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FARMÁŘSKÉ TRHY JABLEČNÉ SLAVNOSTI
19. 9. JIRKOV nám. Dr. E. Beneše, 8-12 hod. 
25. 9. TEPLICE OC Olympia, 11-17 hod.
26. 9. CHOMUTOV nám. 1. máje, 8-12 hod. 
3. 10. MOST 1. náměstí, 8-12 hod. 

Více informací na www.severoceskefarmarsketrhy.cz

Chcete vyhrát hodnotné ceny?
UPEČTE, UVAŘTE ČI VYROBTE POKRM, JEHOŽ DŮLEŽITOU 
INGREDIENCÍ BUDOU JABLKA, A ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE!

Trhy se konají pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka

3. 10.

Víc

Ch
UPEČ
ING

 Která z uvedených profesí je 
vám nejbližší a proč?
Jednoznačně herectví. To je to, co jsem 
vystudoval a vlastně většina mých dal-
ších aktivit je s tímto oborem úzce spo-
jena - muzikál, hudba, moderace, psaní 
scénářů a textů 

 Co musí umět a vědět dobrý mo-
derátor? Jak se na tuto roli připra-
vujete?
Každá moderace je jiná, a to nemys-
lím jen tematicky, ale vždy jsou jiní lidé 
v publiku, s jinými lidmi komunikujete 
a děláte rozhovory, vše navíc ovlivňu-
je prostředí – velká hala, malý komor-
ní prostor, a podobně. Je toho mnohem 
víc... Takže je jistě dobré se tematicky 
připravit, projít si scénář, jména, názvy 
společností, funkce a tak dále. Modera-
ce je určitě o maximální empatii a také 
schopnosti improvizace. 

 Dabingový režisér i dabér. Jak obtíž-
né je propůjčit hlas cizí postavě?
Jak které. Jednou jsem daboval herce 
Mickey Rourka, který je pouze o pár let 
starší než já, jenže já jsem měl dlouho 
hodně mladý hlas a ten v té době k ně-
mu strašně nešel. Snažil jsem se postar-
šit ho, na to jsou takové fíglíky s hla-
sem, ale stejně to nepomohlo, a já se 
cítil děsně. Hrozně dobře se mi naopak 
daboval Josh Holloway ve Ztracených 
a poslední dobou dabuji Roberta Carly-
la, dokonce jsem dostal Diváckou cenu 
Františka Filipovského právě za dabo-
vání jeho postavy v Hvězdné bráně IV.

 Společně s kapelou Underhill vy-
stupujete na koncertech, vydali 
jste několik opravdu krásných alb. 

Spolupracujete s řadou osobností 
z oblasti klasické i populární hud-
by. Na koho zvlášť vzpomínáte? 
Tak určitě často myslím na Martina Něm-
ce, lídra skupiny Precedens a Lili Marlene. 
To on jako první zaranžoval mé písničky 
z táborákových cajdáků do rockové po-
doby. Moje krevní skupina je Petr Bende, 
dělá svou hudbu, své texty, máme hodně 
společného. Hrozně dlouho jsme si slibo-
vali společný koncert, loni to konečně vy-
šlo na charitativním festivalu, který spo-
lupořádám ve Frymburku na Lipně. 

 Vaše cesta k herectví nebyla pří-
močará. Jak se vlnila a co vám na 
této profesi učarovalo?
Vlnila se přes střední školu stavební, kte-
rou jsem sice ukončil maturitou, ale mu-
sel jsem při ní profesorům slíbit, že ten 
obor v životě dělat nebudu, jinak bych 
neprolezl. Ale já byl v době maturit už 
přijatý na DAMU na herectví. No a pak 
byly ještě odbočky po devadesátém roce 
– Karlův most a prodej obrázků a loutek, 
od roku 1994 tři galerie s bývalou ženou 
Markétou, psaní scénářů, focení, hudba 
a stále vlastně to herectví. Učarovala mi 
určitě svoboda a pestrost, kterou mi ta-
to profese skýtá, to je mocná droga, neu-
mím si už jinak život představit.

 Co máte nejraději v hledáčku objek-
tivu?
Nejraději mám krásné ženy a dívky, ale 
bohužel se mi do něj zatím dostávají 
sporadicky. Mnohem více dominují kra-
jiny a Praha ...

 Stává se někdy, že musíte uplat-
nit více z uvedených poloh najed-
nou? Jaké to je?

To je muzikál - pohyb, zpěv a herectví. 
Krásná kombinace, ten žánr miluji!

