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Demontáže, monáže, likvidace, 
zednické za išt ní

www.tydeniky.cz

V Litoměřicích točí dvoudílný film Na vlky železa | Od roku 2010 bez lázeňských poplatků? | Lékaři Ma-
sarykovy nemocnice provedli unikátní operaci | Nadace Kolečko darovala monitory | Golf je pro všech-
ny lidi | Truck Trial s adrenalinem |Město Ústí nad Labem slaví 760 let | Saské Švýcarsko jako na dlani
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ÚSTECKÝ KRAJ

Text: Alena Volfová
Foto: archiv Lázní Teplice v Čechách

Tereza Kostková - herečka (Divadlo pod Palmovkou v únoru premiérově uvedlo Cyrana z Bergeraku, kde Tere-
za hraje Roxanu), moderátorka (StarDance), maminka malého Toníčka… a také Tvář Lázní Teplice v Čechách.

me. Dřív jsem znala jen divadlo, dnes 
už jsem tu jako doma.

 Jak často jezdíte do Teplic rela-
xovat?
Jak čas dovolí. Jaro a léto je nám časo-
vě více nakloněno, takže letos už jsme 
to stihli hned dvakrát po sobě. Vždy 
tak na tři čtyři dny. A to je teprve kvě-
ten. Loni jsme absolvovali dva letní del-
ší pobyty, při kterých jsem i fotila a při-
pravovala lázeňský spot pro rozhlasové 
vysílání, takže trochu pracovala.

 Na tiskové konferenci v teplických 
lázních při představování jejich novi-
nek jste moc pěkně mluvila o lidské 
duši, o radosti ze života, která v žád-
ném případě nesouvisí s materiál-
nem. Jak hodně váš život ovlivňuje fi -
lozofi e moudrých?
Neuvědomuji si, že můj život ovlivňuje 
něčí fi lozofi e, prostě nějak přemýšlím, 
žiju… ale ano, chcete-li, už dávno jsem 
pochopila, že mé vnímání života rezo-
nuje s mnoha krásně formulovanými 
úvahami a myšlenkami, které lidé čas-
to kategorizují jako „východní“ fi lozo-
fi e. Ale jsem osobně daleka takového 
škatulkování. Stopy podobného smýš-
lení a způsobu života jsou individuál-
ní a najdete je ve všech možných kul-
turách. Je pravda, že tímto směrem rá-
da rozšiřuji své úvahy i znalosti a čas-
to si v oblasti fi lozofi cké, duchovní či 
psychologické literatury vybírám lite-
raturu.

 Vy a pohyb, jak sama tvrdíte, jste 
přátelé. Ráda vyrážíte na horské tú-
ry. Máte už prozkoumané hory na se-
veru Čech? Které konkrétní hory vás 
vzaly za srdce? 
Krkonoše, trochu – manžel mi je před-
stavil jako svět, kde se narodil. Abych si 
odpočinula úplně absolutně, spojovala 
jsem v minulosti své túry s výpravami 

do zahraničí, tudíž mám v naší krásné 
zemi resty. Ale ty určitě napravíme s To-
níčkem. A samozřejmě začneme Kruš-
nohořím.

 Pohyb, to je i taneční soutěž Star-
Dance, kterou úspěšně moderujete 
s Markem Ebenem. Nastaly chvíle, 
kdy jste měla chuť vyměnit si mode-
rátorské místo za taneční parket?
Ne to ne, ale jinak třeba nabídku od slo-
venských kolegů bych přijala s chutí. 

 Už jste někdy protančila střevíčky? 
Chodíte na plesy? 
Pouze pracovně. Ale o to radši. Vel-
mi si atmosféru plesů užívám, ale sa-
ma bych asi vyrážela o poznání více 
sporadicky. Jsem skřivan, takže večer 
už (mimo práci) tak často nevyhledá-
vám společnost, zřejmě klidem domo-
va kompenzuji svou společenskou pro-
fesi. Boty jsem, myslím, neprotančila, 
ale svého času prostepovala. Věnovala 
jsem se tap dance skoro deset let. Tanec 
je vskutku báječná disciplína.

 V první řadě, co se profese týče, 
se ale pokládáte za herečku. Je role, 
o které sníte?
Je pravda, že moderuji od svých sedm-
nácti let, moderování už je tedy mo-
jí druhou profesí. Ale herectví považu-
ji za základ, z jehož řemesla vlastně po 
různých „kosmetických“ úpravách čer-
pám i do moderování. Divadlo je neod-
diskutovatelně má láska – role však vy-
sněné nemám. Ráda střídám žánry, těší 
mě, když mám pestrý repertoár.

 Na co dalšího se můžou vaši fanouš-
ci těšit?
Zatím je několik věcí ve fázi jednání, tu-
díž nebudu radši prozrazovat… znáte 
herce, jak jsme pověrčiví.

www.tydeniky.cz

Tereza Kostková - herečka (Divadlo pod 
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 Která role vám dává nejvíc 
„zabrat“? A ve které roli se cítí-
te jako ryba ve vodě?
Ve všech - naštěstí. Radost a po-
těšení nejen z vykonané, ale 
i právě probíhané práce je 
u herectví výhodnější a důle-
žitější než třeba u mytí pod-
lahy. (I když i tam je, když vás 
to neštve docela, výsledek lep-
ší.) Z jeviště i obrazovky by to 
divák poznal. A kromě toho, 
proč být masochista a dobro-
volně se mučit. Nikdo mě ne-
nutil, abych dělala, co dělám. 
Dělám to dobrovolně, a tudíž 
ráda. Jsou samozřejmě hry ne-
bo projekty, které takzvaně „za-
brat“ leckdy dají. Ale v tom nej-
lepším slova smyslu. Dělat něco 
rád neznamená nevydávat žád-
nou energii a úsilí. Přímé přeno-
sy, nebo třeba Gazdina roba jis-
tě do kategorie „náročnějších“ 
kousků spadají.

 Vaše jméno je spojováno 
s Lázněmi Teplice v Čechách, 
jejichž jste Tváří. Čím vás 
právě tyto severočeské láz-
ně oslovily a oslovují?
Oslovily mě ke spolupráci, 
protože cítily z mého mlu-
vení i konání při zaháje-
ní loňské lázeňské sezony, 

že jsem skutečně milovník 
lázeňské péče. A díky tomu 
mě mohly a mohou oslovovat 
i zcela prakticky svými vysoce 

profesionálními službami, 
procedurami v krásném, 

rozkvetlém a udržo-
vaném městě, 
kam teď už pra-
videlně jezdí-

JAZYKY  

+ učebnice ZDARMA
Kurzy jen 1 999 Kč/semestr      pomaturitní jen 18 999 Kč      začátek v září      www.parole.cz      tel. 840 111 249
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Na motivy literární předlohy Zdeňka 
Třešňáka, jehož doménou jsou de-
tektivky, které se odehrávají v dnešní 
nebo nedávné společenské atmosfé-
ře a při aktuálních tématech, vzniká 
napínavý příběh ze současnosti.
Scénář k fi lmu připravil Miroslav 
Sovják, který se podílel například 
na tvorbě televizního cyklu „Oběti“ 
a „3 plus 1“ s Miroslavem Donuti-
lem, fi lmů „Bloudění orientačního 
běžce“, „Hodný chlapec“, „Šťáva“ či 
„Jubileum“. Režisérem je Petr Slavík, 
původem dokumentarista, který se 
do hrané režie zapsal díky již zmi-
ňované volné sérii „Oběti“ o lidech 
postižených zločinem, diváky zaujal 
televizními seriály „Černí andělé“ či 
„Ošklivka Katka“ nebo televizním 
fi lmem „Cesta do Vídně“.
Hlavní postavou je úspěšný primář 
gynekologie okresní nemocnice 
MUDr. Karel Mádr, který se pokouší 
o privatizaci tohoto zdravotnického 
zařízení. Objektivita jeho rozhodo-
vání je zpochybněna pokusem dis-
kreditovat jej před veřejností, která 
se dozvídá o znásilnění, jehož se měl 
dopustit na jedné ze zdravotních 
sester na jeho oddělení. On sám se 
pak snaží pátrat po okolnostech 
a zažehne válku mezi konkurenty 
v privatizačním procesu, která před 
divákem obnaží zákulisí veřejné 
správy, policie, bulvárních médií 
a vazby do vysokých míst.
Litoměřičané a návštěvníci města 
se až do 25. června budou setkávat 
s televizním štábem, který natáčí 
scény i za běžného provozu, aniž by 

Na vlky železa točí v Litoměřicích 
Litoměřice | Několik desítek inte-
riérových a exteriérových míst ve 
městě si vybral štáb centra dra-
matické tvorby Televizního stu-
dia Ostrava pro natočení dvoudíl-
ného televizního fi lmu „Na vlky 
železa“. 

omezoval jejich pohyb. Je možné, 
že při práci potkají herce Miroslava 
Etzlera (MUDr. Mádr), jeho manžel-
ku, kterou hraje Vanda Hybnerová, 
a dceru Pavlínu, kterou ztvárnila Lu-
cie Štefl ová. V dalších rolích se před-
staví Lucie Štěpánková, Bohumil 
Klepl, Andrej Hryc, Michal Pavlata, 
Lukáš Vaculík, Marek Igonda, David 
Novotný, Petr Štěpán, Norbert Lichý, 
Veronika Gajerová, Tomáš Hanák, 
David Matásek, Lucie Žáčková či Jo-
sef Carda.
A proč si štáb vybral právě Litoměři-
ce? „Shodli jsme se na tom, že Litomě-
řice patří mezi města, která ještě neby-
la fi lmaři doceněna. Jsou tady výborné 

podmínky pro natáčení a musím zdů-
raznit, že tu panuje ze všech stran ne-
všední vstřícnost, s jakou jsme se jinde 
nesetkali. To platí jak o zdravotnických 
interiérech, tak o interiérech různých 
institucí, venkovních prostorách na 
náměstí či na tržnici. Nalezli jsme tu 
i méně vábná zákoutí a prostředí lomu 
jsme nahradili natáčením v prostorách 
bývalých Mrazíren. Při rozhodování, 
kde budeme natáčet, jsme měli několik 
variant a ve fi nále jsme upřednostnili 
Litoměřice před Mělníkem,“ prozradi-
la vedoucí výroby Ljuba Pašková. 

