva/dospělí a mládež
 1. 2.  Reprezentanti ČR, kteří mají trvalé bydliště na území Ústeckého kraje - jednotlivci/dospělí (netýká se kolektivních sportů)
2.  Rozvoj sportovních talentů

 2. 1.  Kolektivní sporty (mládež do 18-ti let) - platí pro dvě nejvyšší soutěže ČR
 2. 2.  Jednotlivci (mládež do 18-ti let)
3.  Sportovní akce na  vrcholové úrovni pod záštitou hejtmanky

 3. 1.  Mistrovství Evropy, mistrovství světa, mistrovství České republiky a ostatní významné akce se zahraniční účastí pořádané na 
  území Ústeckého kraje
4.  Provozní náklady a opravy a údržba sportovního zařízení

 4. 1.  Provozní náklady: energie (elektrická energie, plyn, teplo), vodné-stočné
 4. 2.  Opravy a údržba sportovních zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu žadatele

5.  Mimořádné akce v průběhu roku 2009

Forma dotace

Neinvestiční dotace, spoluúčast žadatele činí minimálně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném roce.  
Minimální výše dotace je 50. 000 Kč. 

Termín uzávěrky pro přijímání projektů 2. června 2009 (rozhodující je datum razítka pošty)

Předmět podpory

  Opravy a údržba sportovišť neinvestičního charakteru

Sledovaný záměr

  Podpora zlepšení sportovních podmínek sportovců

Forma podpory

  Příspěvek ve výši 30 tisíc korun bez požadavku spoluúčasti žadatele

Kritéria pro poskytnutí příspěvku

  1. Minimálně 5-letá činnost organizace (datum založení v roce 2005 a dříve)
  2. Vlastnictví nebo dlouhodobý (minimálně do r. 2014) pronájem sportoviště
  3. Rozsah sportovních aktivit na území Ústeckého kraje

                           Dotační program

„Podpora vrcholového sportu a sportovního zázemí

                   Ústeckého kraje v roce 2009“

                           Rozvojový program

„Sport - Podpora - Otevřenost - Rozvoj - Talent“ v roce 2009 

Pře
dvole

bní s
lib

 Č
SSD

Termín uzávěrky přijímání žádostí je úterý 26. května 2009 (rozhodující je datum razítka pošty)

Ústecký kraj
 vyhlašuje

Grafi cká úprava a tisk SOŠmgp Rumburk

Podrobné informace naleznete na webových stránkách kraje www.kr-ustecky.cz / dotace a granty / dotace kraje
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TERMO TAŠKA
-  ve 4 barvách, 33x24x28cm

   540500004/-.. 

Zahradní  sezóna začíná!

Židličky

Slunečník

Stolek

ZAHRADNÍ SESTAVA
- provedení: kovová konstrukce/látka
- barvy: bílá/ červená nebo modrá
- stůl (Ø 90 cm), 4 židličky, slunečník (2 m)
  50090001-.., -00

komplet

www.asko-nabytek.cz

také v červené
barvě

2 499,-
Zahradní sestava

VĚTRNÍK
- nylon/plast; různé barvy;
výška 108 cm; 54020004

VĚTRNÍK
- nylon/plast; různé barvy;
výška 38 cm; 54020001

PICKNICK SET
- zelená a žlutá barvá

- 36x21x34 cm, obsahuje příbor 
pro 2 osoby, 2 ubrousky, 2 talíře a 

otevírák na láhve, 54050007/-00

24,-
929,-

89,-

Nabídka platí na všech pobočkách Asko Nábytek do 20. 5. 2009 nebo do vyprodání zásob. 