 Po tatínkovi jste zdědil lásku k lout-
kám, jimiž jste doma obklopen. Podělí-
te se někdy o jejich krásu s veřejností?
Tatínek byl doslova GIGANT v loutkaři-
ně. Diváci znají jeho večerníčky Brouč-
ci od Karafi áta, Neználkovy příhody od 
Nosova, pak vytvořil Čokoládového pa-
náčka, Krokodýla Hama a Birlibána. Je-
ho krátký fi lm Císařovy nové šaty získal 
zlatou medaili v Bruselu, seriál Myška 
Violeta a Země Fantazie byla oceněna 
Zlatou palmou a cenou Eurovize. A já 
právě chystám tatínkovi výstavu, bude 
od 19.9. do 19.11. ve Chvalské tvrzi. Bu-
de to takový malý průřez zásadní tvor-
bou, i tak bude k vidění přes 100 loutek 
a spousta kreseb. 

 Kde se s vámi mohou diváci 
v nejbližší době setkat?
Na fi nále soutěže Miss Czech Press 
2015, kde budu jako host zpívat. Byl 
jsem u užšího výběru posledního ko-
la a holky jsou krásné, moc se ten slav-
nostní večer těším!

 Bulvární novináři nyní propírají 
váš nový vztah s mladičkou přítelky-
ní Veronikou. Co jim chcete vzkázat?
Bulvár je žánr, který u nás nemá man-
tinely a je potřeba ho podle toho brát. 
Mně už dávno přestalo trápit, co se 
v něm o mně píše. Jsem šťastný, s Vero-
nikou jsme si dost vzácně sedli a oba si 
to náležitě užíváme.

 Čeho si na životě nejvíc vážíte?
Jeho pestrosti. Škoda jen té krátkodo-
bosti, ta mě srdečně míchá…

Text: Metropol, foto: Lenka Hatašová

Žít a užít!
Moderátor, dabingový režisér, zpěvák, herec, fotograf – to všechno ovládá a zvládá jeden člověk - Zdeněk 
Podhůrský. Ale vezměme to popořádku.

Zdeněk Podhůrský
Narozen ve znamení Berana. Absolvent DAMU, obor herectví. Za sebou má řadu rolí, v po-
sledních letech v muzikálech Krysař, Robin Hood, Jack Rozparovač a Johanka z Arku. Se 
skupinou Underhill vydali CD Mene Tekel, DVD s klipy Číslo na Boha a Slaný déšť, dále 
natočil klipy k písničkám Je mi líto a Mene Tekel. Bydlí v Praze. Životní krédo: Žít a užít! 
A z úžasné knížky od Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii: Don‘t panik.
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www.astrodom.cz

VÝKLAD KARET PO TELEFONU, SMS. 
Problémy v oblasti partnerských vztahů, zdraví, peněz .... ?

Nahlédněte do své budoucnosti!

ZAVOLEJTE TEĎ

906 608 708 

nebo pište SMS 

na 904 05 50 

JSME TU PRO VÁS

Využijte možnost bezplatné konzultace
na stránkách Astrodom.cz, nebo placenou 

soukromou konzultaci.

Sledujte aktuální nabídku na www.pozarni-sluzby.cz

 POLYGON pro nácvik výškových prací
 Vodní trenažer s kompletním funkčním   

   vybavením zařízení pro zásobování 
   požární vodou a dalších prvků požární     
   bezpečnosti staveb

 Trenažery pro hašení různých typů 
   požárů skutečnými hasicími přístroji

 Moderní technika pro nácvik a výuku   
   první pomoci a bezpečnosti práce

 Demonstrační učebna, modely 
   a ukázky zařízení z oblasti požární  
   ochrany a bezpečnosti práce

NABÍZÍ VYUŽITÍ 
ŠKOLÍCÍHO CENTRA PO A BOZP 
PRO PŘÍPRAVU VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

mailto:skoleni@pozarni-sluzby.cz

Informační středisko města, 
Mírové nám., 10.00 hod.
Možnost připojení se ke skupině 
- Teplárna Trmice 
(konečná autobusů) v 10.45 hod.
Zastávky s komentářem 
a prostorem pro diskusi 
- pod Trmicemi, pod Roudníky, 
naučná stezka (na křižovatce 
s alejí), hlavní pláž

Start:

V rámci komentované projížďky zveme na vernisáž 
výstavy projektů studentů architektury FA ČVUT 
v Praze vypracovaných v atelierech Jiřího Klokočky 
(Ústav urbanismu) a Henryho Hansona (Ústav pro-
storového plánování) v letním semestru 2015. Verni-
sáž, v průběhu které můžete diskutovat s ústeckými 
architekty o návrzích, začne od 13.00 v Chabařo-

vicích v Městském muzeu. Bude připraveno malé 
občerstvení. Studie řešily širší okolí Jezera Milada 
v různých pohledech od iniciačních míst přístupu 
k Jezeru, celistvého areálu zážitkových a rekreačních 
aktivit až po umístění nového osídlení. Návrh slouží 
jako iniciační inspirace jakým směrem toto rekulti-
vované území směřovat.