Jednu scénu k fi lmu Na vlky železa natáčel štáb ČT i na vietnamské tržnici. Nega-
tivních rolí veksláka si tu zahrál Marek Igonda (vlevo), kterému na snímku udává 
poslední pokyny před natáčením režisér Petr Slavík. 

Ústecký kraj | Kampaň pro volby 
do Evropského parlamentu probíhá 
podle předsedy ČSSD Jiřího Paroubka 
velmi dobře a největší soupeř - ODS - 
si to uvědomuje. 
„Proto se do toho trošku snaží házet 
vidle. Proto ty sprostoty na billboar-
dech, ale já si myslím, že my neudělá-
me chybu, že bychom se přizpůsobili, 
protože chceme kampaň udržet ve věc-
né rovině, v rovině souboje argumen-
tů. Lidi by kampaní neměla nechat 
znechutit. Kdybychom přistoupili na 
podobný způsob negativní kampaně, 
jako dělá ODS, tak by to k tomu jistě 
vedlo,“ říká Jiří Paroubek. 
Předvolební mítinky navštěvuje 
zhruba stejný počet lidí, jako tomu 

bylo před krajskými volbami. Lidé si 
podle Paroubka uvědomují důležitost 
evropských voleb. Při nedávném tur-
né po městech Ústeckého kraje přišlo 
například v Kadani na mítink asi 250 
lidí. „Podobné to bylo v Lounech, na 
náměstí v Litvínově bylo něco kolem 
čtyř stovek lidí, v Mostě také asi 350 až 
400. Myslím, že to jsou hezké návštěvy 
a pro nás je to dobrá zpráva, protože 
to ukazuje, že lidé ČSSD věří,“ dodává 
Paroubek. 
Také zdůrazňuje, že ODS svou ne-
gativně vedenou kampaní přispěla 
k ještě větší aktivizaci voličů ČSSD. 
Lidé si podle něj uvědomují, že takto 
se pokračovat nedá.  (eš) 

Jiří Paroubek: Kampaň
ČSSD probíhá dobře

Ústí nad Labem | Kandidáty do Evrop-
ského parlamentu přijel 19. května do 
Ústí nad Labem podpořit předseda ODS 
Mirek Topolánek (při té příležitosti od 
něho převzala tričko modrého týmu ně-
kdejší miss sympatie Lenka Taussigová).
S obyvateli Ústí nad Labem byli připra-
veni diskutovat poslanec a místopřed-
seda ODS Petr Gandalovič, senátor Pa-
vel Sušický, senátor Alexandr Vondra, 
ústecký primátor Jan Kubata a další 
představitelé a příznivci ODS.  (sev)

Mirek Topolánek podpořil kandidáty

 Jak je to vlastně s Čistou Ploučnicí? 
Původní sdružený projekt Čistá Plouč-
nice jako takový dnes již neexistuje, je 
totiž přepracovaný a rozdělený na řadu 
menších, zcela samostatných projektů. 
Celkový objem těchto investic pro Čes-
kolipsko dosahuje cca 500 milionů ko-
run. Chceme začít stavět co nejdříve, 
abychom na začátku roku 2011 mě-
li stavby dokončené nebo aspoň v po-
kročilé fázi realizace. V rámci Liberec-
kého kraje se těžiště aktivit SVS po za-
hájení staveb projektu Čistá Ploučnice 
přesune z Jablonecka, kde v rámci pro-
jektu Lužická Nisa fi nišujeme s rekon-
strukcí úpravny vody Souš, právě na 
Českolipsko.

 Kdo to zaplatí?
Investorem všech uvedených strategic-
kých staveb bude samozřejmě SVS. Pro 

Petr Skokan, předseda představenstva 
Severočeské vodárenské společnosti a. s.

Další projekt SVS na startovní čáře
Severočeská vodárenská společnost (SVS) letos kromě řady naplánovaných akcí 
k obnově majetku zahájí stavby z projektu Čistá Ploučnice, který patří do kate-
gorie tzv. strategických, novou přísnější legislativou vyvolaných  investic. V sou-
časnosti probíhají výběrová řízení na zhotovitele jednotlivých staveb. 

pět dílčích staveb z rozděleného projek-
tu jsme podali žádost o dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí 
(OP ŽP). Jde o stavby-rekonstrukce ČOV 
Česká Lípa, ČOV Nový Bor, ČOV Doksy, 
ČOV Jablonné v Podještědí a kanalizaci 
Kamenický Šenov. Pro další dvě stavby 
z rozděleného projektu jsme podali žá-
dost o dotaci z Ministerstva zeměděl-
ství. Jde o ČOV Nové Zákupy a kanali-
zaci Zákupy. V jednom případě – rekon-
strukce kanalizace Mimoň – jsme tuto 
menší stavbu loni zahájili, a to jako in-
vestiční akci SVS, tedy bez dotace. Co 
se týče projektů, kde žádáme o dota-
ci prostřednitvím OP ŽP, naše projekty 
jsou v pořádku a akceptovány. Poskyt-
nutí dotace z OP ŽP ve výši 60 % je však 
vázáno na splnění tzv. podmínek přija-
telnosti, proto nyní intenzivně jedná-
me o podobě nové provozní smlouvy. 

 Jaký představuje Čistá Ploučnice 
ekologický přínos? 
Společné pro všechny uvedené stav-
by je to, že řeší nakládání s odpadními 
vodami v souladu s novou přísnější le-
gislativou v uvedených městech v po-
vodí Ploučnice. Cílem projektu je spl-
nění  Směrnice rady 91/271/EHS, která 
stanovuje limity pro vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových. Čistírny 
odpadních vod budou po rekonstrukci 
vybaveny novou účinnější technologií, 
dojde i ke změně řízení procesů a tím 
k vyšší spolehlivosti. Co se týče kapacity 
čistíren odpadních vod, dvě jsou ve veli-
kostní kategorii nad 10 000 EO (ekviva-

lentních obyvatel), proto zde půjde ta-
ké o zajištění odstranění dusíku a fos-
foru z odpadních vod. To platí pro ČOV 
Česká Lípa s cca  48 000 EO a ČOV Nový 
Bor s  13 000 EO. Další tři čistírny jsou 
menší: ČOV Doksy – Staré Splavy 8 500 
EO, ČOV Jablonné v Podještědí 4 000 EO 
a ČOV Nové Zákupy 2 500 EO. S rekon-
strukcí čistíren odpadních vod souvisí 
rekonstrukce a dostavba kanalizačních 
systémů, v tomto případě v Zákupech 
a Kamenickém Šenově.

 Které akce v Ústeckém kraji pova-
žujete za nejdůležitější?
Co se týče strategických investic, v Ús-
teckém kraji realizujeme od loňska 
stavby rozděleného projektu Dolní La-
be. Investujeme z našich prostředků 
cca 600 milionů korun do rekonstruk-
cí čtyř velkých ČOV (Bílina, Louny, Pod-
bořany, Želénky) a dostavby kanalizací 

ve dvou aglomeracích (Duchcov, Tepli-
ce). Zahájili jsme také výstavbu úplně 
nové ČOV Litvínov za cca  300 milio-
nů korun, pro kterou žádáme o dotaci 
z OP ŽP. Dokončujeme rozsáhlou rekon-
strukci ČOV Varnsdorf, tu fi nancujeme 
pomocí úvěrů. Rekonstrukce čistíren 
komunálních odpadních vod a rekon-
strukce a dostavby kanalizací bezpo-
chyby zlepší kvalitu životního prostře-
dí. Představují však také impuls pro by-
tovou výstavbu i pro rozvoj drobného 
podnikání. A v neposlední řadě tyto 
rozsáhlé investiční aktivity SVS přispí-
vají k zaměstnanosti ve stavebním 
oboru, což je zejména nyní, v době kri-
ze důležité. 

 Závěrem…
Na investice půjde v regionu působnos-
ti SVS letos téměř  1,4 miliardy korun, 
což je proti období před vstupem do 

EU více než dvojnásobek. Kromě uve-
dených strategických investic nyní při-
chází na řadu intenzivnější obnova stá-
vajících vodovodních a kanalizačních 
sítí, jež jsou leckde na hranici život-
nosti. SVS právě letos zahajuje realiza-
ci Plánu fi nancování obnovy majetku. 
Stále pokračujeme v zavedeném pro-
gramu spolufi nancování staveb našich 
akcionářů, nyní za výhodnějších pod-
mínek než v minulosti. A musím zmí-
nit další z hlavních cílů Podnikatelské-
ho záměru SVS do roku 2010 - udržet 
sociálně únosnou cenu vody pro oby-
vatele - což se nám i při tak vysokém 
objemu investic do infrastruktury daří. 
Věřím proto, že SVS dobře plní funkci, 
pro kterou ji severočeská města a obce 
v roce 1993 založily.

Text a foto: SVS, a. s.

Dolní Labe - rekonstrukce ČOV Podbořany - bednění fekální jímky.

 
Text a foto: Pavel Aur   
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Severočeský Metropol: partner zahájení lázeňské sezony | bezplatná distribuce do domácností v celém Ústeckém kraji
inzerce

Prezentaci principu a postupu celého 
zákroku včetně nastínění možnosti 
jeho provádění v dalším období pro-
vedl primář kliniky Doc. MUDr. Pavel 
Červinka. Přítomni byli ředitel Eduard 
Reichelt a další představitelé Krajské 
zdravotní, a. s., kteří přišli primáři 
Červinkovi a jeho týmu poblahopřát 
k tak významnému úspěchu.

