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www.startpeople.cz

Pro výrobní společnost v Ústí nad Labem - Předlicích hledáme:
OPERÁTOR ASSEMBLY, SKLADNÍK / ŘIDIČ VZV

 Požadavky:   min. SOU vzdělání
    praxe ve výrobě/skladu výhodou
    spolehlivost a časová fl exibilita
 Nabídka:   plat od 71,50 Kč/hod. + prémie
    příspěvky na stravné, penzijní pojištění
    3 směnný provoz, nástup ihned
 Kontakt:   Alena Zahrádková, tel.: 477 011 997, 724 753 975
    AZahradkova@startpeople.cz

Text: Alena Volfová, foto: Jan Tůma

TV PROGRAM

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

Renata Langmannová
 má ráda hory i moře

Modelka Renata Langmannová, Česká Miss 2006, se vrátila z ostrova Mauricius, kde se podílela na 
vzniku kalendáře pro rok 2009. Snímky exotické krajiny s kráskami v plavkách a ve společenských 
modelech ze Salonu Moravec vznikaly i za podpory Severočeského Metropolu a TV Ambrosia. 

Od koho přišla nabídka na tuto práci a proč 
jste se pro ni rozhodla? 
Nejdříve se mi ozval fotograf Honza Tůma 
a řekl mi o plánované akci, později jsem už 
vše řešila s návrháři Naďou a Jiřím Moravcový-
mi. Všechny znám již několik let a dobře se mi 
s nimi pracuje, takže nebyl důvod do toho ne-
jít. Náš „výlet“ se povedl. Hned bych se vrátila 
nazpět... Proto bych jim chtěla toutou cestou 
moc poděkovat za skvělou spolupráci.
Získala jste korunku České Miss pro rok 2006. 
V následujícím roce byl jedním z porotců 
a dvorních fotografů České Miss Peter Nagy, 
který také fotografuje a vydal kalendáře. Přija-
la byste práci s ním, pokud by vás oslovil?
S Peterem se znám osobně a jeho fotky se mi 
líbí. Vím, že rád fotí ženy tak, jak je stvořil Bůh, 
a to by nebylo nic pro mě. Mám ráda umělecké 
akty, ale vzhledem k tomu, v jaké jsem spole-
čenské pozici, se to moc nehodí.
Máte svého dvorního fotografa?
Vyloženě dvorního fotografa nemám, ale mám 
hned několik, se kterými často a ráda spolu-
pracuji. Jedním z nich je právě Honza Tůma, 
můj oblíbený je také Vladimír Štross, se kte-
rým jsem nafotila např. Playboy, nebo italský 
fotograf Rossano Maniscalchi.

Kromě práce modelky se věnujete spoustě 
dalších věcí. Máte recept na to, jak vše v po-
hodě zvládnout?
K modelingu jsem přibrala práci manažerky 
marketingu ve společnosti ABL, a. s., dále stu-
dium na Policejní akademii, obor bezpečnost-
ně právní studia, a snažím se moderovat. Na-
vštěvuji hodiny techniky mluveného projevu. 
Mám výbornou učitelku, herečku Veroniku Po-
spíšilovou. Recept, jak to zvládnout, opravdu 
nemám, protože i já mám neustálý pocit, že to 
nezvládám a hlavně nic nestíhám. 
Jak a kde dobíjíte baterky?
Úplně nejradši odjíždím odpočívat za svojí rodin-
kou na Moravu do Ivanovic na Hané. Praha je na 
můj vkus dost uspěchaná a nedokážu tady vy-
pnout a relaxovat. Mám ráda nejrůznější sporty, 
takže takový taneční aerobic, tae-bo nebo fi t-box 
mi dokážou zvednout náladu. V zimě jezdím ly-
žovat do hor a na procházky. V létě zase na kolo 
a třeba se jen tak opalovat u moře. Ale když na mě 
padne smrtelná únava - tak nejlepší je stejně jen 
tak si lehnout k televizi a pustit si dobrý fi lm. 

O expedici Misstique Island čtěte na straně 4.
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Zámek Krásný Dvůr 
má novou paní

Krásný Dvůr | Zámek v Krásném 
Dvoře na Lounsku má novou kaste-
lánku Michaelu Bulenovou. Po letech, 
kdy se život ze zámku pomalu vytrá-
cel a kdy zde nakonec jediným děním 
byly klasické prohlídky interiérů 
a jedna kulturní akce v roce, chce 
památku zviditelnit. (tb)

Andrea Kloboučková Vránová křtí katalog s autory Lucií a Martinem Fedorjakovými.

Akcie Drinks Union 
převezme Heineken
Ústí nad Labem |  Česká nápojářská 
skupina Drinks Union potvrdila pod-
pis dohody o budoucím převzetí 
jejích akcií společností Heineken. 
V následujících týdnech bude pro-
bíhat posuzování celé transakce 
úřady pro ochranu hospodářské 
soutěže v Česku, Německu, Sloven-
sku a Španělsku vzhledem k tržnímu 
postavení společnosti Drinks Union, 
a. s. Transakce má být ukončena do 
letošního 30. června.  (ve)

Ústí n. L. | Ocenění na „Středoevrop-
ském veletrhu cestovního ruchu Holi-
day World“ získala ústecká cestovní 
kancelář m´plus travel, a.s.. Křišťálový 
globus je odměnou za 2. místo za kata-
logy „Perly Jadranu exclusive“ a „Perly 
Středomoří exclusive“. Katalogy jsou od 
návrhu až po předání do tisku výsled-
kem práce vlastního studia m´plus 
design. Úspěšnou sezonu cestovní 
kanceláři popřála i modelka a vicemiss 
2001 Andrea Kloboučková Vránová, 
která bude v letošní sezoně osobností 
a instruktorkou nového programu 
CK „Pilatess a Wellness víkendy“ na 
ostrově Hvar a Brač v Chorvatsku. (af)

Průvodce v Žatci mu dělali starosta 
města Erich Knoblauch, Vladimír 
Záhorský a představitelé městského 
zastupitelstva.
Po prohlídce města se hejtman setkal 
s klienty Domova pro seniory v Žat-
ci. Delegaci přivítal ředitel Domova 
a zhruba 20 jeho obyvatel s personá-
lem. Hejtmana zajímaly především ná-
zory seniorů a jejich zkušenosti se sou-
časným bydlením.  „Zatím jsem osobně 
žádné problémy v domovech pro seniory 
nezaregistroval. Většina, stejně jako tady 
v Žatci, je spokojena, akorát když si ote-
vřu noviny, tak si připadám jak v jiné rea-
litě. Ani s poplatky za léky nemají senioři 
problémy. Některým důchodcům dosáhly 
platby za léky  hranice 5 tisíc a teď už jim 
budou léky plně hrazeny. Což v minulosti 
nebylo,“ popsal své zkušenosti v senior-
ských domech hejtman.
Poslední zastávkou bylo žatecké 
gymnázium, kde na Jiřího Šulce v au-

le čekali studenti a učitelé. Hejtman 
jim v krátkosti popsal základní infor-
mace o Ústeckém kraji. Zároveň vy-
zdvihl úspěšnost naplňování priorit-
ních oblastí jako je nezaměstnanost, 
školství, doprava, zdravotnictví a ži-
votní prostředí. Významný podíl na 

snižování nezaměstnanosti v kraji 
má právě průmyslová zóna Triangel 
v Žatci. 
„Bohužel se setkáváme s nedostatkem 
pracovníků dělnických profesí. Stále 
jsou upřednostňováni čeští zájemci 
o práci,“ odpověděl na jeden z dota-

zů Jiří Šulc. V současné době je podle 
statistiky v Ústeckém kraji 49 235 ne-
zaměstnaných osob.
Studenty také zajímalo, jak jsou vy-
užívané evropské dotace. „Od 1. dub-
na bude spuštěn Regionální operační 
program Severozápad. Finance jsou 
připraveny a bude záležet na jednotli-
vých městech a obcích, jak rychle zarea-
gují a připraví své žádosti,“ odpověděl 
hejtman. „Náš kraj se úspěšně rozvíjí. 
Je ale potřeba v růstu pokračovat,“ do-
dal hetman.
Cílem tzv. Hejtmanských dnů je 
podrobné zmapování vývoje měst 
v ÚK. „Tyto výjezdy pořádáme již třetí 
rok a osvědčily se. Mám radost z toho, 
že se naše města vylupují z jednotvár-
né šedi a dlouho neopravovaná zákou-
tí se mění k lepšímu. Například tady 
v Žatci se začaly opravovat historické 
uličky, které mi připomínají Prahu 
nebo Český Krumlov,“ sdělil hejtman 
Jiří Šulc své  dojmy.

Hejtmana zajímali senioři
Žatec | Hejtman Ústeckého kraje 
Jiří Šulc zamířil v březnu v rám-
ci  svých pravidelných Hejtman-
ských dnů do Žatce a Litvínova. 

Hejman Jiří Šulc nepřijel za žateckými seniory s prázdnou.