229,-

 „V současné době máme 27 čerpacích sta-
nic. Nově působíme v Zásmukách, Uhlíř-
ských Janovicích, Městci Králové a Hostin-
ném. Mnozí motoristé nás možná znají 
i díky Pečeti kvality, kterou jsme obdrže-
li již v roce 2006 za prodej kvalitních po-
honných hmot. Jde např. o celoročně adi-
tivovanou motorovou naftu prodávanou 
pod obchodním názvem Diesel Pro. Dí-
ky přidávaným aditivům  zlepšuje nejen 
ekologičnost provozu nákladních i osob-
ních automobilů, ale nově také odstraňu-
je možné negativní účinky bioložky (po-
vinně od roku 2007) na palivový systém, 
čímž podstatně prodlužuje jeho životnost. 
Mezi sportovně naladěnými řidiči je zná-
mý také vysokooktanový benzin Natural 
98 Octane Booster, který kromě vyšších ok-
tanů přináší rovněž větší ochranu moto-
ru a snižuje celkovou spotřebu paliva. Ví-
ce se s nabízenými produkty a službami 
v síti ČS KM-PRONA může zájemce sezná-

KM-PRONA: expanze a inovace
Rynoltice | Zkušení řidiči vědí, že 
provoz čerpacích stanic v Česku se 
přes malé výjimky už stabilizoval. 
S řadou nadnárodních společností 
drží krok jen několik menších spo-
lečností. Patří k nim i ryze česká 
společnost KM-PRONA, jejíž hlavní 
činností je distribuce pohonných 
hmot a provoz vlastních čerpacích 
stanic situovaných téměř ve všech 
regionech ČR.

mit na fi remních stránkách www.km-pro-
na.cz, kde mu rádi zodpovíme i případné 
dotazy.
V současné době připravujeme pilot-
ní projekt se společností TTD Dobrovice 
spojený s uvedením produktu E85 (směs 
85% bezvodého lihu a 15% Naturalu 95) 
na český automobilový trh. Jde o obnovi-
telný zdroj energie, který je šetrný k ži-
votnímu prostředí, neboť při jeho spalo-
vání vzniká až o 70% méně škodlivých 
emisí CO

2
 než při spalování běžného ben-

zinu. Palivo E85 má oktanové číslo 109. 
Dodává tak motoru o 10–15% vyšší vý-
kon a dynamiku než klasický benzin. 
Na toto palivo umí jezdit nejen uprave-
né automobily, které dnes vyrábí, byť za-
tím pouze v malém množství, prakticky 
všichni výrobci, ale i ostatní automobily 
s benzinovým motorem, u kterých stačí 
provést pouze drobnou úpravu, po níž je 
vozidlo schopno spalovat jak nové pali-

vo, tak i klasický benzin,“ říká provozní 
ředitel společnosti KM-PRONA Ing. Ro-
bert Vítek.
Během posledních 2 let fi rma výrazně 
investovala do rozšíření  sítě a rekon-
strukcí většiny čerpacích stanic. Sou-
časně s investicí inovovala celou škálu 
poskytovaných služeb, takže dnes jsou 
stanice vybaveny mycími linkami či bo-
xy, LPG stanicemi atd. Rozšířeny byly 
plochy prodejen a sortiment s doplň-
ky a občerstvením. Nechybí tu ani od-
počinkové zóny pro posádky vozidel. 
„V dlouhodobém plánu expanzivní ob-
chodní politiky máme další inovace, rozši-
řování poskytovaných služeb a zvyšování 
jejich úrovně či zavádění prémiových pa-
liv, což by mělo vést k naplnění našeho cí-
le stát se významným hráčem na trhu čer-
pacích stanic a být rovnocennou alterna-
tivou nadnárodním sítím,“ dodává ředi-
tel společnosti Vladimír Minařík. (aur)