Ústecká klinika byla vybrána díky 
optimálnímu vybavení a personál-
nímu obsazení mezi čtyři pracoviš-
tě v ČR, kde se tyto velmi nákladné 
(jeden stojí zhruba 800 tisíc korun) 
a technicky náročné výkony budou 
provádět. Zatím nejsou hrazeny ze 
všeobecného zdravotního pojištění, 
ale je pravděpodobné, že se tak stane 
už v příštím roce.
Podle primáře Červinky jsou výkony 
zatím prováděny pouze a výlučně na 

fi rmou CoreValve vybraných praco-
vištích, na klinikách při třech fakult-
ních nemocnicích v Praze a v Hradci 
Králové a v Ústí, kde jsou splňová-
ny nejpřísnější podmínky pro tyto 
procedury a jsou na nich předchozí 
zkušenosti s léčbou srdečních vad. 
Firma, než výkon povolí, provádí na 
klinikách přísné testování včetně 
zajištění kooperace s dalšími obory. 
Že jde o unikátní výkon a revoluční 
metodu, jenž byl ve světě poprvé za-
veden teprve v roce 2006, říká sta-
tistika – v celém světě bylo dosud 
provedeno na tisíc těchto výkonů, 
a v ČR, kde byly zavedeny letos, de-
set, přičemž např. v USA se neprová-
dějí vůbec. 
„Náhrada nemocné chlopně byla až 
dosud prováděna chirurgickou cestou 
s rozříznutím hrudníku, připojením 
na mimotělní oběh, vynětím nemocné 
chlopně a přišitím chlopně umělé. Až 
jedna třetina nemocných není opero-
vána pro vysoký věk nebo příliš vyso-
ké operační riziko. Pro tyto pacienty je 
nová metoda náhrady nemocné chlop-
ně perkutánní cestou, tedy přes tepnu 
v pravém třísle, novou šancí. Chlopeň je 
připevněna na zaváděcí cévku, která se 
přes tepny zavede až do místa nemocné 
chlopně, kde dojde k uvolnění a umís-
tění chlopně nové,“ vysvětlil postup 
primář Pavel Červinka. 
Jde o převratný výkon, který zna-
mená zásadní změnu v léčbě ne-
mocných se srdečními vadami. 
„Chtěl bych zdůraznit, že za úspěšným 
zvládnutím tohoto výkonu stojí pří-
prava, do které je zapojena celá řada 
odborníků kardiochirurgů, anestezio-

Unikátní operace na Kardiologické klinice
Ústí nad Labem | Unikátní operaci perkutánní náhrady aortální chlopně 
(nová možnost náhrady nemocné chlopně perkutánní cestou, přes tepnu 
v pravém třísle, tedy bez operačního zákroku) provedli 14. května odborníci 
na Kardiologické klinice Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.

METROPOL se ptá...
předsedy předsta-
venstva KZ, a. s.,
Petra Bendy:

Co říkáte jako 
předseda předsta-
venstva Krajské 
zdravotní, a. s., 

tomu, že unikátní operaci srdce 
provedli lékaři Masarykovy nemoc-
nice?
„Jsem rád, že tato unikátní operace 
srdce proběhla právě v ústecké Ma-
sarykově nemocnici, která je součástí 
Krajské zdravotní, a. s. Naše nemoc-
nice se tím zařazuje mezi naprostou 
špičku zdravotnických zařízení v Čes-

ké republice. Z toho mají prospěch 
zejména občané Ústeckého kraje, 
kteří tak ani kvůli těm nejsložitějším 
a nejnáročnějším lékařským úkonům 
nebudou muset dojíždět do Prahy či 
jiných měst v republice. Věřím, že ta-
kovýchto jedinečných operací budeme 
v Masarykově nemocnici provádět 
více. Protože tato šetrná lékařská for-
ma, tedy bez velkého operativního zá-
sahu do organismu pacienta a přitom 
zcela odstraňující původní zdravotní 
problém, umožňuje rychlejší návrat 
k původní kvalitě života. Zároveň 
musím vyjádřit úctu a poděkování 
lékařům, kteří se na tomto zákroku 
podíleli.”  (me)

logů, rentgenologů, cévních chirurgů 
a dalšího personálu. Výkon by nebyl 
myslitelný bez podpory vedení Krajské 
zdravotní a samotné Masarykovy ne-
mocnice. Všem patří mé poděkování,“ 
řekl primář.   
Získané srdeční vady postihují asi 
jedno procento populace. Vzhledem 
k poklesu revmatického postižení 
srdce vlivem používání antibiotik 
došlo v rozvinutých zemích k po-
klesu výskytu některých vad, a to 
zejména mitrální stenózy. Vlivem 
prodlužování věku dochází k ná-
růstu degenerativních vad - přede-
vším aortální stenózy, což je zúžení 
chlopně mezi levou komorou a sr-
dečnicí. Jde o převratný výkon, který 
znamená zásadní změnu v léčbě ne-
mocných se srdečními vadami. Celý 
výkon, který je nebolestný a trvá do 
dvou hodin, probíhá pod rentgenolo-
gickou kontrolou a pouze v lokálním 
znecitlivění místa vpichu v třísle. 
Nemocní pacienti jsou z nemocnice 

Text: Pavel Aur  
Foto: MN, Pavel Aur

Při nové metodě náhrady nemocné chlopně perkutánní cestou, tedy přes tepnu v pra-
vém třísle, je chlopeň  připevněna na zaváděcí cévku, která se přes tepny zavede až do 
místa nemocné chlopně, kde dojde k uvolnění a umístění chlopně nové.

Primář Kardiologické kliniky Doc. 
 MUDr. Pavel Červinka.

propouštěni v průměru pátý den po 
provedeném výkonu. Při chirurgic-
kém výkonu trvala rekonvalescence 
mnohem déle.

„Prvním pacientem, který tento výkon 
na naší klinice podstoupil, byla 75letá 
žena. Ta nebyla před zákrokem schop-
na kvůli svým potížím s dýcháním 
ani vyjít schody. Protože mimo zúžení 
chlopně trpí i několika dalšími vážnými 
chorobami, nepřipadal by u ní chirur-
gický zákrok vůbec v úvahu. Po zákro-
ku, který trval necelé dvě hodiny, nám 
řekla, že se jí výrazně ulevilo. Počítáme 
s tím, že v červnu provedeme tento 
výkon u dalších dvou pacientů. Zatím 
hledáme rezervy v našem rozpočtu a in-
tenzivně jednáme se zdravotními pojiš-
ťovnami, aby se těchto výkonů mohlo 
během roku provést co nejvíc. Je totiž 
předpoklad, že naše Klinika kardiologie 
Krajské zdravotní a. s., - Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se 
do budoucna stane centrem pro léčbu 
těchto pacientů z celého severozápadní-
ho regionu České republiky,“ vysvětlil 
primář Červinka.
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P o s l e d n í 
v í k e n d 
v květnu za-
žijí Tepliča-
né a jejich 
hosté z dal-
ších regionů 
i ze zahra-

ničí tradiční velkou show – slavnostní 
zahájení 855. lázeňské sezony. Srdečné 
pozvání pro všechny hosty má senátor 
a primátor Teplic Jaroslav Kubera. Za-
čal „bombou“, jak je jeho zvykem. Na 
program jednání zastupitelstva půjde 
návrh na zrušení lázeňských poplatků. 
Pokud bude schválen, stanou se Teplice 
prvními lázněmi v rámci České republi-
ky s tímto benefi tem.
Co se v nejstarších lázních v Čechách 
za uplynulý rok změnilo?
Díky našim občanům se nejstarší lázně 
v ČR oblékly do desítek nových fasád, 
město zase přispělo novými povrchy 
chodníků a vozovek včetně kruhových 
objezdů a parkovišť, kde investice pře-
sáhly 80 milionů korun. 
Na co se osobně těšíte nejvíc?
Především na tradiční setkávání s Tep-
ličany, ale i s pravidelnými hosty. Z pro-
gramu určitě nevynechám skupinu 
Chinaski,  Martu Töpferovou, jejíž zpěv 
mě nadchl, či rockoncert Severočeské 
fi lharmonie, která se představí se zcela 
unikátním vystoupením. 
Kam by se návštěvníci slavnostního 
zahájení lázeňské sezony neměli za-
pomenout podívat?
Doporučil bych Botanickou zahradu 
v Šanově, vyhlídkovou věž kostela sv. 
Jana Křtitele na Zámeckém náměstí ne-
bo zrekonstruovaný Hrádek na Letné. 
A také na slavnostní ohňostroj, který 
začne v sobotu přesně ve 22.22 hodin 
z domu kultury.   (r)

Od roku 2010 bez
lázeňských poplatků

 Co doporučujete potenciálním 
návštěvníkům a hostům lázní?
Od roku 1995 se Lázně Teplice v Če-
chách a. s. podílí na této novodobé 
tradici, která úspěšně navázala na 
historické zahajování lázeňských 
sezon, které v minulosti souvisely 
se sezonností lázeňského odvětví. 
Tato novodobá tradice k lázeňství 
bezpochyby patří a naše společ-
nost se na ní podílí jak sponzorsky, 
tak aktivně. 
Pro hosty lázní a návštěvníky 
Teplic jsou připraveny například 
rozšířené nabídky našich restau-
račních zařízení. V Lázeňském 
domě Beethoven můžete navštívit 
Restauraci Beethoven, kde vás jistě 
zaujme nově upravený vchod do-
mu Zlatá harfa. Samotný Ludwig 
van Beethoven vám napoví, jak se 
do restaurace dostat. A kdo by se 
chtěl o tomto velikánovi světové 
hudby dovědět víc, může navštívit 
v Lázeňském domě Beethoven no-
vě instalovaných „Deset zastavení 
s Ludwigem van Beethovenem“. 
Tato historická reminiscence vás 
jistě zaujme. 
V kavárně Císařských lázních pro 
vás bude připraveno grilování 
a v Kamenných lázních můžete 

Pro hosty Teplic rozšířená nabídka
procedur a restauračních zařízení

Teplice | Tradičně poslední květ-
nový víkend bývá v Teplicích zaha-
jována lázeňská sezona, letošní je 
v pořadí už 855. Před jubilejním roč-
níkem jsme o nabídce Lázní Teplice 
v Čechách hovořili s jejich generál-
ním ředitelem Karlem Weiglem.

posedět na terase s krásným vý-
hledem do zeleně a přitom využít 
bohaté nabídky nápojů a dalšího 
občerstvení.