Text: Lada Laiblová
Foto: Jiří Severský

V centru mostu 
padaly rekordy
Most | Odpoledne plné zápo-
lení o rekordy a kuriozity zažilo 
o velikonočním pondělí náměstí před 
Reprezentačním domem v Mostě. 
Občané zde soutěžili v netradičních 
zábavných disciplínách jako je 
například zatloukání pěti hřebíků na 
čas, balancování na válci, držení prázd-
ného pivního sudu s předpaženýma 
rukama nebo dosažení nejvyšší ry-
chlosti při šlapání na cyklistickém 
trenažéru. (ben) 

Ocenění si tentokrát odnesli: Jindřich 
Kyznar z Obchodní akademie, Střední 
odborné školy gastronomie a Střední 
odborné školy v Chomutově, Hana 
Koudelková ze Střední průmyslové 
školy a Vyšší odborné školy v Chomu-
tově, Norbertina Paikrtová ze Střed-
ní školy obchodu a služeb v Ústí nad 
Labem,  Ladislav Kučera z Evropské 

obchodní akademie v Děčíně, Václav 
Bartoš z Pedagogicko psychologické 
poradny Ústeckého kraje a Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Iva Šabatová ze SOŠ 
mediální grafi ky a polygrafi e v Rum-
burku,  Jiří Šperka z Gymnázia v Žat-
ci,  Kamila Hánová ze Střední školy 
textilní v Teplicích, Sylva Žďárská 

ze Speciální základní školy v Děčíně 
Bynově, Antonín Hrádek z Gymná-
zia v Roudnici, Emílie Marková ze 
Střední odborné školy a středního 
odborného učiliště v Podbořanech, 
Petr Holvek ze SOŠ technického a za-
hradnického v Lovosicích, Karel Cer-
mánek ze SOŠ technického a zahrad-
nického v Lovosicích, Květoslava 
Hasilová z teplické konzervatoře.
„Velmi si vážím toho, co děláte pro naše 
děti a jejich prostřednictvím pro nás 
všechny. Často říkám, a netajím se tím 

ani dnes, že obdivuji učitele, s jakou trpě-
livostí, umem a nadšením otevírají našim 
potomkům oči, objevují pro ně zcela nový 
svět, jak je dokážou nadchnout pro věci, 
které mnohdy ani nejsou součástí osnov 
a výuky,” řekl mimo jiné Jiří Šulc. 
Poděkoval všem za zanícenost, profe-
sionalitu, nadšení a nezbytnou dávku 
loajality ke škole, k regionu, v němž 
pracují řadu let. 

Čtrnáct pedagogů dostalo ocenění
Ústí nad Labem | Tak jako každoročně hejtman Ústeckého kraje Jiří 
Šulc u příležitosti Dne učitelů přijal čtrnáct vybraných pedagogů 
regionu. Ocenil je pamětním listem i finanční částkou. 

Text: Naďa Kocábková

Muži porazili
ženy v sekané
Mostecko | Krušnohorská sekačka, 
soutěž o nejvoňavější, nejchutnější 
a nejkrásnější sekanou, má tři vítěze. 
Ze tří desítek amatérských kuchařů 
v Malém Březně na Mostecku byli 
podle porotců nejlepší Adam Cína, 
Bohumil Šíma a Martin Zadák. (tb)Na plese zpíval

Ital z Liberce
Most | Reprezentační dům města 
Most hostil Mediální ples, který po pat-
nácti letech nahradil ples Rádia Most. 
Návštěvníci se mohli bavit při mu-
zice Funny Orchestra Jaroslava Kleina 
nebo při československé diskotéce 
Zdeňka Lukesleho či produkci DJ Kůči. 
Hvězdami plesového večera pak byli 
italský zpěvák žijící v Liberci Davide 
Mattioli, někdejší popová a rocková 
zpěvačka Věra Špinarová a držitel Zla-
tého slavíka a stálice na české a sloven-
ské scéně populární hudby, zpěvák Miro 
Žbirka. Na mediálním plesu nechyběl 
ani Severočeský Metropol. (ben)

Zveme vás
na barážová utkání

Ústeckých Lvů
s MEXX REALITY

Vystřižený a vyplněný soutěžní kupon 
(vlevo) odevzdejte hosteskám Severo-
českého Metropolu, které se budou 
pohybovat po ZLATOPRAMEN ARENĚ 
v pátek 11. a neděli 13. dubna 2008 
na domácích hokejových utkáních HC 
Slovan Ústečtí Lvi baráže o postup do 
extraligy ledního hokeje.
Máte šanci vyhrát LCD televizor, rych-
lovarnou konvici nebo toustovač.
Losování a předání cen se uskuteční 
během přestávky mezi druhou a třetí 
třetinou na ledové ploše v den druhé 
domácí bitvy Ústeckých Lvů (13. 4.).

MEXX REALITY
vám přejí hodně štěstí. 

www.mexxreality.cz
VOLEJTE ZDARMA: 800 266 266

jméno a příjmení:

adresa:

Hrajte
s námi
o

ceny !!!

2.   rychlovarná konvice

1.   LCD televizor

3.   toustovač

ZLATOPRAMEN ARENA v Ústí nad Labem, neděle 13. dubna 2008
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Výhra bude předána během domácího 
utkání HC Slovan Ústečtí Lvi, 

v neděli 13. dubna 2008

´
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Text: Zdeněk Rytíř

„Do přípravy prověřovacího cvičení byli 
zasvěceni jen čtyři lidé,“ říká Ing. Josef 
Kost, vedoucí provozu podnikových 
hasičů Spolchemie. „Pokud by všichni 
aktéři byli o cvičení informováni předem, 
nemělo by smysl, neukázaly by se pří-
padné nedostatky v činnostech zúčastně-
ných,“ dodává Josef Kost.
Cílem cvičení ve Spolchemii bylo jed-
nak prověření práce havarijního štábu 
a jednak prověření činností integrova-
ného záchranného dispečinku a hasič-
ského sboru Spolchemie na místě zá-
sahu. Model cvičení byl jednoduchý: 
Došlo k požáru ve skladu hořlavých 
kapalin.
Samotné spuštění celé akce spočíva-
lo v ručním sepnutí elektropožární 
signalizace (EPS) ve skladu hořlavin. 
Signál EPS okamžitě zaznamenali 
dispečeři. Ti předali hlášení o vzniku 

požáru na dispečink hasičů Ústeckého 
kraje, kteří byli jedni z mála předem 
zasvěcených. Ve Spolchemii byl vyhlá-
šen poplach podnikovému hasičské-
mu sboru a jednotka okamžitě vyjíž-
děla k požáru. 
Vzhledem k rozsahu mimořádné udá-
losti byl vyhlášen 2. stupeň požárního 
poplachu a na místo události svolán 
havarijní štáb podniku. To se odehrá-
lo deset minut od signalizace ohně 
a o dalších deset minut později bylo 
cvičení ukončeno.
Prověřovací cvičení ukázalo akceschop-
nost jednotky hasičů ve Spolchemii. 
Hodnocena kladně byla rychlost výjez-
du jednotky, její vybavenost a činnosti 
při cvičné likvidaci požáru. Prověřila se 
i práce dispečerů a štábu. „Školení a mo-
delový výcvik hasičů je jedna věc, ale tepr-
ve ostrý výjezd vše doopravdy prověří. Byť 

se na místě ukáže, že jde pouze o cvičení,“ 
uzavírá Josef Kost.
Havarijní štáb využil cvičení i k po-
drobnému seznámení s novým skla-
dem hořlavých kapalin, který byl ve 
Spolchemii postaven v loňském roce. 
Sklad je vybaven moderními hasební-
mi systémy, tak zvaným polostabilním 
hasicím zařízením. K němu se hasiči 
v případě zásahu svojí technikou na 
místě připojí a rozvedou hasební lát-
ku do potřebných prostor skladu. Jde 
o účinný a přitom pro zasahující hasiče 
šetrný a bezpečný systém hašení.
„Společné cvičení havarijního štábu 
a hasičů je nesmírně užitečné,“ shrnul 
Ing. Vladimír Ludwig, který ve Spolche-
mii zodpovídá za ochranu a bezpeč-
nost. „Umožňuje to v praxi ověřit funkč-
nost našich vnitřních předpisů a plánů 
na zdolávání mimořádných událostí. Na 
řešení případných mimořádností musíme 
být vždy dobře připraveni,“ uzavřel hod-
nocení cvičení Vladimír Ludwig.

Hasiči Spolchemie zvládli ostré cvičení
„Ve skladu hořlavin vznikl požár, na místě zasahují hasiči. Vzhle-
dem k rozsahu mimořádné události je svoláván havarijní štáb Spol-
chemie.“ Tak nějak se ozval telefonem dispečer členům havarijního 
štábu podniku ve středu 19. března krátce po půl desáté. V té době 
ještě ani dispečer netušil, že jde o cvičení.

Aleš Kassal
Žatec
Přiznám se, že 
žertíky vymýš-
lím průběžně, 
protože jsem 
veselý člověk. 

Datum v kalendáři pro mne nehra-
je roli.
Není přímo můj, ale účastnil jsem 
se ho. V práci jsme zcela obvykle 
nechávali jednomu rozlétanému 
kolegovi vzkazy, kam a komu má 

Vymýšlíte aprílové žertíky? Který byl nejpovedenější?
Pavel Palička
Ústí nad Labem
Aprílové žertí-
ky vymýšlím. 
Vzpomínám si 
na následující: 
Máme dva koně 

a těšili se na narození hříbátka. 
Bylo 1. dubna a já doma řekl, že se 
narodilo. Manželka se běžela po-
dívat do maštale, která se nachá-
zela hned vedle domu, ale žádné 
hříbátko tam nenašla. Takže jsem 
ji vypekl. Hříbě se narodilo poz-
ději, o to to byl příchod na svět 
radostnější. 