V její kanceláři a vzorkovně na Ma-
sarykově ulici č. 153/125 má zájem-
ce možnost vybírat z kompletního 
sortimentu okenní a dveřní techniky 
vhodné pro novostavby i pro doda-
tečnou instalaci, a to v široké škále 
typů, použitého materiálu i ve spe-
ciálních úpravách. Týká se to ver-
tikálních a horizontálních žaluzií, 
venkovních horizontálních žaluzií, 
interiérových a exteriérových rolet, 
markýz, parapet, ale také oken dře-
věných a plastových, interiérových 
dveří a sítí proti hmyzu.
„Zákazníkům nabízíme kompletní 
servis ve stínící technice, počínaje 
bezplatným poradenstvím a konzul-
tací požadavků, zaměření a návrhu. 
Samozřejmostí je zpracování projek-
tové dokumentace, zajištění výroby 
a instalace i záručního a pozáruční-

ho servisu. Snažíme se o individuál-
ní přístup ke každému zákazníkovi. 
Běžné zakázky realizujeme maximál-
ně do dvou týdnů, rolety či markýzy 
do měsíce. V nabídce máme nejen 
klasiku, ale také všechny novinky. 
Pro letošní sezonu jsou to např. ro-
lety SunStop, které díky speciálnímu 
materiálu vytvářejí v okně jakýsi 
tepelný štít a zabraňují v místnosti 
vytváření tzv. skleníkového efektu,“ 
vysvětluje jednatel společnosti 
Martin Uhlíř. 
Kancelář a vzorkovna je otevřena 
v pondělí a ve čtvrtek od 10 do 16 
hodin. Informace o službách lze 
získat na tel. číslech 475 601 335 
a 603 231 286, nebo prostřednictví 
e-mailu: info@ars-ustimailto:Info@
ars-usti.cz cz či webových stránkách: 
www.ars-usti.cz. (aur)

Pořiďte si stínící techniku
Ústí nad Labem | Sluneční paprsky uplynulých dní nás příjemně 
prohřály, ale na druhou stranu nám znepříjemňovaly život při prá-
ci a činnostech, kdy potřebujeme soustředění. V takových případech 
vyhledáváme prostor chráněný stínící technikou. Pokud ji nemáme, 
nalezneme pomoc u odborníků. Mezi renomované dodavatele stínící 
techniky s desetiletou tradicí, patří firma ars Ústí spol. s r. o.
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Její medailovou žeň, jíž sklidila v pe-
kingské „vodní kostce“, ocenil také Čes-
ký paralympijský výbor, když třiatři-
cetiletou plavkyni jmenoval nejlepší 
handicapovanou sportovkyní pro rok 
2008.

 Jak se to stalo, že se plavkyně z Ma-
lé Čermné od Náchoda začala hlásit 
k TJ ZP Nola Teplice?
Protože tento klub mi nabídl skvělé 
podmínky nejenom pro trénink, ale ta-
ké pro zajišťování organizačních a mar-
ketingových záležitostí. Takže jsem vy-
užila nabídky a už na paralympiádu 
v Pekingu jsem jela jako jeho členka.

 Říká se o vás, že jste skutečná ry-
ba ve vodě. 
To je pravda, protože jsem s plaváním 
začala už v devíti letech, kdy jsem ještě 
byla naprosto zdravá holčička. 

 Mohu se zeptat, co vás upoutalo na 
invalidní vozík?
Já jsem plavala až do svých čtrnácti 
let, kdy jsem onemocněla kloubní cho-
robou. Můj zdravotní stav se bohužel 
zhoršil natolik, že jsem musela na ope-
raci páteře. Ta se nepovedla a já zůstala 
na vozíčku. Už je to deset let.