 Nabízejí teplické lázně, nejstar-
ší ve střední Evropě, vedle klasic-
ké lázeňské péče i něco navíc z ob-
lasti medical wellness? 
Ano, spektrum našich služeb jsme 
obohatili o nabídku z exotických 
oblastí. V nově otevřeném Orient 
SPA Center v Lázeňském domě 
Beethoven, kde na vás skutečně 
dýchne kouzlo orientu, můžete 

strávit příjemné chvíle relaxace při 
ajurvédských masážích a masážích 
lávovými kameny, prováděnými srí-
lanským a indickým masérem.
Otevření se zúčastnila a některé 
z nových služeb si vyzkoušela také 
Tereza Kostková, Tvář teplických 
lázní.
Populární herečka a moderátorka 
k nám jezdí relaxovat. Své pocity 
vyjádřila jednoznačně: „Něco o tom 
vím, ale nevěřte slovům, věřte 
vlastní zkušenosti. Lázně nejsou 
přežitek.“.  (met)

Generální ředitel Lázní Teplice v Čechách Karel Weigl s Tváří lázní Terezou Kostko-
vou, herečkou a populární moderátorkou. 

Výběr ze sobotního  programu

Sobota 30. 5.
VELKÁ SCÉNA - U PTAČÍCH SCHODŮ
13.30 THE CELL
15.00 TEMPERAMENTO
16.30 KATARÍNA KNECHTOVÁ
(Slovensko)
19.00 DAVID KRAUS
21.15 CHINASKI
MALÁ SCÉNA - ZA DOMEM KULTURY
14.00 JOE SATRIANI REVIVAL
15.30 FIDIBUS
17.00 ZLATÝ VOČI
19.00 FLERET + JARMILA ŠULÁKOVÁ
21.15 BRATŘI EBENOVÉ
ODDECHOVÁ SCÉNA - VNĚJŠÍ NÁDVOŘÍ 
REGIONÁLNÍHO MUZEA
13.00 LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
15.00 IDA KELAROVÁ & JAZZ FAMELIJA
16.30 GENTLEMEN SINGERS
18.30 StMEDICIMBAL
21.00 PAVEL JAKUB RYBA &
THE FISH MAN
LÁZEŇSKÁ SCÉNA - MUŠLE
10.00 KVĚTINOVÉ TEPLICE
14.00 ÚSTŘEDNÍ HUDBA ARMÁDY ČR
15.30 ÖVES SOUBOR / Maďarsko/
17.00 DOUBRAVANKA
18.30 STAROPRAŽSKÉ HELIGONKY
20.00 HAWAJ MELODY
SEVERNÍ SCÉNA - NÁMĚSTÍ SVOBODY
9.30 BIG SOUND ORCHESTRA
(Teplice)
11.30 NA POSLEDNÍ CHVÍLI
(Teplice)
13.15 PELL MELL - vítěz hitparády
Severník (Chomutov)
14.45 GOBLIN (Teplice)
16.15 DEFINITIVNÍ ENTENTÝK (Most)
18.00 THE SCHEUFLERS
(Ústí nad Labem)
19.30 FATE MAGAZINE (Teplice)
21.00 MOTORBAND (Teplice)

Kompletní program na
www.lazneteplice.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

Součástí programu, který Nemocnice 
Teplice připravila, byl i Den otevře-
ných dveří neurologického oddělení 
s prohlídkou vybraných pracovišť.
„Jsme rádi, že Krajská zdravotní, a. s., 
si dala za cíl zvýšit informovanost ve-
řejnosti o problematice cévních moz-
kových příhod. Důvodem je, že ve světě 
žije 80 milionu lidí, kteří se potýkají 
s následky cévní mozkové příhody, při-
čemž ročně přibývá 13 milionů obětí. 
V ČR je výskyt této nemoci jeden z nej-
vyšších na světě a podle statistik po-
čet onemocnění neustále stoupá. Tato 
nemoc představuje největší hrozbu pro 
osoby nad 55 let, ale bohužel se vysky-
tuje ve všech věkových kategoriích a vý-
jimkou nejsou ani lidé mladšího věku. 
Jsou dva způsoby, jak se dá této nemo-
ci předcházet. Tím prvním je prevence 
v podobě vhodného stravování, pohy-
bu, udržování optimální váhy a druhý 
způsob je včasná diagnostika nemoci. 
Ústecký kraj chce v tomto ohledu zajis-
tit ve svých zdravotnických zařízeních 
dostupnou a kvalitní péči pro všechny 
obyvatele. Věřím, že díky akcím tohoto 
typu a vzájemné spolupráci se nám po-

30 dnů zaštítila hejtmanka
Teplice | Celostátní projekt „30 dnů 
pro prevenci a léčbu cévních mozko-
vých příhod“, do kterého se zapojila 
také Krajská zdravotní , a. s ., se svý-
mi třemi odštěpnými pracovišti - Ne-
mocnicí Teplice, Chomutov a Děčín, 
se uskutečnil od 27. dubna do 25. 
května. Osobní záštitu nad celým 
projektem v Ústeckém kraji převza-
la hejtmanka Jana Vaňhová, která 
se spolu s ředitelem Krajské zdra-
votní, a. s., Eduardem Reicheltem, 
senátorem a primátorem města 
Teplic Jaroslavem Kuberou a další-
mi hosty zúčastnila 14. května akce 
v teplické nemocnici.

daří ve většině případů vyhrát boj s ča-
sem,“ řekla hejtmanka. Se senátorem 
Jaroslavem Kuberou a dalšími hosty 
navštívila také pracoviště neurolo-
gického oddělení. Dále se setkala se 
zástupci občanských sdružení paci-
entů, kterými jsou například Sdru-
žení Arkadie, Společnost Parkinson 
nebo sdružení CMP – pobočka Tep-
lice. Zajímala se o hiporehabilitaci 
neurologicky nemocných pacientů 
ve spolupráci s EQUIPARKEM Svin-
čice, který zde předváděl ukázky, 
členy občanského sdružení Helppes 
si nechala předvést dovednosti psů 
cvičených pro pomoc postiženým li-
dem a prohlédla si také sanitku RZP 
Teplice a vozidla HZS a AČR.
„Hlavním smyslem této akce je ukázat 
nové léčebné možnosti, kterými můžeme 
pacientům s ucpanými cévami význam-
ně pomoci právě když přijedou do ne-
mocnice včas, což v současné době zna-
mená 4,5 hodiny od začátku příznaků. 
Bohužel je smutnou praxí, že pacienti se 
dostaví až po tomto tzv. terapeutickém 

okně, kdy už pro ně nemůžeme použít 
některé nové léčebné metody. Máme ra-
dost, že zájem o preventivní vyšetření 
ze strany veřejnosti je i letos velký, v loň-
ském roce jsme provedli ultrazvuková 
vyšetření krkavic asi u 150 zájemců, 
z nichž u dvou jsme zachytili nález a tito 
pacienti byli následně operováni,“ infor-
moval MUDr. Roman Macek , hlavní 
organizátor akce. 
Hejtmanka Jana Vaňhová na závěr do-
dala, že každá osvěta ve zdravotnictví 
je velmi důležitá, protože šetří peníze 
při následném léčení pacientů, ale při-
znala, že sama není kvůli nedostatku 
času pravidelným návštěvníkem zdra-
votnických zařízení a že by se měla 
nad prevencí také zamyslet . 
Na rozdíl od senátora Jaroslava Ku-
bery, který prohlásil, že si na místě 
nechá vyšetřit stav svých krkavic a že 
takových příležitostí vždy rád využije, 
protože jinak také nemá čas.

Text: Ludmila Petříková
Foto: Jiří Severský

„Nestává se mi často, že by mě někdo 
oslovil a nabídl mi peníze na vybavení 
našeho oddělení. Většinou musím sám 
prosit a přesvědčovat. Proto chci podě-
kovat Nadačnímu fondu Kolečko a RSTS, 
že věnovaly fi nanční prostředky na za-
koupení tak důležitých přístrojů, jakými 
jsou monitory vitálních funkcí. Já sám 
jsem se s jedním z těchto přístrojů po-
prvé setkal před třemi lety v kanadské 
nemocnici a velmi jsem si přál, abychom 
ho měli také na našem oddělení. Mám 
proto velkou radost, že jsme nyní získali 
dokonce modernější a dokonalejší typ,“ 
řekl primář oddělení  MUDr. Petr Polák 
při slavnostní akci.
První monitor - Dinamap Pro Care 

400 je určen pro akutní a příjmovou 
ambulanci. Jednoduchým a rychlým 
způsobem poskytne při vyšetření zá-
kladní údaje – krevní tlak, pulsovou 
frekvenci a tělesnou teplotu. Jeho po-
užití na ambulanci zrychlí vyšetření 
a tím zkrátí dobu, kterou musí pacient 
na ambulanci strávit. Monitor Dash 
4000 je přístroj, určený ke sledování 
pacientů při hospitalizaci a k zajištění 
kontroly životních funkcí pacienta, 
což nejen usnadní práci personálu, 
ale především zásadním způsobem 
zvýší bezpečnost při hospitalizaci.

Text: Ludmila Petříková
Foto: Jiří Severský

Monitory od Kolečka
Ústí nad Labem | V rámci druhé vlny projektu „Rozsviťte raději dětské oči“ 
věnovaly Nadační  fond  Kolečko  a Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., (RSTS) 
dva monitorovací  přístroje za 330 000 korun oddělení dětské chirurgie - dět-
skému úrazovému centru Masarykovy nemocnice. Ve čtvrtek 14. května pře-
daly dar Centru dětské  traumatologie předsedkyně správní rady nadačního 
fondu Linda Jandová a regionální ředitelka RSTS Ing. Marcela Kubátová.

Primář dětské chirurgie MN Petr Polák, regionální ředitelka RSTS Marcela Kubáto-
vá, předsedkyně správní rady nadačního fondu Linda Jandová a ředitel MN Luděk 
Rückl.
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Obecné pravidlo, které platí nejen pro plynová zařízení, říká, že prevence je vždy
mnohem levnější a přináší méně starostí než odstraňování následků poruchy.

ÚDRŽBA A KONTROLA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
PRO JEJICH BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ CHOD

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Všeobecně jsou plynárenská a plynová za-
řízení zařazena do kategorie vyhrazených 
zařízení, podléhajících povinnosti pravidel-
ných revizí.