Filip Klestil
Česká Kamenice
A p r í l o v ý c h 
srandiček jsme 
se nadělali jako 
kluci dost, teď 
už na to nejsou 

myšlenky. Ale vzpomínám si na 
žert, který před rokem na 1. dub-
na udělala jedna má kolegyně ve 
firmě svému známému. Týkalo se 
to jídelního lístku, který připravo-
vala do závodního stravování.

František Bruzl
Litoměřice
Aprílové žertí-
ky nedělám, ale 
rád se na nich 
pobavím. Ne-
musím chodit 

příliš daleko, moje manželka si ob-
čas z někoho vystřelí, a to z kolegů 
na pracovišti nebo v partě kamará-

Petr Skokan
Chomutov
Dnes už si aprí-
lové žertíky 
nedělám, ale 
v hotelové ško-
le, kterou jsem 

absolvoval, jsme soutěžili, kdo 
si vymyslí nejpovedenější vtip. 
Vzpomínám si, jak na nás jednou 
vyzrál pan profesor, který neměl 
daleko k aprílu. Byli jsme na brigá-
dě a za odměnu nám slíbil, že pro 
nás připraví diskotéku. Tušili jsme 
nějakou kulišárnu, ale že jsme 

Petr Chmel
Most
Aprílové žertíky 
mám rád, ale 
ne v den, kdy se 
mají dělat. Dalo 
by se říci, že 

nepodporuji organizovanou zába-
vu a legrácky v den, kdy to všichni 
očekávají a pro jistotu, aby neskočili 
na špek, vám nevěří nikdo ani po-
zdrav. Na druhou stranu mne baví 
dělat si z lidí legrácky po zbývajících 
364 dnů. Ale povedenému žertíku se 
moc rád zasměju. Jsem asi škodolibý 
od přírody.

Chomutovsko | Objekty lázeňského 
areálu v Klášterci nad Ohří si prohlé-
dl náměstek a zástupce hejtmana 
Ústeckého kraje Radek Vonka.
Místostarosta města Tomáš Šroubek 
ho provedl nově postavenou budo-
vou Lázní Evženie, která navazuje 
na původní lázně. A seznámil se 
záměry, které má město Klášterec 
v rozvoji tradice lázeňství v tomto 
regionu Ústeckého kraje.
Veřejnosti se  Lázně Evženie před-
staví  17. května, kdy bude v rám-
ci Svěcení pramenů zahájena ofi-
ciálně lázeňská sezona. (zš)

V Klášterci budou 
Lázně Evženie

Radek Vonka s místostarostou Tomášem Šroubkem diskutuje o Lázních Evženie.

Věděla, že dotyčný nesnáší špe-
nát, proto nelenila a na celý první 
dubnový týden mu připravila na-
bídku tolika špenátových pokr-
mů, o kterých jsem ani netušil, že 
existují.
Kamarád žertík prohlédl až dru-
hý den, kdy jeho spolupracovníci 
hodnotili, jak si pochutnali na ku-
řátku s bramborovou kaší. Kole-
gyně si ho udobřila až za několik 
dnů, když mu připravila exkluziv-
ní porci jeho oblíbeného vepřo, 
knedlo, zelo.  

byli nabuzeni zábavou, zapomněli 
jsme na ostražitost. V klubu, kde 
se diskotéka měla uskutečnit, nás 
přivítala tlumená hudba a obslu-
ha restaurace. První hosté začali 
chodit až po půl hodině a rychle 
zaplnili sál.
K našemu překvapení to byli dů-
chodci z domova přes ulici. Naše 
zděšení vyvrcholilo, když se rozhr-
nula opona a na pódiu se objevila 
čtveřice hudebníků a spustila říz-
nou dechovku.
Utéci jsme nemohli, protože 
u vchodu nestál nikdo jiný než pan 
profesor. Pustil nás ven, až když 
jsme si několikrát obkroužili sál 
při polce či valčíku s dobře poba-
venými babičkami a dědečky.

dek. Vzpomínám si na jeden apríl, 
na kterém jsem se trochu podílel. 
Žena a její spolupracovnice a za 
podpory kamarádky na poště si 
vymyslely, že svým známým tro-
chu rozproudí krev v těle.
Sehnaly tiskopisy výzvy k vyzved-
nutí balíku, vyplnily je samozřejmě 
s datem urgentního vyzvednutí 1. 
dubna a s atraktivním místem ode-
sílatele a roznesly je do schránek. 
V uvedený den se pak několikrát 
šly podívat na litoměřickou poštu, 
jak si kolegyně plné očekávání vy-
stojí frontu na balík a vyslechnou 
aprílovou zprávu, že jde o vtip.

zavolat. To bylo v době, kdy z mé-
dií na posluchače a diváky sršela 
čísla erotických linek. Jedno takové 
jsme našli, ovšem na gay linku.
Čekali jsme, co se bude dít, kousa-
jíce se do jazyka. Kolega asi inze-
ráty nevnímal, protože bez skru-
pulí zavolal. Jeho vytřeštěný výraz 
dával jasně najevo, že ho nabídka 
na druhé straně telefonu hodně 
překvapila!!! Zalapal po dechu 
a nevěřícně opakoval: Prý se spolu 
budeme krásně mít...

Statutární město Ústí nad Labem
vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení funkce

 ředitele příspěvkové organizace
Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

se sídlem Klášterní 2, 400 23 Velké Březno

Požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání
• 5 let odborné praxe v oblasti sociální práce 
• organizační a řídící předpoklady, komunikativnost
• orientační znalost hospodaření příspěvkové organizace
• občanská a morální bezúhonnost
• předpokládaný nástup do funkce od 1.6.2008

Náležitosti přihlášky:
• strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi
• doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání 
•  výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců

(nebo doklad o jeho vyžádání)
•  čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3  zákona č. 451/1991 Sb., 

v platném znění
• koncepce rozvoje organizace (maximálně 4 strany formátu A4)

Platové zařazení: 12. platová třída
Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Veškeré doklady musí být originály, nebo úředně ověřené kopie.
Přihlášky zasílejte, nebo osobně doručte do 21. 4. 2008 na adresu: 

Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS,
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká hradební 8,

400 01 Ústí nad Labem.

Zalepenou obálku označte „VŘ DS Velké Březno“.
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Při sestavování týmu vsadili fotograf 
Jan Tůma a návrhář Jiří Moravec na 
modelky a úspěšné účastnice soutěží 
Miss ČR a Česká Miss – Lucii Hadašovou, 
Renatu Langmannovou, Markétu 
Divišovou a Andreu Kloboučkovou 
Vránovou. Právě pro tyto modelky bylo 
speciálně vytvořeno několik desítek 
modelů – od večerních společenských 
šatů po sexy avantgardní plavky.
Při samotné práci na ostrově Mauri-
cius přišly manželům Moravcovým 
nabídky ke zřízení luxusního butiku 
přímo v hlavním městě Port-Luisu.
Televizní štáb, který práci na projektu 
dokumentoval, musel řešit první pro-
blémy na letišti. Nová technika včetně 
čtyř kamer, jeřábu a další technologie 
převyšovala o více než čtvrt tuny limit 
letadla. Vše se ale na letišti v Mnichově 
podařilo vyřešit. Pro jistotu na letišti 
ostrova Mauricius čekal na štáb TV 
Ambrosia nákladní automobil. 
Od prvních dnů bylo zřejmé, že nejde 
o dovolenou, ale o ryze pracovní po-
byt. Od ranních hodin vizážistky 
Lucie Tůmová a Petra Podojilová 
připravovaly make-upy a stylizovaly 
modelky speciálně pro každou foto-
grafi i. Po několikahodinové přípravě 
čekal celý tým přesun do lokace, 
kterou den předtím vybrali foto-
graf a produkce. „Výběr vhodné lo-
kace je totiž pro výsledek práce stejně 
důležitý jako profesionalita modelky,“ 
říká Jan Tůma, který kromě profe-
sionální práce přijal v pauzách i roli 

výborného baviče společnosti. Opo-
rou při poznávání ostrova a hledání 
vhodných míst mu byla Petra Gisske 
z cestovní kanceláře Sunshine Para-
dise, česká rodačka, která žije na 
Mauriciu již sedm let. 
Propojila pracovní a obchodní záměry 
celé výpravy tak, že po každém foto-
grafování byla připravena party 
s představiteli z oblastní vlády, pod-
nikateli, zástupci cestovního ruchu, 
kterých se zúčastnila také Miss Mau-
ricius. “Byla to opravdová radost tuto 
cestu produkovat. Vše probíhalo ve 
skvělé atmosféře a díky této akci a krás-
ným modelkám výrazně stoupl kredit 
České republiky tady na ostrově. O vaší 
návštěvě píší všechny noviny a dvaceti-
minutovou reportáž odvysílala hlavní 
televizní stanice hned po vašem odletu,“ 
řekla nám po telefonu Petra Gisske.  
Myšlenka projektu Misstique Island, 
jak řekl jeho vedoucí Daniel Ber-
nat, vznikla loni při jednání s Jiřím 

Do exotické přírody odletěl pracovat dvacetičlenný tým složený z předních českých modelek a štábu produkce 
TV Ambrosia, fotografa, vizážistů, módních návrhářů a novinářů ze Severočeského Metropolu. Cílem bylo 
nafotit exkluzivní limitovaný kalendář Salonu Moravec Teplice pro rok 2009 od předního fotografa Jana Tůmy 
(Stratosféra, Playboy) a zároveň natočit materiály pro novou stanici TV Ambrosia.

Text: Metropol
Foto: Jan Tůma, Metropol

Jan Tůma při práci s oblíbeným Nikonem.