25. 9.  a  26. 9. 2015
PROGRAM NALEZNETE NA:
www.velke-zernoseky.cz                     

Historické  slavnosti  vína  
Vinobraní Velké Žernoseky 2015                                                        

Gastro
food fest
na Zahrad  ech

festival dobrého jídla a pití!
17. - 18.10.2015

Po adatel: Partne i:

GFF 2015 90x120 mm.indd   1 11. 9. 2015   13:58:32

Ministryně 
Karla Šlechtová 
v Ústeckém kraji
Ústecký kraj | Ve 
čtvrtek 10. září 
navštívila Ústec-
ký kraj ministry-
ně pro místní roz-
voj Karla Šlech-
tová. Při setkání 
s hejtmanem Ol-
dřichem Bubeníč-
kem, se členy Rady a Zastupitelstva Ús-
teckého kraje i na Magistrátu krajského 
města se hovořilo hlavně o vzájemné 
spolupráci mezi ministerstvem, před-
staviteli státní správy a samosprávy.
Mezi tématy byl nový zákon o veřejných 
zakázkách, čerpání evropských fondů, fi -
nanční pomoc ministerstva při demoli-
ci vybydlených domů v obecním majet-
ku a společné aktivity v oblasti propaga-
ce cestovního ruchu doma i v zahraničí. To 
by mělo pomoci zvýšit zaměstnanost v re-
gionu posílit zájem o návštěvu kraje, kte-
rý má turistům hodně co nabídnout.  Při 
zpáteční cestě do Prahy si Kalra Šlechtová 
prohlédla objekty v Terezíně zrekonstruo-
vané z programu IOP.  Foto a text: Metropol
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Interiéry prošly nejen úpravami s no-
vým uspořádáním, ale KOC získalo ta-
ké nové, moderní vybavení. V rámci 
zmodernizované onkologie došlo také 
k vybudování kobky pro druhý lineár-
ní urychlovač, který je již nainstalován 
a připravován ke spuštění do klinické-
ho provozu. 
„Není to tak dlouho, co se bojovalo, aby on-
kologie v Ústí byla zachována. Rady z teh-
dejšího ministerstva zdravotnictví zněly, 
aby lidé z Ústeckého kraje jezdili za léčbou 
třeba do Prahy, Liberce nebo Plzně. Ústec-
ký kraj je bohužel nejvíce postižen onkolo-
gickými nemocemi, tak si naši lidé zaslou-
ží, aby se mohli léčit doma a nemuseli ni-

kam dojíždět,“ uvedl Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje, který navští-
vil ústeckou onkologii ještě bezpro-
středně před rekonstrukcí a nyní měl 
možnost srovnání provedených změn.
„Když jsem byl jmenován do předsta-
venstva Krajské zdravotní, byla onko-
logie v Ústeckém kraji na zhroucení. 
V Chomutově nikdo onkologii nadě-

ji nedával, Ústí mělo pouze výjimku. 
Cesta navrátit Komplexní onkologické 
centrum také do Chomutova byla ná-
ročná. S prvním náměstkem hejtmana 
Ústeckého kraje Stanislavem Rybákem 
a generálním ředitelem Krajské zdra-
votní Petrem Fialou, jsme jednali spo-
lečně se třemi ministry zdravotnictví, 
kteří všichni slibovali navrácení onko-
logického centra do Ústeckého kraje, ale 
povedlo se nám to až za přispění sou-
časného ministra Svatopluka Němečka 
po dramatickém jednání v Parlamen-
tu České republiky,“ uvedl Ing. Jiří No-
vák, předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní, a. s.
Nově vybudovaný objekt stínící kobky 
pro druhý lineární urychlovač v ceně 42 
mil. Kč uhradila z vlastních zdrojů Kraj-
ská zdravotní, a. s. Samotný lineární 
urychlovač je pořízený s přispěním do-
tačních prostředků Integrovaného ope-
račního programu MZ ČR a podpory Ús-
teckého kraje, byl vysoutěžen ve veřej-
né soutěži za cenu 78 milionů korun.