Plynárenská zařízení, která jsou ve správě 
společností skupiny RWE, jsou z hlediska 
bezpečnosti a provozuschopnosti pravidel-
ně kontrolována. Tato plynárenská zaříze-
ní končí plynovodní přípojkou zakončenou 
vstupním šroubením hlavního uzávěru ply-
nu – HUP.

Odběrná plynová zařízení, tedy zařízení po-
kračující za hlavním uzávěrem plynu, která 
jsou tvořena zejména domovním regulá-
torem, domovním plynovodním rozvodem 
a plynovými spotřebiči, jsou ve vlastnic-
tví a ve správě majitelů domů a bytů a je 
nutné je také kontrolovat. Jejich provozu-
schopnost a bezpečnost si zajišťuje každý 
vlastník sám a je za ně plně odpovědný.

Proč a jak provádět
kontrolu

  zajištění bezpečného provozu zařízení
  seřízením spotřebiče lze předejít jeho po-
ruchovým stavům
  provoz čistého a seřízeného spotřebiče 
je efektivnější a minimalizuje náklady na 
spotřebu plynu
  čím starší spotřebič, tím častější kontrola 
(minimálně 1krát za rok)
  seřízení a kontrolu zajistit odbornou fi r-
mou – pro řádný provoz je nezbytný do-
statečný přívod vzduchu a odvětrání spa-
lin
  lhůty pro kontroly a čištění komínů pro 
spotřebiče na plynná paliva s výkonem 
do 50kW jsou 2x ročně, pokud je komín 
vyvložkován a 6x ročně pokud není
  kontrola přístupu k hlavnímu uzávěru 
plynu, volný přístup umožní včasný a po-
hotový zásah
  seznam odborných fi rem lze najít na we-
bových stránkách plynárenských společ-
ností

V rámci prevence provádí společnost Jiho-
moravská plynárenská, a. s., každoročně 
tzv. nárazovou zvýšenou odorizaci zemního 
plynu s cílem snazší identifi kace a násled-
ného odstranění i nepatrných úniků plynu 
u koncových zákazníků.

Co dělat, máme-li podezření
na únik plynu:

  vypnout spotřebiče
 uzavřít přívod plynu
  zajistit odvětrání prostoru
  zavolat na nepřetržitou pohotovostní lin-
ku 1239
  dbát pokynů dispečera, případně vyčkat 
příjezdu pohotovostní služby
  zajistit odstranění závady odbornou fi r-
mou

V případě plynárenského zařízení, odběrného plynového zařízení a plynových spotřebičů je údržba a revize těchto zařízení z provoz-
ních, ale především z bezpečnostních hledisek, velmi žádoucí.
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Se Severočeským Metropolem na golf |  bezplatná distribuce do domácností v celém Ústeckém kraji
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Sedm golfových areálů
V Ústeckém kraji můžete navštívit 7 golfových are-
álů. S výhledem na Pravčickou bránu je zde golfo-
vé hřiště v Janově. Nejvíce jamek, tedy mistrovské 
18jamkové hřiště, naleznete v Ústí nad Labem. Sku-
tečný links, který si v ničem nezadá s hřišti ve Skot-
sku, je v Terezíně. Hřiště v těsné blízkosti dostihové 
dráhy naleznete v Mostě. Nejvýše položené hřiště 

v Ústeckém kraji se rozkládá jen pár desítek metrů 
od státní hranice se SRN na Cínovci, paradoxně se 
ale zdejší klub jmenuje Golf club Teplice. V těsné blíz-
kosti jezera Barbora naleznete rovněž golfové hřiš-
tě. Jediným skutečně veřejným hřištěm, kam může 
zavítat veřejnost a vyzkoušet si tajemství golfu, je 
Libouchec. Právě na tomto jediném hřišti ke své hře 
nepotřebujete mít tzv. Zelenou kartu.

Trocha historie
Golf na severu Čech, tedy v Ústeckém kraji, se začal 
provozovat před deseti roky. Nejmladším přírůst-
kem je golfové hřiště v Ústí nad Labem, nejstarším 
potom v Mostě. Po mosteckém hřišti téměř součas-
ně vznikly hřiště v Janově, v Libouchci a na Barboře. 
O dva roky později na Cínovci a o další dva roky 
v Terezíně.

Budoucnost
Benjamínek golfových areálů - ústecké Terasy - má za 
sebou jeden rok plně zprovozněného 18jamkového hřiš-
tě. Jediné osmnáctky v našem kraji. Další osmnáctky by 
měly vyrůst na Barboře, v Mostě a v Janově. Libouchec si 
chce ponechat svou náklonnost k začátečníkům i negol-
fi stům. S osmnáctkou koketují i v Terezíně. Zda se tyto zá-
měry uskuteční, nikdo neví, ale golfi sté doufají, že ano.

Golf je pro všechny lidiGolf je pro všechny lidi
Přídomek, že golf je jen pro bohaté, je zcestný. Na golf potřebujete jen čas a trpělivost. Nepřijde vás na více než například tenis či squash. Vypadá velice snadně, ale teprve ve chvíli, kdy se pokoušíte poprvé udeřit míč 
a poslat jej do dálky, si uvědomíte, jak moc jste tento sport podceňovali. Není to nic jednoduchého. Předepsaným počtem ran dostat míček o velikosti několika centimetrů do jamky o průměru deset centimetrů na 
vzdálenost například 300 a více metrů. Zkuste si to. 

Text: Jan Křemen
Foto: archiv

Libouchec- veřejné hřiště
9jamkové hřiště
Teplická 274
Libouchec
www.gclibouchec.cz

Pondělní celodenní vstup  100 Kč
Od úterý do pátku
pro celodenní hru  200 Kč
Víkendy + svátky
pro celodenní hru  300 Kč

4

Maria Theresia Golf Club
Kotlina Terezín
9jamkové hřiště
www.golfkotlina.cz

Hra na 9 jamek Po - Čt  500 Kč
Hra na 18 jamek Po - Čt  800 Kč
Hra na 9 jamek
Pá - Ne + svátky  600 Kč
Hra na 18 jamek
Pá - Ne + svátky  900 Kč

6

Golf Czech Cínovec
9jamkové hřiště
Cínovec 275
Dubí
www.golf-teplice.cz

Hra na 9 jamek Po - Pá 350 Kč
So - Ne + svátky 400 Kč

7

Golf Club Most
9jamkové hřiště
Skyřická 44
Most
www.golf-most.cz

Hra na 9 jamek Po - Pá 300 Kč
Hra na 18 jamek Po - Pá 500 Kč
Hra na 9 jamek
So - Ne + svátky  400 Kč
Hra na 18 jamek
So - Ne + svátky  600 Kč 

1

Golf Janov
9jamkové hřiště
Janov 233
Arnoltice
www.golfjanov.cz  

Hra na 9 - 18 jamek
Po - Pá  500 Kč
So - Ne + svátky  600 Kč

5

Golf Resort Barbora
9jamkové hřiště
Oldřichov
www.golfteplice.cz

Hra 9 - 18 jamek Po - Čt  600 Kč
Pá - Ne + svátky  700 Kč

2

POUKAZ

POUKAZ

NA ÚVODNÍ LEKCI GOLFU S ASISTENCÍ TRENÉRA

NA ÚVODNÍ LEKCI GOLFU S ASISTENCÍ TRENÉRA

6. ČERVNA od 9.00 do 18.00 hodin 

6. ČERVNA od 9.00 do 18.00 hodin 

v GOLF CLUB LIBOUCHEC

v GOLF CLUB LIBOUCHEC

Držitel tohoto poukazu obdrží

Držitel tohoto poukazu obdrží

bezplatně úvodní lekci golfu

bezplatně úvodní lekci golfu

v uvedený den 

v uvedený den 

POUZE PRO ČTENÁŘE METROPOLU

Golf Club Terasy Ústí n. L.
18jamkové mistrovské hřiště
Všebořice – Podhoří
www.golf-usti.cz

Hra na 18 jamek
Po - Čt 900 Kč
Pá - Ne + svátky 1 200 Kč

3
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Lidé, rady, toulky krajem, pěkné chvíle s Metropolem, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Na SET-TOP BOX se může těšit Jan Kohlík z Chomutova. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní kří-
žovky jsou připraveny  dvě vstupenky na jeden ze závodů Rallye trial Bohemia. 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 4. června 2009. 

METROPOL   horoskop

Sestavila:  Ludmila Petříková

Beran 21. 3. - 20. 4.
Nejste velcí stratégové a plá-

novači, protože milujete dynamiku a na-
pětí okamžiku. Ale váš spontánní přístup 
k životu, průraznost a víra v úspěch vás 
neomylně vedou k dokončení toho, co prá-
vě tvoříte.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vaši nadřízení na vás oceňují 

spolehlivost a svědomitost. V lásce ale platí 
jiná pravidla. Nechejte své partnery občas 
v napětí a nejistotě a umožněte jim, aby si 
mohli trochu zažárlit. Lehký fl irt neuškodí.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Přestože jste na bolest citlivější než 

kdokoliv jiný, máte překvapivě velmi odol-
nou „náturu“. To vám pomůže překonat 
zdravotní potíže, které vás čekají. Brzy se 
zotavíte a budete svěží, silní a plní elánu.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Máte před sebou nepříjemná 

úřední jednání, kterým se bohužel nemů-
žete vyhnout. Přestože budou nejbližší dny 
pro vás dost vyčerpávající, nakonec vám to 
přinese úlevu, klid i zaslouženou odměnu.

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.
Těšte se na setkání s člověkem, 

kterého nemůžete ve svém životě mi-
nout. Ať už vám přinese lásku, platonic-
ké souznění duší  nebo přátelství, bude to 
setkání, které se nesmazatelně vryje do 
vašeho srdce.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Pokud máte pocit, že váš obličej 

skončil a tělo odešlo, podívejte se na sebe 
očima těch krásných mladých lidí, kteří 
vás kdysi  milovali a nezbude vám, než 
také sebe sama obdivovat a milovat.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Inspirujte se módním stylem 

„pařížský dandy“. Osvobodí vás to od 
konvencí a budete se cítit very young 
and beautiful. Nedělejte si nic z toho, že 
vás okolí bude považovat za blázny. Vy 
jste crazy!