Lvice v pozadí dohlíží na české tygřice: Andreu, Markétu, Lucii a Renatu.

Kameraman TV Jiří Bažant s vizážistkou Petrou Podojilovou a Lucií Hadašovou.

WWW.SUNSHINE-PARADISE.COM

MAURITIUS
TRAVEL AGENCY

Bažantem, zakladatelem TV Ambro-
sia, Jiřím Moravcem a Petrou Gisske. 
„Cílem projektu je vytvořit speciální 
limitované kalendáře módních návrhářů 
focených na nejkrásnějších exotických 
místech na Zemi za přítomnosti tele-

vizních kamer a štábu. Díky Petře Gisske 
byla první akce na Mauriciu a podporo-
vána MTPA - Mauritius Tourist Promo-
tion. Pilotní projekt ukázal, že jsme zvo-
lili správnou cestu, a proto připravujeme 
již nyní hlavní a podpůrné projekty,“ 
dodal Daniel Bernat.
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Slavík modráček (Luscinia svecica)
Pták je velký jako vrabec, ale štíhlejší. Zdržuje se hlavně na zemi a jeho hlas ve dne zní jako „čak“, 
„čak“. Slavík zpívá dlouho do noci a jeho zpěv zní jako fl étna. Během takové noci plné zpěvu slavík 
ztratí až 10 % své hmotnosti. Snůška je 6–7 vajec. Na vejcích sedí sameček i samička, ale během 
poledne vždy sameček. Hnízdění trvá asi 14 dní a stejně dlouho jsou v hnízdě i mlá�ata, která rodiče 
krmí. Dříve žil tento pták jen v jižních a jihozápadních Čechách. Od poloviny devadesátých let, po 
odsíření elektráren ČEZ, je v  Ústeckém kraji velmi hojný, zejména na mokrých místech rekultivací 
a v předpolí uhelných dolů. Slavík je stěhovavý. V průběhu září a října odlétá do Středomoří. 
Přestože může letět kamkoli v Evropě, v březnu se k nám zase vrací. Proč asi?

foto: Tomáš Bělka
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Teplice | Teplice a okolí je třetí 
rozšířené vydání obrazové pub-
likace o lázeňském městě z dílny 
FOTO STUDIA H v Ústí nad Labem. 
V porovnání s předchozími je 
obohacené o dalších čtyřicet foto-
grafií. Nevelký náklad je podle 
manažera studia Vojtěcha Hájka 
záměr autorského studia, to pro-

to, že se město vyvíjí, což dokla-
dují nové fotografie, jimiž bývají 
doplňována další vydání. Autorka 
Ludmila Hájková je pořizovala 
nejen v centru města Teplice, ale 
i v jeho okolí. Ústecká fotografka 
je známá svými snímky Ústec-
kého kraje. Například její publikace 
Ústecký kraj panoramatický dos-

tala zlaté ocenění v soutěži Tour-
propag 2006 na Národní přehlídce 
propagačních materiálů měst 
a regionů v Písku a  Kniha České 
středohoří se umístila jako druhá 
v soutěži vyhlášené Ministerstvem 
kultury a Památníkem národního 
písemnictví o Nejkrásnější české 
knihy roku 2005. (av)

Střekovský hrad 
zahájil s jarem
Ústí nad Labem | V předstihu, při 
příchodu jara, pozval střekovský 
kastelán Jiří Himmel k první prohlídce 
hradu v letošní sezoně. „Chceme, 
aby byl hrad v provozu do nejdéle,“ 
vysvětlil kastelán, proč v pořadí os-
mou sezonu, která na hradech a zám-
cích obvykle začíná 1. dubna, zahájil 
již 21. března. 
Hradní galerii otevřela Ilona Fuzěková 
s Afrikou, výstavou fotografi í a ori-
ginálních artefaktů z černého kon-
tinentu, která potrvá do 4. května. 
Kastelán, jak řekl, letos vsadil na pro-
fesionály, a proto fotografi e Afriky 
vystřídají snímky Jaroslava Puchty či 
Václava Vojíře. 
Novinkou na střekovském hradě 
budou Pohádkové neděle, při nichž 
vždy jednu neděli v měsíci zah-
raje loutkové divadlo. „Téměř diva-
delní společnost“ bude první, jež 
27. dubna od 13.00 do 15.30 hodin 
zabaví děti i jejich rodiče. Loutky 
pak 30. dubna vystřídají Čarodějnice, 
ohňově-buřtově-hudební radovánky 
110 metrů nad řekou. Hrad Střekov 
je přístupný do 31. října od úterý do 
neděle od 9.30 do 16.30 hodin, ve 
stejnou dobu, ale jen o víkendech, od 
listopadu do Silvestra. (av)

Teplicko na fotkách Ludmily Hájkové

VÍTE, JAKÉ VÝHODY
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví přináší
maminkám pojištěným u OZP?
Pro nastávající maminku připravila OZP příspěvek
ve výši 1 200 Kč. Tento příspěvek může využít například na:
• odborně vedený kurz pro těhotné, včetně plavání
• úhradu nákladů v nemocnici v souvislosti s porodem
•  vitaminové preparáty a léky nehrazené z veřejného

zdravotního pojištění
• pomůcky pro kojící maminky apod.

A navíc pro novorozené dítě příspěvek
ve výši 500 Kč, který může maminka využít na:
•  léčebné přípravky a potravinové doplňky zakoupené

v lékárně (vitaminy, dětská výživa, mléko, odsávačky hlenu atd.)
• odborně vedený kurz plavání dětí ve věku od 0 do 3 let
•  pomůcky, prostředky či aktivity nehrazené z veřejného 

zdravotního pojištění (autosedačky, ochranné bezpečnostní 
pomůcky apod.)

Oba příspěvky lze sloučit a čerpat tak najednou 1 700 Kč.

OZP Ústí nad Labem,
Klíšská 1346/14,

tel.: 475 214 310,
fax: 475 214 500

e-mail: usti.nl@ozp.cz,
www.ozp.cz

Ovšem to, že jsme spojení kraj-
ských nemocnic do Krajské úspěš-
ně zvládli, neznamená, že by je 
kraj ponechal jejich osudu.
Oblast zdravotnictví je třetí největ-
ší položkou v rozpočtu Ústeckého 
kraje. Pro letošní rok to představu-
je jednu miliardu korun. Záměrem 
kraje je především investovat do 

špičkového vybavení zdravotnic-
kých zařízení. Patří mezi ně i ne-
mocnice Krajské zdravotní, a.s.
Chceme dál pokračovat v trendu 
modernizace. Vždyť dnes už může-
me s jistotou říci, že kupříkladu Ma-
sarykova nemocnice v Ústí nad La-
bem se dostala na úroveň nejlepších 
pražských klinik. 

Ústecký kraj investuje do zdravotnictví také letos

Platební místa
NEMOCNICE TEPLICE

Osoba odpovědná za systém
výběru poplatků:

Soňa Brabcová, hlavní sestra
tel: 417 519 204

mobil: 605 226 286

Systém výběru poplatků
Regulační poplatky v Nemocnici 
Teplice jsou vybírány na všech 
lůžkových odděleních a ambu-
lancích. Platby lze také provést 
v centrální pokladně, umístěné 
v budově ředitelství nemocnice, 
a to v pracovních dnech od 07:00 
do 17:00 hodin. Pokladna je vyba-
vena zařízením pro platbu ban-
kovní kartou. Kupon k úhradě vy-
šetření na pohotovosti v hodnotě 
90,- Kč lze navíc zakoupit na vrát-
nici nemocnice v době od 17:00 
do 07:00 hodin.

Nedávno média zveřejnila, že Ústecký kraj se prý letos (!) v září chystá 
pětici svých nemocnic sloučit a převést na obchodní společnost. Článek 
něco takového kritizoval a jeho autor předvídal našim nemocnicím 
jistý krach. Na jednu stranu mě rozladilo, že o transformaci nemocnic 
vynáší soudy člověk, který ani netuší, že v Ústeckém kraji už transfor-
mace proběhla, a sice o rok dříve, než se v článku píše. Na stranu dru-
hou mě vlastně potěšilo, že Krajská zdravotní a.s. už několik měsíců 
funguje, aniž by to způsobilo nějaký rozruch. Funguje tak klidně, že se 
zpráva o její existenci nedonesla ani k některým novinářům. 
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Chceme, aby bylo o pacienty všech 
krajských nemocnic kvalitně po-
staráno. Už na konci loňského 
roku bylo jasné, že do nemocnic 
investujeme sto padesát milionů 
korun. Dnes můžeme s radostí 
říct, že to letos nebudou poslední 
peníze, celková suma se dostane 
až k hranici půl miliardy.
Za takové peníze se dá pořídit 
skutečně dobrá technika, která 
v konečném efektu bude zname-
nat další zvýšení kvality zdravot-
ní péče v našem regionu.
Abych byl konkrétní, zmíněná 
půlmiliarda se použije jednak 
k dovybavení nemocnic, například 
CT, jednak k obměně zastaralé di-
agnostické techniky. V souladu 

s tím, že nemocnice prioritně pa-
matují na intenzivní péči, půjde 
část peněz také na vybavení jed-
notek intenzivní péče a ARO.
Pochopitelně jistý díl z poskyt-
nutých finančních prostředků by 
měl jít na přístrojovou techniku 
a informační a komunikační tech-
nologie. 
Doufám, že právě zmíněné inves-
tice přispějí k tomu, aby fungo-
vání Krajské zdravotní, a.s., bylo 
i nadále tak hladké jako doposud 
a především, že přispějí k záchra-
ně zdraví nebo dokonce životů 
pacientů. 

Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Bez dárců krve by záchrana či léčba 
mnohých lidí nebyla vůbec možná. 
Relativní počet dárců krve v Ústí nad 
Labem a okolí patří k nejnižším v celé 
ČR (3 % obyvatel), optimálních by bylo 
5-6 %. Tranfúzní oddělení Krajské 
zdravotní, a.s. - Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, zajišťuje záso-
bování krví pro nemocnice v okresech 
Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, 
Česká Lípa a také pro FN v Motole 
(Praha). Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, odštěpný závod Krajské 
zdravotní, a.s., koncentruje traumato-
logickou, neurochirurgickou a dětskou 
hemato-onkologickou léčebnou péči 
v rámci Ústeckého kraje, náročnou na 
potřebu transfúzí. Zásoby krve v regi-
onu jsou po většinu roku dostatečné, 

avšak v době zvýšených požadavků  
dochází k akutnímu nedostatku krví, 
protože rezervy dárcovské základny 
jsou malé, a to především u tzv. RhD-
negativních krevních skupin. Každo-
ročně ukončí dárcovství krve řada dár-
ců z věkových, zdravotních a dalších 
důvodů. Jsou tudíž potřeba noví dárci. 
Transfúzní oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o.z. proto 
připravuje na 8. dubna akci s názvem 
„Studentská kapka krve“. Obrací se 
s výzvou na studenty UJEP, aby našli 
v sobě odvahu a vůli a stali se dárci 
krve. Pracovníci transfúzního odděle-
ní věří, že by se tato akce mohla stát 
dobrou tradicí.

prim. MUDr. Jiří Masopust
Masarykova nemocnice

Studentská kapka krve
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Most | Celek mosteckých ligových 
dorostenců, který je možné považovat 
za samotný vrchol Fotbalové akademie 
FK SIAD Most, má pro jarní část své 
mistrovské soutěže jediný cíl, a tím je 
postup z České ligy mezi dorostenec-
kou fotbalovou elitu ČR, tedy do I. ligy. 
Po úspěšném podzimu má tým pro to 
všechny předpoklady. Třináctibodový 
náskok na čele tabulky, vhodně 
doplněný kádr a chuť završit svou 
úspěšnou cestu sezonou.
„Byla by škoda, kdybychom tuto ob-
rovskou příležitost nevyužili,“ říká trenér 
ligového dorostu Josef Tancoš. Už 
úvodní utkání jarní části, v němž Most 
hostil Slávii Praha, kterou nakonec 
porazil 2:0, ukázalo, že starší dorosten-
ci mají v postupu do nejvyšší soutěže 
obrovskou motivaci. Hráli s velkým na-
sazením a produkovali velice pohledný 
fotbal, který v areálu Baníku Souš, kde 

dorostenci hrají svá mistrovská utkání, 
potěšil početnou diváckou návštěvu. 
Díky výhře si tak upevnili své vedoucí 
postavení v tabulce. „Jsme spokojeni 
s tím, jak se utkání vyvíjelo a nakonec 
i dopadlo,“ prohlásil po zápase trenér 
Tancoš s tím, že měl před utkáním 
trochu obavy. „Ke konci přípravy jsme 
dostávali dost gólů a malinko jsme měli 
výkyvy ve výkonnosti, ale nakonec se 
ukázalo, že naše obavy byly zbytečné,“ 
pochvaloval si.
V dalších kolech nečeká starší dorost 
FK SIAD Most zrovna jednoduchý boj 
o ligové body. Po úvodním zápase 
následovalo další domácí vystoupení s 
Českými Budějovicemi. Potom střetnutí 
na hřišti v Liberci a souboj se silným 
Jabloncem. „Budou to těžká utkání, ale 
věříme, že je zvládneme,“ uzavřel trenér. 

Dorostenci chtějí mezi elitu

Svým výkonem v úvodním jarním duelu se Slávií dorostenci FK SIAD Most po-
tvrdili, že na čelo tabulky soutěže právem patří a že i na jaře rázně vykročili za 
postupem mezi fotbalovou elitu své věkové kategorie.

VI. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
18.–19. 4. 2008 Dům kultury Litoměřice

mezinárodní soutěžní a prodejní výstava vín

 PÁTEČNÍ PROGRAM SOBOTNÍ PROGRAM
 10.00–18.00 hod.     10.00–18.00 hod.

Tematicky zaměřen na „Víno a pokrmy“ za doprovodu cimbálové muziky. 
Součástí výstavy jsou po oba dva dny řízené degustace v Modrém salonku.
POŘADATEL VÝSTAVY, SOUTĚŽE A ODBORNÉHO SEMINÁŘE 

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
Jednatel společnosti - MUDr. Pavel Kacerovský

Telefax: +420 475 534 077, e-mail: michalec@ortopedicke-centrum.cz

„Víno lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj“
(L. Pasteur)

Statutární město Ústí nad Labem
v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-

ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou 
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce

ředitele příspěvkové organizace
Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41,

příspěvková organizace
Požadavky:
•  předpoklady pro výkon funkce a odborná kvalifi kace podle zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve vztahu k příslušnému typu školy

• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• organizační a řídící schopnosti
• nástup do funkce od 26. 8. 2008

Náležitosti přihlášky:
• doklady o získání odborné kvalifi kace
•  doklad o průběhu zaměstnání, potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4)
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, ne starší 2 měsíců
•  výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání)
•  čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 

v platném znění

Platové podmínky: 10. platová třída.
Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.
Přihlášky zasílejte nebo osobně doručte do 21. dubna 2008 na adresu: 

Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS, Magistrát města Ústí n. L., 
Velká hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem.

Zalepenou obálku označte „Konkurz MŠ Karla IV.“

Fotbalová akademie
FK SIAD Most

Vznikla v roce 2007. Má tři centra. 
V areálu Čepirohy se připravuje 
220 nejmenších fotbalistů 
v 9 družstvech přípravek pod 
dohledem 27 trenérů. V centru 
Albrechtická v Mostě mají svou 
základnu žákovské kategorie a v 7 
družstvech se zde připravuje 185 
fotbalistů. Přípravu a utkání řídí 
24 trenérů. Areál centra Souš 
se stal domovinou dorostenců. 
V 7 týmech zde trénuje a hraje 
celkem 186 nadějí budoucího 
profesionálního fotbalu pod ve-
dením 24 trenérů. Roční rozpočet 
Fotbalové akademie FK SIAD 
Most je 7 milionů korun.

Paralympiády 2008 se zúčastní hned tři členové 
Tělovýchovné jednoty zdravotně postižených Nola Teplice: 
cyklista Jiří Bouška a atleti Eva Berná a Roman Musil. Ro-
man Musil se spolu s cyklistou Jiřím Ježkem stane aktérem 
dokumentu, který o jejich přípravě na paralympiádu začala 
točit Česká televize. 
Václav Janouch, trenér české reprezentace Spastic Handi-
cap a osobní trenér Romana Musila, svého svěřence 
chválí. Tvrdí, že v poslední době je Roman ve výborné 
fyzické i psychické kondici. „Má problémy s páteří, a proto 
mu musíme vybudovat kvalitní korzet. V přípravě jsme dělali 
všechno pro to, aby měl silná záda, silné břicho a celý pletenec 
ramenních svalů. Zatím to už rok drží a doufejme, že do para-
lympiády vydrží,“ přeje si Janouch. Podle něj je Roman Mu-
sil jako většina chlapů spíše pohodlný. „Když ale přijde na 
trénink, musím ho brzdit, aby si neublížil,“ přiznává trenér. 
Vzpomíná na paralympiádu v Athénách, na které se Roman 
předvedl jako veliký bojovník. Do Řecka tehdy odjížděl poz-
namenaný předcházejícími zdravotními problémy s páteří 
a ramenem. „Neměl žádnou pořádnou přípravu. Dva měsíce 
marodil, měsíc ležel v nemocnici na kapačkách a v červnu na 
závodech v Německu nic nehodil. Byla to katastrofa. Trochu 
jsme sice potrénovali, ale když šel Roman v Athénách závodit, 
věděli jsme oba, že je na tom bídně. Jenomže on se na mě 
podíval a prohlásil: Venco, já to musím vyhrát! A vyhrál,“ vy-
práví Janouch. Čím větší závod, tím prý je to pro Musila 
větší motivace. „Někteří sportovci se z takové zodpovědnosti 
sesypou. Nevydrží tlak toho burácejícího kotle fandících 
diváků. Roman tu fantastickou atmosféru dokáže zvládnout 

a vyburcovat v sobě veškerý potenciál k nejlepšímu výkonu.“
Radost udělaly svému trenérovi také atletky Dana Vráti-
lová (Jedličkův ústav) a Eva Berná, které uspěly na zimním 
halovém mistrovství. „Přestože uprostřed přípravného ob-
dobí neměly moc možností házet, tak Dana překonala v hodu 
diskem téměř o dva metry svůj vlastní český rekord a Eva za 
ním zůstala o centimetr,“ vzpomíná Janouch.
Cyklista Jiří Bouška, který trénuje na Mallorce, a atleti Eva 
Berná a Roman Musil byli v únoru Českým paralympijským 
výborem vyhodnoceni mezi desítkou nejlepších handi-
capovaných sportovců České republiky za rok 2007.

Text: Marie Hřebcová, foto: Václav Šebesta

Roman Musil při hodu koulí na Mistrovství republiky v Bílině.