 Dokázala jste se odrazit ode dna, 
vdala jste se, dnes jste maminkou pě-
tiletého Honzíka. Skvělý příklad sta-
tečnosti pro ty z nás, kteří si neustále 
stěžují na nepřízeň osudu a přitom se 
jim v podstatě nic zlého neděje, jen se 
s životem nedokážou popasovat.
Víte, já jsem hlavně po operaci s návra-
tem do vody moc neotálela. Nedá se 
říct, že jako holka jsem byla vyložený 
talent, ale byla jsem dříč a vypracova-

Běla Hlaváčková: Londýne, těš se!
Plavkyně Běla Hlaváčková si z 13. letní paralympiády v Pekingu loni při-
vezla dvě zlaté a po jedné stříbrné a bronzové medaili. „Budu ještě inten-
zivněji trénovat a pokusím se zlepšit. Určitě to zkusím znovu za čtyři roky 
v Londýně,“ vzkazuje svým soupeřkám maminka pětiletého Honzíka. 

la jsem se. Bohužel, právě v okamžiku, 
kdy moje časy začaly dosahovat něja-
kých kvalit, jsem s plaváním vinou cho-
roby musela přestat. Ale po návratu 
do bazénu jsem měla obrovskou výho-
du, protože jsem nemusela začínat od 
začátku. Cit pro vodu mi zůstal, vědě-
la jsem, jak trénovat a co ten sport ob-
náší. Věděla jsem, do čeho jdu. Topila 
jsem se jen první půl hodinu, kdy jsem 
spadla do bazénu. Ale pak už jsem na-
jela na svůj styl a šlo to celkem samo.

 Zlá nemoc vás porazila v době, kdy 
jste stála na prahu ženství. Jaké to je, 
vyrovnat se s faktem, že už nikdy ne-
budu moct dělat všechno to, co moje 
kamarádky?
To si člověk hodně dlouho nijak zvlášť 
nepřipouští a zvláště ne v pubertě. Sa-
mozřejmě mi ale bylo líto, že nechodím 
do tanečních, protože nemůžu. Že mís-
to toho ležím dva měsíce v nemocnici, 
ale prožívala jsem to postupně, jak to 
všechno přicházelo. A postupně jsem si 
na svůj stav zvykla.

 Říká se, že se vás soupeřky bojí, že 
když přijdete na závody, ptají se, je ta-
dy Hlaváčková a kdo bude druhý?
Tohle jsou zákulisní řeči, ty se ke mně 
dostanou vždycky jenom nějakou okli-
kou. Já bych to moc neřešila (směje se). 
Na znaku a na prsou, ať se pořádně bo-
jí, protože to jsou moje hlavní disciplí-
ny. Já jim nechám něco na tom kraulu! 

 Kterých svých úspěchů si nejvíce 
vážíte?
Samozřejmě všech medailí z paralym-
piády, z toho jedna zlatá byla paralym-
pijský rekord a všechny další časy čes-

kými rekordy. A mohu vám prozradit 
perličku, od roku 2006 jsem stále drži-
telka světového rekordu na 50 m znak 
a letos se mně to nepovedlo o 16 setin 
překonat, tak snad příště.

 Půjde Honzík ve vašich plaveckých 
šlépějích?
Nejsem matka, která by své dítě do 

Text: Eva Stieberová
Foto: Jiří Severský

něčeho tlačila. Prostě když bude 
chtít plavat, bude plavat. A když bu-
de chtít být automechanikem, bude 
automechanikem.

Judisté měřili
síly v Teplicích

Teplice | Mezinárodní turnaj 
v judo zařazený do kategorie no-
minačních turnajů EJU TOP Ca-
dets U-17 se konal 25. a 26. dubna 
v nové Sportovní hale v Teplicích 
Na Stínadlech. Pořádal jej Spor-
tovní klub PRO SPORT Teplice ve 
spolupráci s Českým svazem ju-
do a Evropskou judistickou unií, 
záštitu nad ním měl předseda 
ČSSD a poslanec za Ústecký kraj 
Jiří Paroubek.