Onkologické centrum má nové přístroje i prostředí
Komplexní onkologické centrum 
(KOC) Krajské zdravotní, a. s. – Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z. V Podhájí prošlo v mi-
nulých měsících rozsáhlou rekon-
strukcí. Od kompletní výměny 
oken, zásadní změny vstupních 
prostor, přes řadu interiérových 
zásahů od ambulancí až po paci-
entské pokoje, sociální zařízení, 
společenské a další prostory. 

Přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, 
Ph.D., uvedl, že školicí centrum Krajské 
zdravotní, a. s. je unikátní tím, že se lé-
kaři vzdělávají přímo na nejnovějším 
typu robota da Vinci Xi, který disponu-
je dvěma konzolemi. „V praxi to zname-
ná, že na jedné konzoli operuje zkušený 
operatér a vedle toho se na druhé konzoli 
současně operace zúčastňuje školený ope-
ratér. Vedle toho má školicí centrum i tré-
ninkový modul, na kterém mohou lékaři 
pokračovat ve školení a zdokonalování 
způsobů vedení operace pomocí robota, 
aniž by zatížili pacienta,“ řekl přednosta 
Kliniky urologie a robotické chirurgie. 
Účastníci akce mohli vidět v přímém 
přenosu operaci radikální prostatekto-
mie, což je nejčastěji prováděný výkon 
robotické chirurgie. Hlavním operaté-
rem byl MUDr. Miloš Bočan (na sním-
ku) z Nemocnice Most, o. z., asistují-
cím lékařem byl MUDr. Martin Hlavič-
ka z Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. „Při příležitosti otevření ško-
licího centra jsou demonstrovány mož-
nosti, takže lze na vlastní oči vidět, co se 
bude v budoucnu v centru dít, či přímo si 
dané technologie neohrožující pacienta 
takříkajíc ohmatat. Přímý přenos z ope-
race s odborným komentářem a rozkla-
dem, modulová cvičení, to vše napomá-
há k rozvoji robotické chirurgie v ČR. Ne-
lze opomenout ekonomický přínos pro 
Ústecký kraj v podobě dojíždějících lékařů 
na školení a jeho pozitivní zviditelnění ve 
světě,“ doplnil MUDr. Jan Schraml, Ph.D. 
„Vývojově nejnovější typ robotického sys-

tému posouvá nejen možnosti a kvali-
ty robotické chirurgie v Krajské zdravot-
ní, ale i možnosti nového školícího centra, 
a to mě samozřejmě těší,“ uvedl předse-
da představenstva Krajské zdravotní, 
a. s. Ing Jiří Novák. 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s. doplnil, že poděkování 
patří všem, kteří se svojí činností a úsi-
lím podíleli na tom, že je v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem nejnověj-
ší typ robota da Vinci a můžeme ote-
vřít dokonce školicí centrum. „Připo-
mínám, že v minulosti abychom mohli 
být školicím centrem robotické chirurgie, 
jsme museli mít systémy dva. Dnes má-
me jeden robotický systém, ovšem se dvě-
ma konzolemi. Já doufám, že naše slova 
díků vyslyší i další zdravotní pojišťovny 
a umožní více robotických výkonů u na-
šich pacientů, a to tak, jak s námi v dané 
oblasti již od počátku robotické chirurgie 
spolupracuje náš největší plátce zdravot-
ní péče – Všeobecná zdravotní pojišťov-
na“ uvedl Ing. Petr Fiala.

Krajská zdravotní 
otevřela školicí centrum

robotické chirurgie

Pásku slavnostně přestřihli zleva: Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, Ing. Jiří Novák, před-
seda představenstva KZ, MUDr. Martina Chodacká, primářka onkocentra v Ústí nad La-
bem a Chomutově, hejtman ÚK Oldřich Bubeníček a jeho 1. náměstek Stanislav Rybák.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. se budou nadále školit ro-
botičtí chirurgové a zdravotníci operačních sálů. Krajská zdravotní, a. s. při 
Klinice urologie a robotické chirurgie otevřela 2. září nové školicí centrum. 
V Ústeckém kraji se tak budou vzdělávat týmy operatérů nejen z České re-
publiky, ale i střední a východní Evropy. 

Radiologická asistentka nukleární medicíny Šárka Frýdlová obsluhuje diagnostickou část Onkologického centra V Podhájí. Na druhé fotografi i Ing. Bedřich Zouna u nového přístroje SPECT/CT.