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Vaše touha po dobrodružství 

a nezávislosti vás nutí měnit  zaměstná-
ní, koníčky i partnery častěji, než je zdrá-
vo. Nebuďte tak nespolehliví, impulzivní 
a netrpěliví, škodí to vašemu nadání 
a schopnostem.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Neuškodí vám, když budete 

příjemnější a společenští a občas  uděláte 
nějaký kompromis. Váš egoismus možná 
prospívá pracovnímu nasazení, ale part-
neři touží po vaší pozornosti a lásce.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
K vašim nejcitlivějším mís-

tům patří ledviny. Protože podle čínské-
ho lékařství jsou ledviny sídlem životní 
energie, chraňte si je. Vyhýbejte se che-
mickým lékům i alkoholu. Nejvíc vám 
prospěje příroda.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Najděte v sobě dostatek roz-

hodnosti a odvahy a řekněte vašim 
blízkým, kde dělají chyby, přestože se 

tváří, že jsou k dobrým 
radám hluší. Kdo jiný 

to s nimi myslí lépe 
než vy. Vděk ale radě-
ji nečekejte.

Umělá 
hmota na

podlahoviny

Varianta 
jména 
Emílie

Solmizační 
slabika

Trápení
Lihový
čistič
oken

Hra
s čísly

Středně 
velký 

Volkswagen

Název
hlásky

L
Stroze

Část
svíčky

Anglicky 
„údolí“

Švédské 
mužské 
jméno

Jméno 
golfisty 

Ballesterose

Cestovat 
autem

Jeho
osoba

Léky 
na 

opuchliny

Cizí
prací

prášek

Hokejový 
obránce

Pravoslavný 
kněz

Někdo 
(knižně)

Hračka
s kotouči

Opět

Zvíře
z útulku

Slůvko 
pohrdání

Chemická 
značka 
vápníku

Otočná část 
el. motoru

Druh 
papouška

Sedět 
společně

u jídla

Značka
nitu

Plot

Přemách-
nout

Bývalý 
španělský 

dálkař

Naše strana

Zkušební 
vzorky
(slov.)

Krmné
obilí

Ocas

Mzda Pomluvy

Mariášový 
výraz

Rumunský 
kraj

Žíravina
Noční 
podnik

Silně 
jedovatý 

oslepující 
líh

Korálový 
ostrov

Otok

Insekticid

Trup Jídlo
Ind

nebo
Vietnamec

Rokliny

NAPOVÍME:
Esteves, ré,
Seve, dale,
Markup, ts.

Zkratka
naší

banky

Rozsáhlá 
próza

Na
odlišné 
místo

Obdoba 
jména 

Jaroslav

Značka
auto-
baterií

Finančně 
náročně

Na dva
díly

Jméno 
Edisona

Pražský 
prodejce 
škodovek

Špicl

Rázovitý 
oblek

Jiho-
americké 
velehory

Chemická 
značka 
platiny

Lež

Značka 
abfaradu

Trocha

Odhad
skóre

Francouz-
ská chůva

Polní míra

Popravčí

Kujný
nerost

Kus zmrzlé 
vody

Karta vyšší 
než král

Pracovat
s

kapalinou

Polední-
ková

značka

Ty a já

Naše
stavební 

firma

V

Nadšení

Desinfi-
kátor

Evropské 
pohoří

Zemský 
povrch

Směnečný 
ručitel

Pochybení

1

4

2

Egyptský 
džbán

3

přijme do svých řad

Nabízíme:       vysoké výdělky za odvedenou práci          zázemí dynamicky se rozvíjející společnosti

Profesní životopisy včetně fotografi e zasílejte do konce června na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

MANAŽERY PRO OBCHODNÍ ČINNOST Z ÚSTECKÉHO KRAJE
(možné na HPP nebo ŽL)

p

MANAŽERY PRO OBCHODNŽŽŽŽ

Sídlo redakce:
Beethovenova 215/24, 

Ústí nad Labem,
tel. 472 700 122

Využiji blahodárných účinků
termálních pramenů 
a sofistikované péče

Dopřeji si luxusní
exotické masáže

Moje lázně
na dosah ruky

www.lazneteplice.cz

185x267.ai   13.5.2009   21:23:47

185x267.ai   13.5.2009   21:23:47

Vím, že chvilka relaxace
mě nabije novou energií

Vychutnám si každé
sousto v kavárnách

s lázeňskou elegancí

Objevuji svět 
gurmánských zážitků

v Restauraci Beethoven

185x267.ai   13.5.2009   21:23:47

Za zdravím, odpočinkem, exotikou
a gurmánskými zážitky nemusím

jezdit stovky kilometrů daleko!

185x267.ai   13.5.2009   21:23:47

Lázně Teplice v Čechách a.s., 
Mlýnská 253, 415 38 Teplice, tel.: +420 417 977 444, e-mail: info@lazneteplice.cz

185x267.ai   13.5.2009   21:23:47
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Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání
Program bude realizován od září 2009 pro žáky, kteří zahájí vzdělávání v prvních ročnících podporovaných oborů ve školním roce 2009/2010.

Cíle programu:
Motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných 
oborech vzdělání, která ve výsledku povede k:
1. zvýšení počtu žáků nastupujících do prvních ročníků podporovaných oborů tak, 
    aby v prvních ročnících byly otevírané třídy naplňovány do počtu 28 až 30 žáků a tento počet neklesal během studia,
2. zvýšení počtu úspěšných absolventů podporovaných oborů,
3. snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Přehled podporovaných oborů vzdělání:

kód oboru  název oboru
33-59-H/001  Čalouník
36-52-H/001  Instalatér
36-55-H/001  Klempíř - stavební výroba
36-67-H/004  Obkladač
36-69-H/001  Pokrývač 
36-64-H/001  Tesař 
29-56-H/001  Řezník - uzenář 
23-51-H/001  Zámečník
36-67-H/001  Zedník
28-44-M/001  Aplikovaná chemie

Poznámka: Jedná se o obory vzdělání dlouhodobě poptávané 
trhem práce v kraji, ze kterých v posledních letech vycházelo 
jen velmi málo nebo žádní absolventi.  Všechny podporované 
obory jsou formou denního studia.

Finanční rámec programu:
Žák, který zahájí vzdělávání ve školním roce 2009/2010 získá:
1. ročník: 300 Kč měsíčně, 1.500 Kč jednorázově za vyznamenání na konci školního roku

2. ročník: 400 Kč měsíčně, 2.500 Kč jednorázově za vyznamenání na konci školního roku

3. ročník: 500 Kč měsíčně, 5.000 Kč jednorázově za vyznamenání při závěrečných zkouškách

4. ročník: 500 Kč měsíčně, 5.000 Kč jednorázově za vyznamenání u maturitní zkoušky

Žáci vybraných oborů tak mohou získat za 3 roky studia 12.000 Kč, při vyznamenání až 21.000 Kč.

Podmínky a fi nanční rámec programu:
 Program bude zahájen v září 2009
 Příspěvek na dojíždění bude náležet žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 (v případě víceletých gymnázií příspěvek na dojíždění: v osmiletém gymnáziu od nástupu do kvinty,  
 v šestiletém gymnáziu od nástupu do tercie) a  navštěvují střední školu, konzervatoř nebo vyšší   
 odbornou školu působící na území Ústeckého kraje bez rozdílu zřizovatele, a současně mají trvalý  
 pobyt na území kraje.

Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy v jiné obci:

 ve stejném okrese ve výši 100,- Kč/měsíc
 v jiném okrese ve výši 200,- Kč/měsíc

Příspěvek náleží také žákům, kteří jsou přechodně ubytováni v místě působiště jejich školy

Příspěvek na dojíždění

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji

Ústecký kraj S
e
v
e
ro
če

sk
á
 v

o
d

á
re

n
sk

á
 s

p
o

le
čn

o
st

, 
a
. 

s.
 

w
w

w
.s

v
s.

cz



G
O

L
F

 R
E

S
O

R
T

 B
A

R
B

O
R

A
G

O
L

F
 R

E
S

O
R

T
 B

A
R

B
O

R
A

e-m
ail: info@

golfbarbora.cz
w

w
w

.golfbarbora.cz
Hřiště, recepce - objednávání tee-tim

e: 721 005 496

10 Kontakt pro podnikatele a fi rmy: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností v celém Ústeckém kraji
in

ze
rc

e
in

ze
rc

e

po
zv

án
ky

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

 Zabraňte návratu ODS
 Už žádné snižování přídavků na děti

• Vrátíme přídavky na děti!
• Trváme na vzdělání bez školného!
•  Žádáme zavedení „novomanželských“ 

půjček pro mladé páry a programu 
výstavby malometrážních 
startovacích bytů!

• Zvýšíme rodičovský příspěvek!

246x196_rodina_tisk.indd   1 5/15/09   4:21:41 PM

Středa 3. 6. Mírové náměstí 16.00 - 20.00 hodin Koncerty ústeckých kapel Schizzo 
band, Dalton Brother, Axel band a Stará škola 
Čtvrtek 4. 6. Střekovské nábřeží u Vraku lodi 10.00 – 17.00 hodin Dětský den 
(klaun, kouzelník, dětské divadlo, soutěže, Pimbula a Bimbula, kolotoče, jízda na 
ponících, nafukovací atrakce)
Čtvrtek 4. 6. Mírové náměstí 17.00 – 20.00 hodin Koncerty ústeckých kapel Lazaret 
band dr. Šorfa, Točilas a Tom Tom Traffi c
Čtvrtek 4. 6. centrum 17.30 hodin V. ročník Letního běhu na lyžích 
Pátek 5. 6. Střekovské nábřeží začátek 16.00 hodin Vrak 09 „OXYGEN“ Open air 
event (návštěvníci se mohou těšit jak na ústecké DJe Spixe, Ludweeka, Luisemastra 
či Martina Franka, tak na zvučná jména Michela Poliaka či Michaely Salačové)
Sobota 6. 6. Lidické náměstí 10.00 hodin X. ročník taneční soutěže O cenu primá-
tora města
Sobota 6. 6. Letní kino 16.30 hodin Koncert k 760. letům města Ústí nad Labem 
(Martina Balogová a Fonotest, Radek Tomášek se skupinou, The Boom, Abba World 
revival, Fešáci a Václav Neckář s Bacily, pro děti pořady s klaunem Bublinou, uvádí 
Josef Náhlovský). Během odpoledne budou vyhlášeny výsledky ankety o nejpopu-
lárnější hudební těleso  Ústecka „Ústecký slavík“.
Neděle 7. 6. Letní kino 21.00 hodin Celebration of Classic (Light Symfonic Orches-
tra pod vedením Norberta Baxy - fragmenty z děl světových skladatelů, laserová, 
světelně hudební show)

„Závody nejsou jen o tom, jak zdolat 
prudký svah, ale také o správném orien-
tování se v terénu a navíc projetí sekcí 
a umístěných branek i za cenu, že nevíte, 
kdy se můžete převrátit,” řekl promo 
manager akce Karel Fiala, podle něhož 
se zatím přihlásilo více než 50 posá-
dek z České republiky i ze zahraničí.
Kompletní informace na stránkách 

Truck Trial s adrenalinem
Krásná Lípa u Chomutova | Závody Mistrovství ČR v Truck Trialu se usku-
teční v Krásné Lípě na Chomutovsku o víkendu 20. a 21. června.