Paralympionici míří do Pekingu
Teplicko | V plném proudu je příprava členů paralympij-
ského týmu Ústeckého kraje na největší sportovní set-
kání handicapovaných sportovců v září v Pekingu.

Text a foto: Edvard Beneš

Tedy aspoň pro příští ročník. Ústecké 
Lvy v ní vyzve buď Chomutov, nebo 
Mladá Boleslav. Vítěz bude hrát 
příští rok extraligu, poražený jen 
první ligu, druhou nejvyšší soutěž.
Účastníky čeká série nesmírně 
náročná na psychickou odolnost 
aktérů, možná více než téměř 
souběžně hrané fi nále extraligy. 
Po něm se i poražený může pyšnit. 
Po skončení se mu na hrudi bude 
blyštit stříbrná medaile. Kdežto 
poražený sok ze souboje o poslední 
vstupenku na příští sezonu mezi 
elitou republiky bude sledovat ex-
traligu pouze v televizi.
Rozdíl mezi dvěma nejvyššími hoke-
jovými soutěžemi v zemi je ohrom-
ný. Mediálně, ekonomicky i co se 
povědomí veřejnosti týče. Kdo před 

rokem znal hráče a funkcionáře 
Ústí? Nyní i na opačném koutu re-
publiky zjistili, že ústecký hokej 
míchá kartami.
Pokud nechtějí Ústečané o výji-
mečný kredit, který má pouhých 
čtrnáct vyvolených, přijít, musí se 
maximálně koncentrovat na období 
kolem poloviny dubna. Tehdy se 
bude nelítostná baráž rozhodovat. 
Série, jejímž vítězem se stane tým, 
který dokáže čtyřikrát přemoci pro-
tivníka, odstartuje v pátek 11. dub-
na na ledě ústecké Zlatopramen 
areny. Šťastného a zklamaného 
poznáme nejdříve 17. a nejpozději 
23. dubna. 

V hokeji půjde o všechno

WENA AUTOUNIVERSALWENA AUTOUNIVERSALWENA AUTOUNIVERSALWENA AUTOUNIVERSAL
autodíly i pro Váš vůz
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otevírací doba: PO - PA 8 - 16 hodin, SO 8 - 12 hodin

Máte rádi drama, emoce, ostré souboje novodobých gladiátorů? Pak si 
nenecháte ujít baráž. Sérii, ve které se rozhodne o ústeckém hokeji.

Program baráže:
• 11. a 13. dubna v Ústí 
•  15. a 17. dubna na ledě 

vítěze první ligy 
 případně 

• 19. dubna v Ústí 
•  21. dubna na ledě

vítěze první ligy 
• 23. dubna v ÚstíText: Karel Filas

Foto: archiv
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Přejeme našim čtenářům a klientům pohodové Velikonoce – bylo správné znění tajenky křížovky v šestém čísle. Všem luštitelům děkujeme za zaslané odpovědi, a to jak dopisy, tak i elektronickou poštou. 
Mikrovlnnou troubu vyhrála paní Antonie Doležalová z Děčína. Luštitelé dnešní tajenky nám mohou odpovědět jak písemnou formou na adresu:  SEVEROČESKÝ METROPOL, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí 
nad Labem, tak elektronickou poštou na adresu: krizovka@tydeniky.cz nejpozději do 9. dubna 2008. Pro čtyři výherce je připraveno po čtyřech vstupenkách na Vinařské Litoměřice 19. 4. 2008. Příjemnou 
zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.   

Jaká je Iveta Bartošová dnes ve srovnání 
s Ivetou Bartošovou před šesti lety?
Na to se ani neptejte. Od té uplynulo šest let, 
jsem tedy maximálně o šest let starší. Za tu 
dobu se toho stalo hodně. Snad jsem trochu 
zmoudřela.
Jaký je rozdíl mezi vystoupením na plese, na 
koncertu a v televizním pořadu? 
Koncert je skvělý v tom, že cítím okamžitou 
atmosféru, vidím, jak lidi reagují, cítím jejich 
podporu. V televizi je to trochu studenější. 
Musím se soustředit na kamery, na pokyny 
režiséra, jedna písnička se několikrát opaku-
je a ne vždy jen kvůli tomu, že někdo něco 
zkazí, ale třeba i proto, že režisér chce mít 
hodně záběrů, aby se mu lépe stříhalo. Ale 
určitým kompromisem je přímý přenos s di-
váky. 
Pocházíte z Rožnova pod Radhoštěm - tedy  
z druhého konce České republiky. Jak na vás 
působí severní Čechy, jaký dojem na vás dělá 
Ústí nad Labem?
Každá část naší země má svůj půvab. Mám 
ráda města, kterými protéká řeka, protože se 
můžu procházet po břehu a pohled na vodu 
mě uklidňuje. 
Byl pro vás nedávný  pobyt v Dubaji pouhou 
pracovní záležitostí?
Nebyl. Byl i příležitostí nabrat novou sílu 
a odpočinout si. 
Co vás v nejbližší době čeká v pracovní 
sféře?
Chci se konečně pustit do svého cédéčka a čeká 
mě řada vystoupení. 

Kterou písničku ze svého repertoáru máte 
nejraději?
Mám ráda hodně svých písniček, protože je nap-
sali skvělí autoři. Ale nemám žádný žebříček. 
Možná, že mezi ty nejúspěšnější patří Tři oříšky 
od Karla Svobody. 
Máte na světě své místo, kam se 
obracíte, když je vám těžko?
Když je vám těžko, 
je úplně jedno, 
kde jste. Důležité 
není obracet se na 
nějaké místo, ale obracet 
se na lidi, kterým věříte. 
Mám štěstí, že jich ještě 
pár mám.
Kde se vám nejlépe re-
laxuje?
Všude, kde se cítím 
dobře. Ale nemám teď na 
relaxaci moc času.
Věříte v horoskopy?
Pokud mi předpovídají 
něco hezkého, tak asi ano. 
Jakou máte ráda  květinu?
Nejraději mám lilie.
Dáváte přednost sportovní 
módě nebo eleganci?
Mám ráda sportovní eleganci. Ale 
vážně: záleží na příležitosti. Takové dlouhé 
večerní šaty jsou také krásné. 

Text: Pavel Aur, foto: Jiří Severský

Jméno zpěvačky Ivety Bartošové a její soukromý život jsou velmi často skloňované ve všech 
pádech především v bulváru. Po několikaměsíční pauze se zpěvačka dala opět do práce a jed-
nou z prvních zakázek “nové” Ivety bylo vystoupení na Jarním bálu v Domě kultury v Ústí nad 
Labem. Naposledy se jej  pracovně zúčastnila v roce 2002, tehdy ještě v Interhotelu Bohemia.

O stupeň lepší byl jedenáctý Jarní bál 
Drinks Union v ústeckém Domě kultury 
v sobotu 15. března. Výrobce piva ten-
tokrát vsadil na fotbalovou jedenáctku, 
proto mezi účinkujícími převažovali ti, 
kteří mají co do činění s Amforou.
Petr Salava, moderátor večera i skvělý 
DJ, na pódium mimo jiné pozval 
Františka Veselého a Karola Dobiáše, 
kteří si v zákulisí rozuměli s Josefem A. 
Náhlovským i zpěvačkou Jitkou Zelen-
kovou. Plesoví hosté si zatančili při 
vystoupení Ivety Bartošové a zazpívali 
si s ní „pohádkovou hymnu“ o třech 
oříšcích z Popelky. Bylo co poslouchat, 
bylo se na co dívat. Třetí na loňské Miss 
zlatého moku Michaela Rozenská (na 
snímku J. Severského) po vystoupení na 
tanečním parketu přiznala, že se ráda 
napije piva, což na místě dokázala. To, 

že jich spořádá až pět, její bříško vůbec 
nedokazuje. Usmívat se mohl po celou 
dobu plesu i po jeho skončení prokuris-
ta Drinks Union Josef Vejlupek. Vítání 
jara se Zlaťákem bylo zábavnou tečkou 
za letošní plesovou sezonou. (av)
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Kdo si vlastně může o peníze z 15 mi-
liard zažádat? 
O úhradu nákladů na odstraňování 
ekologických škod mohou žádat hně-
douhelné těžební společnosti, které 
vznikly privatizací bývalých státních 
podniků,  dále státní podniky, které 
se zabývají sanacemi a v neposlední 
řadě také obce dotčené těžbou a sa-
mozřejmě i kraje. Obce předkládají 
své žádosti prostřednictvím Ústec-

kého kraje, ten je postoupí na Minis-
terstvo obchodu a průmyslu ČR, kde 
zasedá mezirezortní komise, která 
pak žádost obce zamítne či doporučí 
k dalšímu fi nancování. 

Kolik peněz už je rozděleno a kolik 
ještě rozdělit zbývá?

Dosud vláda pro Ústecký a Kar-
lovarský kraj rozdělila 
částku 10,5 miliardy 
korun. K vyčerpání 

tedy ještě zbývá čtyři 
a půl miliardy. 

Můžete uvést některé 
konkrétní příklady už reali-

zovaných nebo schválených 
projektů?
Z projektů, které už se realizovaly, ur-
čitě stojí za zmínku různé úpravy na 
mosteckém hipodromu, nebo úprava 
areálu vodní nádrže Matylda v Mostě. 
Za peníze z 15 ekomiliard se zde vybu-
dovaly cyklostezky, stezky pro brusla-
ře a cesty pro pěší.
Dále se z ekomiliard zaplatily napří-
klad sesuvy půdy na některých výsyp-
kách. Z projektů, které už jsou schvá-

Patnáct miliard korun plus další čtyři (?)

Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro obnovu krajiny poničené těžbou jsou tak zvané „ekomiliardy“. Tedy 15 miliard korun, které v ro-
ce 2002 uvolnila vláda na sanaci území v Ústeckém a Karlovarském kraji zasažených těžbou hnědého uhlí. Většina této částky je už vyčerpá-
na. Aby se podařilo využít i zbytek, o to se stará Jaroslava Kuszniruková, která pracuje v kancelář hejtmana jako pověřenec za Ústecký kraj v tzv.
15 ekomiliardách. Požádali jsme ji o krátký rozhovor. 

Energii, která je v naší zemi z velké 
části vyráběna právě z uhlí. Pokud se 
nechceme vrátit k petrolejovým lam-
pám a výrobě pomocí ručních manu-
faktur, a dokud u nás bude zabloko-
vána možnost výstavby další jaderné 
elektrárny, musíme se s těžbou hnědé-
ho uhlí zkrátka smířit. 
To ale neznamená, že se smíříme se 
vším, třeba s masivním ničením kra-
jiny. V tomto ohledu se v posledních 
letech, mimo jiné i díky patnácti mili-
ardám ze státní kasy, udělalo mnohé. 
A mnohé se nyní, kdy rozpočtový vý-
bor sněmovny kývl na můj požadavek 
přidat k těm patnácti ještě další bez-
mála čtyři a půl miliardy, udělá. 
Ekomiliardami ale problematika za-
hlazování stop těžby rozhodně vy-
řešena není. Považuji je jen za první 
krok. Nyní je třeba tlačit na změnu 
celého systému obnovy krajiny. Jed-
nak obnova krajiny musí jít hned ve 
stopách těžby. To znamená opustit 
model, kdy se několik let jen těží, až 
vznikne obrovská prašná jáma lemo-
vaná výsypkami. Jáma se pak zatopí 
a výsypky osázejí geometricky uspo-

řádanými lesíky. Říká se tomu rekul-
tivace a považuje se to za konečnou 
fázi úpravy vytěžené krajiny. Jak asi 
každý, kdo v našem kraji žije, ví, re-
kultivovaná území rozhodně nejsou 
plnohodnotnou náhradou stavu, kte-
rý na nich panoval před těžbou. A to 
ani po stránce estetické, ani po strán-
ce užitné. Pokud se na výsypkách zřídí 
pole, mají výnosy nesrovnatelně nižší 
než pole v krajině neponičené, stejně 
dopadá srovnání dřeva vytěženého na 
výsypkách a v původních lesech.
Největší slabinou většiny rekultivo-
vaných míst je ale absence člověka. 
Vznikají kilometry čtvereční oblastí, 
kde nepotkáte ani živáčka. Co by tam 
také dělal? Řešením je nezůstávat jen 
u tak zvaných rekultivací, ale začít 
vytěženou krajinu i revitalizovat a re-
socializovat. To znamená zřizovat v ní 
cesty, inženýrské sítě, zkrátka upra-
vovat ji tak, aby v ní bylo místo pro 
člověka. Aby v ní člověk mohl bydlet, 
pracovat a rekreovat se. (Samozřejmě 
vím, že taková místa u nás už existují, 
ale jsou spíše výjimkami.)  Možná vás 
napadne, že takové revitalizace a re-

socializace krajiny budou mít nesrov-
natelně vyšší náklady než rekultivace. 
Samozřejmě. 
Zahlazování stop těžby tak, jak se pro-
vádí nyní, je fi nancováno z poplatků, 
které těžařské společnosti odvádějí za 
každou vytěženou tunu.
Částka se vypočítává z hodnoty toho, 
co v krajině po rekultivaci bude, a plá-
nu těžby. Pokud by se tedy rekultivace 
měly rozšířit na rozsáhlejší úpravy 
krajiny, musely by těžařské fi rmy - a já 
jsem pro, aby i fi rmy energetické - od-
vádět poplatky daleko vyšší. Myslím, 
že s ohledem na jejich výdělky, to není 
požadavek nijak neoprávněný.
Pěkný nápad, ale jak ho prosadit, že? 
Cesta existuje: změna zákona o ochra-
ně a využití nerostného bohatství, 
tedy tzv. horního zákona. Iniciovat 
jeho změnu ve smyslu, který jsem 
výše popsal, je můj cíl na tento rok. 
Po té, co se podařilo prosadit navýše-
ní ekomiliard, věřím, že se mi podaří 
i změna horního zákona. Přesto: pro 
jistotu mi, prosím, držte palce. 

Jiří Šulc
hejtman Ústeckého kraje

Ekomiliardy jsou prvním krokem

O „ekomiliardách“ hovoříme s pověřenkyní za Ústecký kraj

Chomutov
Březno, Černovice, Droužkovice, 
Kadaň, Málkov, Místo, Pesvice, 
Spořice, Strupčice, Údlice, Vrsk-
maň, Všestudy, Vysoká Pec
Litvínov
Horní Jiřetín, Lom, Louka u Litví-
nova, Mariánské Radčice
Most
Bečov, Braňany, Havraň, Lišnice, 
Malé Březno, Polerady

Bílina
Hostomice, Hrobčice, Ledvice, 
Ohníč, Světec
Teplice
Bžany, Dubí, Duchcov, Háj u Du-
chcova, Hrob, Jeníkov, Kostomlaty 
pod Milešovkou, Košťany, Krupka, 
Lahošt, Modlany, Novosedlice, 
Osek, Proboštov, Rtyně nad Bíli-
nou, Srbice, Újezdeček, Zabrušany
Ústí nad Labem
Chabařovice, Chlumec, Přestanov, 
Řehlovice, Telnice, TrmiceObnova vodních ploch

Obnova krajinné zeleně
Obnova zemědělské půdy
Rozvojové plochy 
např. pro rekreaci, sport

Výše čerpání z programu pro obce (v mil. Kč)
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Výše čerpání z programu pro uhelné
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Na rekultivace, ale hlavně pro návrat lidí do obnovené krajiny

Asi těžko bych našel někoho, komu se líbí jámy po povrchových dolech, výsypky, kouřící elektrárny. 
Ovšem stejně těžko bych asi také hledal člověka, který by někdy nevyužil elektrickou energii. 

lené a na realizaci čekají, bych jmeno-
vala rekreační plochu Nové Záluží, dále 
napojení jezera Most na komunikace 
a inženýrské sítě, obnovu silnice Bílina 
– Kostomlaty.  Z 15 miliard by se měl 
vybudovat také rekreační areál Pražské 
pole na Chomutovsku,  revitalizovat  
Růžodolská výsypka na Mostecku nebo 
vybudovat takzvané středisko Starý 
Most s arboretem. S „ekopenězi“ se 
počítá také při obnově Ahníkovského 
zámku u Chomutova. 
Kam se mají obce obrátit, pokud 
mají o peníze zájem?  

Veškeré informace o tom, jakým způ-
sobem a kam požádat, najdou možní 
žadatelé na internetových stránkách 
Ústeckého kraje – www.kr-ustecky.
cz. Všichni starostové obdrželi tyto in-
formace o podávání žádostí písemně. 
Kromě toho od loňského prosince pro-
bíhají na krajském úřadě pravidelné 
schůzky se starosty dotčených obcí. 
Další je naplánována už na duben. 
Na závěr ještě jednu otázku. Na 
jednání s rozpočtovým výborem 
sněmovny hejtman Ústeckého kraje 
Jiří Šulc požádal vládu o navýšení 15 

miliard o další více než 4,3 miliardy. 
Proč právě o tuto sumu? 
Na přelomu srpna a září se dělala ak-
tualizace celé koncepce. Se starosty 
jednotlivých obcí jsme přehodnoco-
vali jejich priority a potřeby a vybírali 
životaschopné projekty. Když jsme vše 
podtrhli a sečetli, vyšlo nám, že bude 
potřeba 4,3 miliardy korun. Navýšení 
vzniklo hlavně zařazením projektů na 
přípravu rozsáhlých území dotčených 
důlní činností pro další revitalizaci a re-
socializaci a posílení jejich ekologic-
kých a hospodářských funkcí.

Vymezení obcí dotčených těžební
činností v Ústeckém kraji

Názorným příkladem vhodné revitalizace a resocializace území je mostecký Hipodrom, tedy závodiště. A stále 
se tu dělají další potřebné stavby a úpravy. Letos 10. května tu dostihem Jarní ceny Mostu zahájí už dvanáctou 
sezonu. Mezi řady dalších akcí patří třeba tradiční dětské dny (na snímku z loňského června).
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HOROSKOP
31. 3. -  13. 4.

sestavila

Ludmila
Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Pro vás je láska jen otázkou 

vášně a sexu. Většinou ignorujete indi-
vidualitu svých partnerů a neztrácíte 
čas úvahami, jestli vaše protějšky mají 
stejné pocity. Zkuste se trochu vcítit.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Jste obdařeni mocnou životní 

sílou a svět je pro vás báječnou hosti-
nou, kterou si vychutnáváte každým 
kouskem svého těla. Jdete neúnavně za 
svým cílem, někdy dost bezohledně.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Jste milí, příjemní, okouzlují-

cí a výřeční lidé. Máte smysl pro humor 
a ten vás v nejbližší době uchrání před 
následky vaší  záliby překrucovat a při-
barvovat skutečnost.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Naučte se stabilizovat své 

nálady a více si věřte. Vaším velkým 
nedostatkem je neprůbojnost,  ostych 
a sklon podceňovat se. Buďte přístup-
nější změnám a inovacím.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Nezřídka vítězíte nad svými 

protivníky pouze silou své osobnosti, 
ale vaší slabou stránkou je ješitnost. 
Zkuste s ní něco udělat a všechny plány 
půjdou hladce.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Neztrácíte čas sněním, pev-

ně při zemi vás drží materialistické 
založení, což se vám občas vyplácí. Váš 
problém ale je, že když uděláte chybu, 
nesnesete kritiku.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Na jedné straně máte smysl 

pro vše krásné, na druhé jste tvrdohla-
ví, nerozhodní a ke všemu občas otra-
vujete své okolí paličatou hádavostí. 
Zbavte se jí a uleví se i vám.