Turnaje se zúčastnilo 550 účastní-
ků z 22 zemí Evropy a Asie. V této 
konkurenci se neztratili ani čeští 
judisté, kteří získali dvě medaile. 
Matěj Galdun získal stříbro v ka-
tegorii do 73 kg a Leona Kubíková 
bronz v kategorii do 63 kg.
Turnaje se zúčastnili významní 
hosté kulturního a společenského 
života, ale také vedení Ústeckého 
kraje, a to hejtmanka Jana Vaňho-
vá, její náměstek Arno Fišera
a Petr Benda, radní Ústeckého 
kraje, kteří společně se zástupci 
vedení Českého svazu judo, Jiřím 
Šlégrem a Jiřím Bublou turnaj 
slavnostně zahájili a následně 
předali ceny vítězům. Akci mode-
rovala Jana Štefánková.
Příznivci juda se již dnes mohou 
těšit na příští rok, kdy se pro Tep-
lice podařilo získat pořadatelství 
ME 2010 Cadetů. (met)

www.toyota-louwman.cz

TOYOTA LOUWMAN PRAHA
 ÚSTÍ NAD LABEM P ij te v pr b hu kv tna do 

TOYOTY LOUWMAN ÚSTÍ 
s výtiskem Metropolu 
a zaregistrujte se do 
sout že o v z 
Toyota Auris na víkend!

Otev eli jsme naši novou 
provozovnu v Ústí nad Labem.

TOYOTA LOUWMAN ÚSTÍ
Solvayova 6, 
Tel.: 475 210 750

„Vážíme si přízně všech, kteří náš areál navštěvují a zvláště 
si ceníme podpory golfumilovných majitelů a manažerů vý-
znamných fi rem, a to i mimo region. Abychom jim poděkovali 
za přízeň, uspořádali jsme pro ně 2. května 1. Partnerský gol-
fový turnaj 2009, kterého se zúčastnili i další významní hosté. 
Soutěž se vydařila, měla výbornou atmosféru jak po sportovní 
tak především společenské stránce. Hráči a hosté byli překva-
peni kvalitou hřiště a okolím a setrvali u nás až do pozdních 
večerních hodin, což se u podobných turnajů nestává. Většina 
přislíbila, že se zúčastní i druhého turnaje, který plánujeme na 
podzim. Příjemným pojítkem společenské části dne byla říze-
ná degustace italských vín, kterou vedli  Zbyněk Bartošík a Jiří 
Markuzzi,“ uvedla manažerka areálu Romana Bendová.
Turnaj obohatili svým projevem osobnosti sportu – lit-
vínovský hokejista Jiří Šlégl a fotbalový trenér František 
Straka, kteří se ujali ceremoniálu předávání cen. K vy-
soké úrovni setkání přispěl moderováním profesionál-

Barbora hostila 1. Partnerský golfový turnaj 2009
Oldřichov | Letos uplyne devět let, co bylo zahájeno budování zdejšího Golfového areálu Barbora a na podzim to 
budou dva roky, kdy bylo dílo dokončeno. Hřiště si postupně díky svému vybavení a především položení v mírně 
zvlněném a příjemném prostředí biocentra oblíbilo několik set aktivních i rekreačních hráčů golfu.

ní hráč a přední český trenér golfu Alan 
Babický. Ten na Barboře letos už dva-
krát vedl tréninky a potřetí se jich ujme
7. června. „V našem areálu se během sezo-
ny koná celá řada turnajů, golfových aka-
demií, ale vždy se tu najde dost prostoru 
i pro začátečníky a hráče, kteří s golfem 
pouze koketují. Jsme připraveni zorga-
nizovat s golfovými profesionály a cvi-
čiteli soutěž, trénink či 
seznamovací program 
s golfem podle přání 
jakéhokoliv kolektivu. 
Konají se tu i turnaje 
volně přístupné veřej-
nosti. Pro bližší informace 
se lze podívat na naše webo-
vé stránky www.golfbarbora.
cz, kde jsou mimo jiné uveřej-
něny všechny turnaje.“ doplnil 
ředitel areálu Petr Ocásek. (aur, jt)

Jiří Markuzzi (vlevo) přebírá cenu od Františka StrakyJiří Markuzzi (vlevo) přebírá cenu od Františka Straky Alan BabickýAlan Babický
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DÒVODÒ PRO PÁD VLÁDY
MIRKA TOPOLÁNKA