Program
Sobota 20. června:
7.00 - 10.00 Přejímky vozidel 
10.00 - 10.15 Zahájení závodů
10.30 - 17.00 Soutěže v sekcích 
17.00 - 23.00 Festival na Rafandě 
- Lou Fanánek Hagen, Baden a Tři 
sestry, Laura a její tygři 
Neděle 21. června:
8.45 - 9.00 Rozprava a zahájení
závodu
9.00 - 16.00 Soutěže v sekcích 
16.00 - 17.00 Vyhlášení výsledků

METROPOL tip

Oslavy 760 let města Ústí nad Labem

Truck Trialového klubu na adrese 
www.trucktrial.cz nebo na www.kri-
mov.cz. (na)

Vydejte se na výpravu do podzemí
Město Krupka

Město Krupka s 13 923 
obyvateli leží na jihový-
chodním úpatí Krušných 
hor nedaleko lázní Tepli-
ce. Vznik původního hor-
nického městečka Krupka je 
spjat s těžbou cínové rudy a jejím 
dalším zpracováním. 

Prohlídková štola
STARÝ MARTIN Krupka 

Štola Starý Martin bývala jedním 
z nejvýznamnějších starých důlních 
děl krupského revíru. Otevírala jednu 
z nejbohatších a nejdelších cínových 
rudních žil – žílu Lukáš. Dolování zde 
začalo v průběhu 14. století, těžba 
ustala před druhou světovou válkou.
Rekonstrukce štoly započala roku 
1999 v rámci projektu „Příhraniční 
naučná hornická stezka Krupka-Du-
bí-Altenberg-Geising“, který byl za-
řazen do projektů podporovaných EU 
a z velké části fi nancován z programu 
PHARE.
Prohlídková štola Starý Martin byla 
slavnostně otevřena a zpřístupněna 
pro veřejnost dne 15. září roku 2000.
Štola Starý Martin nabízí návštěvní-
kům ukázky ražení historických dlou-
hých důlních děl, ukázky rozdílů ve 
vyztužování prostor v minulosti i sou-
časnosti, na vybraných stanovištích 
způsoby dobývání cínové rudy, které 
dokumentují rozvoj technologie těžby, 
dále charakteristické úseky žíly Lukáš 

s její minerální výplní, sbírku historic-
kých předmětů, přehled znaků všech 
hornických měst v ČR a výstavu mine-
rálů a hornin. Atrakcí je „Pramen štěs-
tí“ a krápníková výzdoba. Atrakcí je 

tzv. „Pramen štěstí“ a krápníková vý-
zdoba. Na volném prostranství v areá-
lu štoly je venkovní muzeum historic-
ké i současné důlní techniky.
Prohlídka s odborným výkladem trvá, 
dle zájmu, cca 45 minut, délka trasy 
je 1000 m tam i zpět. Pro návštěvníky 
je k dispozici velké parkoviště naproti 
štole, zázemí pro čekající na prohlíd-
ku poskytuje místnost s výstavkou 
hornických potřeb a s propagačními 
materiály města. Součástí zázemí je 
sociální zařízení. Za příznivého poča-
sí mohou návštěvníci využít venkov-
ní terasu. 
Průvodci zajišťují prohlídku s odbor-
ným výkladem i v německém jazyce, 
anglicky mluvícím turistům je k dis-
pozici výklad v AJ na infotabuli před 
štolou.

Prohlídka štoly - stanoviště huntProhlídka štoly - stanoviště hunt

3
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Vchod do podzemíVchod do podzemí

Pokyny pro návštěvníky
•  k prohlídce štoly se doporučuje pev-

ná obuv a teplé oblečení
•  prohlídka trvá 45 minut, délka trasy 

je 1000 m (tam i zpět)
•  vstup dětem do 5 let není povolen
Provozní  doba
•  denně od 9.30 do 16.15 hodin, 12.30 

až 13.00 polední přestávka
•  začátky prohlídek: 9.30., 10.30., 

11.30., 13.15., 14.15., 15.15., 16.15 

hod. V zimním období (listopad – du-
ben) možný omezený provoz.  

Vstupné
• dospělí: 50,- Kč 
•  děti do 15 let, studenti do 20 let

a důchodci od 60 let: 30,- Kč 
•  rodinné vstupné, rodiče a jejich děti 

(max. 3): 130,- Kč 
• školní výprava (do 20 let): 20,- Kč za os. 
•  ostatní výpravy (15 – 20 osob):

700,- Kč za výpravu 

• příplatek za výklad v NJ: 100 %   
•  fotografování: 50,- Kč, videozáznam: 

100,- Kč

Kontakt
Štola Starý Martin
tel.: 417 822 154, 724 260 711
Městský úřad Krupka
tel.: 417 803 131, 417 803 130
e-mail: info@mukrupka.cz
www.krupka-mesto.cz
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Osmnáctijamkové hřiště včetně klu-
bového zázemí Golfového areálu Te-
rasy společnosti CZ GOLF a.s. vzniklo 
v místě bývalého Všebořického dolu 
v rekultivované zóně a nabízí možnosti 
pro využití volného času jednotlivců 
a celých rodin.
Golfový areál Terasy není přístupný jen 

vybrané společnosti, do „oázy klidu“ 
se může vypravit kdokoliv, jednak si 
zahrát golf, jednak se občerstvit. „Pro 
hráče, ale i pro ostatní návštěvníky golfo-
vého areálu, včetně například cyklistů či 
turistů, je připravena restaurace s terasou 
s nádherným výhledem na velkou část 
hřiště, kde lze sledovat hráče při samotné 
hře,“ zve k návštěvě manažer klubu On-
dřej Bula. V příjemném prostředí golfo-
vé restaurace lze uspořádat i rodinné 
či fi remní oslavy nebo svatby. Nabídka 
jídel a nápojů je za příznivé ceny, pro 
milovníky piva, kteří přijedou vozem, 
je i točené nealkoholické pivo. 
Návštěvníci restaurace, jejichž útrata 

Golf Club Terasy: sport a relax
Ústí nad Labem | Sezonu letos za-
hájil Golf Club Terasy v Ústí nad 
Labem (neplést si se Severní Tera-
sou). Areál se nachází ve čtvrti Vše-
bořice (ve směru z Ústí nad Labem 
k Tescu a odtud dál na Teplice, na-
vedou vás šipky GOLF). Parkovací 
kapacita je šedesát míst.

Projekty ROP

UPLATN NÍ DOTACÍ Z EVROPSKÝCH FOND
V TEPLICKÉ NEMOCNICI

P es p l miliardy korun, práv  tolik získala Krajská zdravotní, a.s. 
na své projekty z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ed-
nictvím Regionálního opera ního programu regionu soudržnosti 
Severozápad. Jedním z projekt , které se tímto zp sobem financu-
jí, je „Dopln ní zdravotnického za ízení a p ístroj  – o.z. Teplice“ 
v celkové výši p es 82 milion  korun. Výb rové ízení bylo vyhlášeno 
v srpnu 2008 a s realizací se zapo alo již v prosinci lo ského roku 
a jeho dokon ení je plánováno na srpen tohoto roku.
Dotace byly mimo jiné uplatn ny k nákupu t chto za ízení:

nemocnice Ústeckého kraje

Defibrilátory  Dezinfektory
Dokovací stanice  EKG
Elektrochirurgické jednotky 
Endoskopická v ž  Endoskopy
Funduskamera  Holtery
Infuzní pumpy  Injek ní dávkova e
Jednodutinový  kardiostimulátor 
Kardiomonitory  Laminární boxy
Monitorovací centrály 
Monitory EKG, NIBP, SpO2, TEMP, IBP 
Opera ní svítidla 
Optický koherentní tomograf 
Pacientský zah ívací systém 
PACS stanice a te ky  Pentacam
Plicní ventilátory  Pulzní oxymetry
Rehabilita ní p ístroje 
Resuscita ní l žka   Rota ní mikrotom
RTG skiagraficko-skiaskopický p ístroj 
Ultrazvukové p ístroje 
Univerzální skiagrafické pracovišt 
Vrta ka kostí, pila, shaver 
Výpo etní technika, aktivní prvky sít 

přesáhne 500 korun, dostanou navíc 
pozornost – žeton na půjčení padesáti 
míčků na driving range (cvičnou louku). 
Možnost zkusit si golf na cvičné louce 
má ale každý. Za půjčení padesáti míčků 
zaplatí 50 korun (děti do 12 let obdrží 50 
míčků zdarma) a stejnou částku i za půj-
čení hole. Za poplatek tři sta korun vám 
bude k dispozici golfový trenér. Cvičná 
louka je otevřena od 9 do 18 hodin, hřiš-
tě od 8 do 20 hodin. 
Přijďte i vy za relaxací a sportem, ne-
bo se jen tak podívat a občerstvit, do 
Golf Clubu Terasy. Otevřen je každé-
mu. (met)z

Golf Club TerasyGolf Club Terasy
Ústí nad Labem o. s.Ústí nad Labem o. s.
Všebořice-Podhoří,Všebořice-Podhoří,

e-mail: sekretariat@golf-usti.cz
tel. recepce: +420 721 853 967 

web: www.golf-usti.cz

www.provapo.cz

•Funk ní bez p ípojky vody,
odpadu, el. proudu.