Štír  24. l0. - 22. 11.
Jste velmi všímaví a bystří 

a umíte se ponořit pod povrch věcí. Pří-
liš ale bojujete jak se sebou samými, tak 
se světem kolem, proto často zůstáváte 
nepochopení.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Vaše nadšení pustit se okamži-

tě do jakéhokoliv projektu je obdivuhod-
né. Jste zdrojem neobyčejné aktivity,
ale občas si nechejte rezervu. Není stále 
„Jen pro ten dnešní den…“

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Neberete nic na lehkou váhu 

a díky tomu vytušíte předem každé ri-
ziko. Vaše plány jsou vždy promyšlené, 
proto mají šanci na úspěch. Ale nebojte 
se občas také improvizovat.

Vodnář  21.1. - 19.2.
Praktická stránka věcí je 

vám lhostejná a tíží vás banality. Je-
nom skvělá intuice vás uchrání před 
problémy, způsobené neustálou snahou 
zavrhovat konvence a autority.

Ryby  20. 2. - 20. 3.
Vaším úkolem je drát se proti 

proudu, ale pokud se jím necháte uná-
šet, špatně to skončí. Nesnažte se stále 
pochopit všechny lidi kolem, snažte se 
najít své vlastní „já“.
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pořádá
regionální kolo

tanečních formací
pro Ústecký kraj

v rámci

EMCO DANCEEMCO DANCE
LIFE TOUR 2008LIFE TOUR 2008

 

Soutěž proběhne
12. dubna 2008

v Domě kultury města Ústí n. L.
Začátek akce: 10.00 hodin     

 

Tato taneční soutěž je určena
pro taneční disciplíny street dance, show 

dance, disko dance, hip-hop, taneční 
a plesové formace a další v dětské, 
juniorské a hlavní věkové kategorii.

Soutěž formací je postupovou soutěží 
na Mistrovství Čech.

Tato taneční soutěž proběhne pod Tato taneční soutěž proběhne pod 
záštitou primátora města Ústí n. L.záštitou primátora města Ústí n. L.
Další info na Další info na www.ts-freedom.czwww.ts-freedom.cz

Taneční skupina

FREEDOMFREEDOM



tižení nových obrazových kvalit, 
podle charakteru krajinného výseku 
a intenzity světla buď metodou tran-
sofokace nebo několikanásobnou ex-
pozicí v různých stupních rozostření. 
Velmi ambiciózní jsou rovněž jeho 
experimenty s ženským aktem. V po-
sledních letech se věnuje převážně 
digitální „letecké“ fotografi i. 
„První letecké snímky, a tím nemys-
lím přes okno dopravního nebo spor-
tovního letadla, jsem dělal v 80. letech 
pro Sklo Union Teplice. Chtěli nafotit 
všechny sklárny, které pod ně patřily. 
Létal jsem s Vivatem z mosteckého 
letiště, tenkrát ještě v Libkovicích,“ 
vzpomíná Kornalík. „Pro letecké 
fotografování musí být hlavně ote-
vírací okénko, to když se fotí šikmo. 
Pro snímky kolmo dolů, dopředu nebo 
vzad používám závěs s dálkovým 
ovládáním a projekcí na obrazovku 
v kabině. Tím pádem můžu pilotovat 
letadlo a zároveň v pravý okamžik 
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Text: Marie Hřebcová
Foto: František Kornalík, archiv

luxus

„K oběma jsem přišel jako kluk. Bydleli 
jsme v Lenešicích a já se z okna díval 
na letadla, která létala na Rané. Přes 
kopec Chlum jsem to tam měl pěšky 
asi 4 km a trávil jsem na letišti spou-
stu času. Přelouskával jsem letecké 
časopisy a dle leteckého instruktora 
bych teoretické zkoušky zvládl už 
v jedenácti. Pomáhal jsem při trans-
portu letadla, mytí, úklidu hangáru 
a občas jsem se načerno dostal do 
vzduchu. Startovalo se navijákem 
a instruktor mě pustil i za knipl. V té 
době tam na republikové úrovni lé-
talo i několik mužů a žen z Lenešic. 
Zkoušky jsem bez problémů udělal ve 
14 letech,“ vzpomíná František. 
V té době také dostal k Vánocům 
fotoaparát Pionýr, pamětníkům 
dobře známý „bakeliťák“ s jedním 
časem. „Když bylo slunce, tak se do-
konce poznalo, kdo na té fotce je,“ 
směje se fotograf. Od počátku si 
vyvolával a kopíroval sám a Pio-
nýrem prý fotil hlavně pěkné 

spolužačky a krajiny. „Proto i moje 
první fotografi e byla z třídního vý-
letu. To mi bylo 13 let,“ upřesňuje
Kornalík. Je velice vzdělaný, neboť 
mimo fakulty leteckého inženýr-
ství a externě vystudovaného obo-
ru umělecká fotografi e na FAMU 
úspěšně absolvoval i fakultu ma-
tematicko – fyzikální a několika-
letý institut se speciálním zaměře-
ním na programování počítačů. 
V roce 1969 založil s několika ka-
marády v Teplicích skupinu TOTAL, 
jejíž členové se scházejí dodnes. 
Od roku 1980 je členem Svazu výt-
varných umělců a od 90. let Aso-
ciace profesionálních fotografů 
České republiky. Kromě účasti na 
nesčetných výstavách má Kornalík 
na svém kontě slušnou řádku knih 
a účelových publikací, v nichž je 
autorem obrazové části.
V jeho starší tvorbě jsou nej-
osobitější experimenty z oblasti dy-
namických krajin směřující k pos-

Jméno Ing. Františka Kornalíka (narozen 1940) se v adresáři 
fotografů a katalozích výstav objevilo před padesáti lety. Na dráhu 
profesionálního fotografa se vydal v roce 1970, po pečlivém zvažování 
mezi dvěma láskami: létáním a fotografováním.

Od létání k fotografování

František Kornalík v kokpitu. Zkoušky složil ve čtrnácti letech. Oazy na jihu České republiky v oblasti kolem Soběslavi. 

Takto vypadají teplické lázně Beethoven z ptačí perspektivy, jak je zachytil objektiv Františka Kornalíka.

zmáčknout spoušť. Hodně záleží na 
počasí, kvůli viditelnosti, hlavně pro 
záběry z větší výšky.“

Vážení a milí čtenáři,

aprílové počasí v prvním jarním 
měsíci si s námi zahrávalo a možná 
ještě zahraje. Slunečné léto je rela-
tivně daleko, a proto vás Severo-
český Metropol unese do exotiky. 
Na ostrově Mauricius si pracovně 
„užívala“ Renata Langmannová a s ní
i další dívky, které spojuje titul miss. 
Ponořte se do snímků Jana Tůmy 
a představte si v klidu domova 
vyhřáté pláže a šumění mořských 
vln... 
Až se vrátíte zpět do reality, zkuste 
ještě chvíli fyzicky odpočívat na-

příklad u křížovky (pro úspěšné 
luštitele máme tentokrát vstupenky 
na Vinařské Litoměřice, kde vína 
soutěží a ochutnávají se). A pak si 
třeba přečtěte, jaká je zpěvačka Iveta 
Bartošová po šesti letech, kdy poprvé 
vystupovala na ústeckém bále, jenž 
bývá každoročně předzvěstí jara. 
To bude letos důležité i pro Ústecké 
Lvy - držme palce jim i dalším seve-
ročeským sportovcům včetně handi-
capovaných, kteří tvrdě trénují do 
Pekingu.
Ani v sedmém vydání Severočeského 
Metropolu jsme neporušili tradici 
a představujeme fotografa. Dívat se 

na svět z výšky a dokumentovat jej, 
to je specifi kum Františka Kornalíka. 
Má to štěstí, že jeho životní láska je 
i jeho povolání. 

Zajímáte se, co je nového ve vašem 
čtrnáctideníku? Přijímáme pozvání 
od úspěšných a známých lidí ze 
severu a už příště vám ukážeme, jak 
a kde žijí. Zlepšujeme naše webové 
stránky, abyste si mohli z jejich 
obsahu sestavit mozaiku toho nej 
z Ústeckého kraje. Těšíme se na vaše 
reakce, zda se vám stránky líbí, ne-
bo jakou by měly mít podobu dle 
vaší představy.

Přeji vám za nás všechny z Metropo-
lu, abyste na svět pohlíželi s nad-
hledem a nechávali se unášet jen 
tím, co opravdu stojí za to!
Pokud se vám dostane toto číslo do 
rukou 1. dubna, nezapomeňte, že je 
apríl a neberte všechny kolem sebe 
úplně vážně.
Mějte hezké dny.

Za tým Severočeského Metropolu 
Alena Volfová
šéfredaktorka

redakce@tydeniky.cz
www.tydeniky.cz