5. a 6. ãervna pfiijìte volit

10
1. Vláda nemûla podporu v Posla-

necké snûmovnû a nebyla
schopna spravovat zemi

2. Vláda byla zaloÏena na 
pfiebûhlictví a politické korupci

3. Vláda pfiipustila vznik justiãní 
mafie a ztrátu dÛvûry vefiejnosti 
v justiãní systém 

4. Vláda a její spolupracovníci 
zasahovali do nezávislosti médií

5. Vláda nebyla schopna ãelit 
dopadÛm hospodáfiské krize 
na obãany âR

6. Vláda hodlala proti vÛli naprosté
vût‰iny obyvatel umístit  
na území âR radarovou 
základnu USA

7. Vláda zavedla poplatky 
ve zdravotnictví

8. Vláda nebyla schopna ãerpat 
prostfiedky z evropsk˘ch fondÛ

9. Vláda hodlala zprivatizovat 
dÛchodov˘ systém 
a zdravotnictví

Vláda plánovala v˘znamnû 
omezit práva zamûstnancÛ
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Zákupský zámek
střeží medvěd

Na cestu k Modlivému dolu se vydáme 
ze Zákup na Českolipsku, kde nás z ma-
lého nádraží odvede zelená turistická 
značka před zákupský zámek. Po cestě 
se zastavíme na náměstí, v jehož srd-
ci bylo na počátku 18. století vystavě-
no mohutné sousoší Nejsvatější trojice. 
Pár desítek metrů odtud si již můžeme 
prohlédnout raně barokní zahradní te-
rasy z konce 17. století, které střeží fi -
gurální plastiky s tématem mořských 
panen a pánů. K zámku přiléhají ang-
lické i francouzské zahrady. Při vstupu 
do zámku nás v příkopě překvapil med-
věd, kterému bychom se rozhodně ne-
chtěli dostat na zoubek. Nádvoří zdobí 
nástěnná kašna a originální prosklený 
arkýř. Po prohlídce se konečně vydáme 
na cestu k poutnímu místu ve skalách.

Cesta lesním královstvím
Pokračujeme dále po zelené značce, jež 

Od medvěda až k Panně Marii
nás zanedlouho zavede na lesní cestu. 
Ta nás svými kličkami zavede do krás-
ných zákoutí českolipské krajiny, kde 
rozhodně stojí zato se zastavit a na 
chvíli se zasnít. Vůně jehličnanů a zpěv 
lesa je ten nejlepší lék a relax pro nás, 
kteří tolik času trávíme prací ve městě. 
Chaloupky přikryté korunami stromů, 
ovce a šumění listů provází naše kro-
ky do Svojkova, který se stále přibližu-
je. Cestou musíme dávat pozor, proto-
že na některých místech je značení po-
někud svérázné. Někdy je potřeba po-
dívat se i za sebe a zapátrat po zelené 
značce, abychom nesešli z cesty. 

Modlivý důl
je jako z jiného světa

Po pár kilometrech nás přivítá obec 
Svojkov. Po levé straně zhlédneme ma-
lý kostelík s řadou vysokých skal v zá-
dech. Projdeme obcí až k rozcestníku 
u malé hospůdky. K Modlivému do-
lu stoupáme asi deset minut. Koneč-

ně nás čeká neobvyklý pohled na kap-
ličku vytesanou do skály. Je to třešin-
ka na dortu celého výletu. Mariánské 
poutní místo má více než dvousetle-
tou tradici. Pískovcové kapli předchá-
zela dřevěná, kterou nechala v roce 
1772 vybudovat hraběnka Cervellio-
vá. V roce 1836 vytesal sochař A. Wag-
ner kapličku s gotickými oblouky a byl Text a foto: Václav Školoud
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tu zavěšen mariánský obraz. Od ro-
ku 1903 zdobí její interiér soška Pan-
ny Marie Lurdské. Od roku 1996 je zde 
každým rokem 1. května zahajován 
mší sv. mariánský měsíc.
Turističtí nenasytové mohou při zpá-
teční cestě navštívit hrad Svojkov. Oko-
lí však nabízí i spoustu jiných zajíma-
vých míst a vyhlídek do kraje. Celá tra-