 I na dobírku.•
• Sedm typ .

u.

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

V

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3

Kou imská 18
HZZ a.s., Brno

Gajdošova 82

Pot ebujeme místo na nové výrobky, proto jsme snížili ceny
na poslední vystavené kusy a skladové zboží.

Stovky zlevněných výrobků na každé prodejně ASKO nábytek!

VELKÝ VÝPRODEJ

í t é ý bk t j ížilié ý bk t j íž ibu eme míbujeme míebPot eot e
na posledna posled

íb j íbP t

až o

DĚTSKÝ POKOJ
- provedení: dekor noce/vanilka
- rozměry: 190x252x55 cm
- postel 90x200 cm, bez matrace a roštu
- skříň, polička, stolek
04290024-00

dříve:

6 299,-

Ušetříte

-37%

Dětský pokoj

3 999,-

Po

PŘEDSÍŇOVÁ STĚNA
- provedení: dekor ořech/bílá
- rozměry: 90x187x30 cm
03260251-00

kompletkomplet

kompletkomplet

dříve:

2 399,-

Ušetříte

-50 %

Předsíňová stěna

1 199,-
Ušetří

-37

Platí na všech pobo kách Asko Nábytek od 21. 5. až 17. 6. 2009 nebo do vyprodání zásob. 

metropol_246x196_60%_CZ.indd   1 21.5.2009   10:09:38
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Jana Koziny 1632/7, 415 02 Teplice, distribuce: Česká pošta, s. p., Masarykova 3120/34, 400 01 Ústí nad Labem. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.

Dobrý den, milí přátelé,

za všechny metropolské kolegy opět 
po čtrnácti dnech. Věřím, že pro vás 
byly pohodové.
Konec května bývá tradičně spojován 
s velkým svátkem, zejména pro oby-
vatele Teplicka a jejich okolí. Tamní 
lázně slavnostně zahajují lázeňskou 
sezonu. Letošní, jubilejní, se zúčast-
ní řada umělců, bavičů, řemeslníků, 
prodejců… a provázet jí bude Tereza 
Kostková, Tvář Lázní Teplice. Nabídku 
propagovat lázně dostala a s rados-
tí ji přijala při loňské lázeňské slav-
nosti. Od té doby jsou pro ni Teplice 

místem relaxace, kterou si zde dopře-
je pokaždé, když čas dovolí, a kterou 
doporučuje každému. 
Někdo má relax spojený s adrenali-
nem, proto jistě uvítá pozvánku do 
Krásné Lípy u Chomutova, kde se 
20. a 21. června pojedou závody Mi-
strovství ČR v Truck Trialu. Klidněj-
ší první červnový víkend lze prožít 
s Ústečany, kteří slaví 760 let měs-
ta. Vyvrcholí právě o víkendu 6. a 7. 
června v Letním kině. Sobota bude 
ve znamení populární hudby, v ne-
děli pod širým nebem zazní hudba 
vážná a navíc s doprovodem lasero-
vé show. 

Ústí nad Labem, respektive Kardio-
logická klinika Masarykovy nemoc-
nice, byla v popředí zájmu odborné 
i laické veřejnosti. Tým primáře Pav-
la Červinky provedl unikátní operaci 
perkutánní náhrady aortální chlop-
ně a zasadil se o to, že se ústecká 
nemocnice dostává na světovou, ne-
bo přinejmenším evropskou úro-
veň. Evropské budou červnové vol-
by do parlamentu, předvolební boj 
sílí, o čemž svědčí i časté mítinky na 
mnoha místech kraje. 
Za hranice, k německým sousedům, 
nás dnes pozvala redaktorka Lucie 
Sinková, která měla Saské Švýcar-

sko ze stolové hory Lilienstein jako 
na dlani.
Relax, který vám v dnešním vydání 
nabízíme, může být i golf. Například 
Golf Club Terasy v ústecké čtvrti 
Všebořice poskytne jednak sportov-
ní vyžití, jednak odpočinek. Že zele-
ná uklidňuje, zjistíte, když nalistu-
jete strany 6 a 7 s přehledem všech 
golfových hřišť v Ústeckém kraji.

Dobrý odpal přeje

Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz

Saské Švýcarsko jako na dlani
Spoustě lidem žijícím v pohraničí 
přirostla k srdci mohutná stolová 
hora Lilienstein. Jako jediná se na-
chází na pravém břehu Labe a patří 
tak do Národního parku Saské Švý-
carsko. Z tohoto skalního masívu je 
opravdu nádherný výhled na Labe, 
obec Königstein, ale i na stejno-
jmennou pevnost, která se nachází 
téměř naproti Liliensteinu.
V minulosti zde stával hrad. Dnes 
už najdeme jen několik kamenných 
zbytků původního hradu. Hora byla 
hojně navštěvována už v pravěku. 
To ostatně potvrzují nálezy kerami-
ky. Návštěvníky se to tu ale hemží 
i dnes. Někteří Lilienstein zdoláva-
jí po svých. Stačí jim půlhodina po 
nekonečně dlouhých kamenných 
schodech, které jsou jak na jižní, tak 
i severní straně. Jiní využívají své fy-
zické zdatnosti, pevného lana a dob-
ře držících skob. 

Více než šedesát metrů vysoká kolmá 
jihozápadní stěna vyloženě horo-
lezce láká. A nás turisty zase dobře 
vychlazený nápoj. Ovšem restaurace 
při našich návštěvách byla vždy za-
vřená. Přesto tady stojí už od polovi-
ny devatenáctého století a koncem 
tohoto století tu přibyla i dřevěná 
rozhledna. Nechybí ani nákladní la-
novka, která občas zásobuje horskou 
restauraci. Chlubit se může titulem - 
první lanovka v Saském Švýcarsku.
Kde leží stolová hora? Lilienstein 
se nachází 15 km východně od Pirny, 
a 5 km západně od Bad Schandau. 
Od hraničního přechodu Hřensko - 
Schmilka se vydejte směr Bad Schan-
dau, projedete obcí Bad Schandau, 
na konci obce nenajedete na most 
směr Pirna, ale zůstanete na pravém 
břehu řeky Labe. 

Saské Švýcarsko patří bezesporu k nejkrásnějším a nejvyhledávanějším lo-
kalitám v Evropě. I my Češi už nejezdíme za hranice jen kvůli levnějším 
nákupům, ale i kvůli půvabné přírodě. 

Text a foto: Lucie Sinková
Pohled na Bad Schandau z Liliensteinu.Pohled na Bad Schandau z Liliensteinu.
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Podpořte zájmy republiky v EU a dejte mi svůj hlas

Moje úspěchy
v Evropském parlamentu

Díky Vaší podpoře v minulých volbách 
do Evropského parlamentu jsem měl 
možnost ovlivnit celoevropskou politi-
ku, a to z postu místopředsedy Evrop-
ského parlamentu a předsedy Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin.
Jméno Miroslav Ouzký - český euro-
poslanec, představuje v Evropském 
parlamentu spolehlivost, jistotu a há-
jení českých zájmů. Za nejvýznamnější 
úspěchy mojí práce v Evropském par-
lamentu považuji vyjednání výhodněj-
ších podmínek pro český automobilový 

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu 5. a 6. června apeluji na voliče, aby přišli podpořit české europoslance 
a ovlivnili tak zásadní otázku spojenou s budoucností každého z nás. Je mylné žít v představě, že instituce EU jsou obča-
nům vzdálené, tedy že nepotřebují naši aktivní účast. Naopak, Váš hlas je pro postavení a vliv ČR v EU velmi důležitý. 

průmysl, prosazení vstřícnějších pod-
mínek pro český chemický průmysl 
– implementace chemické legislativy 
REACH a zahájení provozu Evropské 
agentury pro infekční choroby – důle-
žitost této instituce znásobil v součas-
né době se šířící virus prasečí chřipky. 

Šest pilířů mého programu
Rád bych ve své započaté práci po-
kračoval, především proto, že české 
zájmy je nutné i nadále prosazovat 
s jasnými cíli. Své cíle pro další půso-
bení stavím na šesti základních pilí-
řích: Stop zdražování energií, Boj proti 
neplatičům, Evropští lékaři pro české 
pacienty, Česká jaderná energetika, Ži-

votní prostředí pro nás, ne proti nám 
a EU dotace pro Vaše město. Prosazuji 
přístup, aby Evropská unie zohled-
nila energetické možnosti ČR tak, že 
výhody pocítí naši občané. Stejně tak 
podpořím, aby nejasný právní základ 
v boji proti neplatičům byl celoevrop-
sky upraven a získal tak jasný a efek-
tivní legislativní rámec. 
Stojím také za tím, že každý rozumný 
stát má mít možnost využívat vlastní 
energetické zdroje. Celosvětový boj za 
snížení emisí CO

2
 je jedním z dalších 

důvodů, proč rehabilitovat otevřenou 
celospolečenskou diskusi o jaderné 
energetice.

Miroslava Němcová, Jan Pirk, 
Jiří Devát a další

Můj program a zkušenosti v Evropském 
parlamentu podpořila např. Miroslava 
Němcová. Důvěru a podporu do mě 
vkládají také Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., 
přednosta Kliniky kardiovaskulární 
a transplantační chirurgie IKEM, Ing. Jiří 
Devát, místopředseda představenstva 
a viceprezident pro informační tech-
nologie Českých aerolinií, Ivan Hodač, 
generální sekretář Evropské asociace 
výrobců automobilů ACEA, Ing. Ladislav 
Novák, ze svazu chemického průmyslu 
ČR - ředitel a člen představenstva a An-
tonín Šípek ze svazu automobilového 
průmyslu ČR. Rád bych, abyste mě 
podpořili i Vy. Přijďte 5. nebo 6. června 
k volbám a podpořte mě, Miroslava 
Ouzkého – č. 6 na kandidátce ODS.

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