sa je dohromady asi 17 km dlouhá. Po-
lovina se dá ušetřit například zpáteční 
jízdou autobusem, ale je to škoda. 
Vždyť jak často se dostaneme pryč od 
všeho toho shonu, tam odkud pochází-
me - do lůna přírody. Ať vás stále prová-
zí jen samé šťastné kroky.  

Dobrý den, milí přátelé,
květnovou událostí letošního roku 
u nás na severu není Svátek práce, či 
spíše první máj spojený s polibkem 
pod rozkvetlým stromem, ani dva za 
sebou prodloužené víkendy, nýbrž 
Megakoncert Karla Gotta v Ústí nad 
Labem - jednom z mála českých a mo-
ravských měst Mistrova jarního turné 
a jediném městě na severu Čech.
Na jeho koncertě na ústeckém zim-
ním stadionu (strana 8) jste mohli po-
tkat fanynky od školou povinných až 
po ty, která léta školní docházky pa-
matují už jen mlhavě. Stále živé jsou 
pro ně ovšem písně Karla Gotta. 

Osobně je znám z dětství, moji ro-
diče si je pouštěli na kotoučovém 
magnetofonu. Když ještě dnes sly-
ším „Oči barvy holubí“, živě se mi 
vybaví období, kdy letěly. Jsou pro 
mě voňavé jako Vánoce pro sedmile-
tou holku, která našla pod stromeč-
kem pokojíček pro panenky. 
Nebo hity Karla Gotta z roku 1977. 
Moje sestřenice se loučila se základ-
ní školou, doma tajně pořádala mej-
dan a já jsem ji a její spolužáky „pře-
kvapila“. Pro dnešní teenagery je asi 
nepochopitelné, že jejich vrstevní-
ci tehdy poslouchali vinylové des-
ky Karla Gotta. Zřetelně vidím i obal 

zmíněné desky z roku 1977. Na des-
ky se tehdy stály fronty ve třetím 
patře OD Labe. Prodavač byl podob-
ný mému idolu z vedlejší třídy, jen 
trochu menší. 
Dávno skončila doba magnetofonů 
a gramofonů, technika jde mílovými 
kroky dopředu, každé období mělo 
ale cosi do sebe, něco zaniklo a zá-
roveň vzniklo. Pozitivní je na tom to, 
že písničky oslovily, potěšily, rozdá-
vají a budou rozdávat radost dál. 
Potěšilo by mě, kdyby vám přine-
sl radost i dnešní Severočeský Met-
ropol. Projedeme v něm „letem svě-
tem“ po kraji, pozveme vás na za-

hájení lázeňské sezony v Teplicích, 
představíme hit letošní sezony – 
MAXI lahev Zlatopramenu (ochut-
nejte), zastavíme se v chomutovské 
nemocnici, popovídáme si se spor-
tovkyní Bělou Hlaváčkovou, zarela-
xujeme na golfu a na závěr se vypra-
víme až k Panně Marii. Metropol ne-
ní černý, bílý, ani černobílý, co se tý-
ká nabídky, je pestrobarevný. 
Přeji vám pestrobarevných příštích 
čtrnáct dní.

Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz

V hlubokém údolí uprostřed lesů a skal, kde se kdysi pálilo dřevěné uhlí a získávala smola, byla v první polovině 19. století vytesána do pískovce kap-
le. Od té doby patřilo místo poutníkům a všem ostatním, kteří chodili prosit Pannu Marii o odpuštění nebo uzdravení od zlých nemocí. 