Stavební úpravy prvního nadzemní-
ho podlaží (přízemí) onkologického 
oddělení si vyžádaly investici v hod-
notě 8,4 mil. Kč a zahrnovaly přemís-
tění ambulancí, úpravy vstupu, ves-
tibulu, sociálních zařízení, čekáren 
a další dispoziční úpravy, které při-
spějí k celkové kultivaci daného pra-
coviště, a to ve prospěch pacientů 
a jejich blízkých, i zaměstnanců.
„Za připomenutí stojí, že s projekty, 
které Krajská zdravotní má z dotač-
ních prostředků, jí pomáhá spolufi -
nancováním, formou navyšování zá-
kladního jmění Ústecký kraj, který je 
naším jediným akcionářem. Pro získá-
ní statutu Komplexního onkologické-
ho centra bylo potřeba mj. doplnit ješ-
tě jeden lineární urychlovač, tak že teď 
jsou v Ústí dva. Se všemi těmito změ-
nami se tak řadíme mezi špičková on-
kologická centra v České republice,“ 
řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.
Součástí prohlídky areálu onkologie 

V Podhájí byla také prezentace novinek 
na Oddělení nukleární medicíny Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z, které 
se nachází ve společném areálu, jehož 
části také prošly významnou rekon-
strukcí a modernizací včetně instalace 
nové zdravotnické techniky v řádech 
desítek milionů korun, a to v souvis-
losti s instalací nových přístrojů SPECT, 
SPECT/CT a širokopásmového stabilní-
ho spektrometru. Úpravy se týkaly ne-
jen prostor pro přístroje, ale také čeká-
ren, komunikačních a dalších obsluž-
ných prostor a celé pracoviště tak do-
slova zazářilo novotou.
V současné době se také dokonču-
jí veřejné zakázky na pořízení nové 
kapacity přístroje PET/CT  a souvise-
jících stavebních úprav. Průvodcem 
po zadaptovaných prostorách s no-
vým přístrojovým vybavením byl 
primář oddělení nukleární medicíny 
MUDr. Aleš Chodacki se svými spo-
lupracovníky. 

BMW EFFICIENTDYNAMICS.

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

Radost z jízdy

BMW řady 1

www.autogral.cz
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Věříme, že nyní informativní člán-
ky a stránky Astrodomu nečtete ná-
hodou, jelikož náhody neexistují. Na 
novém poradenském portálu najde-
te informace, které jsou připraveny 
právě pro vás. V rubrikách může-
te denně nacházet informace, rady, 
které vás podpoří do nového dne.
Na našich stránkách si vyberete ak-
tuální horoskop, prognózu na další 
období týdne, nebo se ponoříte do 
tajů numerologie, grafologie, ne-

bo přímo zatelefonujete, či napíše-
te SMS, necháte si vyložit vaši bu-
doucnost a radu od našich porad-
ců, mágů, specialistů, léčitelek, kar-
tářek a kartářů. Koho z nás a našich 
dovedností si vyberete, to záleží již 
jen na vás.
Můžete se podívat na činnosti na-
šich poradců podrobněji a svou in-
tuicí si vybrat svého osobního po-
radce. Jsme tu pro vás 24 hodin den-
ně, abychom vám pomohli a pod-
pořili vás ve vašem životě. Můžeme 
vám poradit také v záležitostech 
vašich zvířecích miláčků, mazlíčků 
a poodhalit jejich pocity, potřeby 
a pomoci i jim. Najdete u nás speci-
alisty na vztahy partnerské i se za-
měřením na minoritní skupiny, po-
mohou vám řešit alternativním způ-
sobem vaše zdraví. 
Zde si můžete vybrat terapeuta pod-
le vašeho zaměření, aby vaše celá 
bytost žila v rovnováze, harmonii.
Mimořádnou osobností je spisova-
tel, fotograf a astrolog Raven Argo-
ni a jeho denně aktualizovaná rub-
rika: Sex, vztahy a partnerská psy-
chologie.
S velmi atraktivní a žádanou meto-

dou vás obeznámí Iva Lecká, spiso-
vatelka, certifi kovaná NLP koučka 
a terapeutka, pomůže vám v oblasti 
vztahů, odstraňování závislostí, zlo-
zvyků, fobií a nabídne vám motivač-
ními programy.
Zabýváme se bylinkářstvím, dalšími 
druhy a možnostmi přírodního léče-
ní. Poradíme vám i s vaší momentál-

ní majetkovou a fi nanční situací.
Připravujeme pro vás i nádherně 
malované mandaly pro váš den, tý-
den, osobní mandaly a spoustu dal-
ších překvapení.
Náš Astrodom je živý, inspirativní 
a určený všem. 
 Těšíme se na vás.
 Za celý team Astrodomu, Vaše Mila

Astrodom - webový portál pro výklad karet
Volejte na 906 608 708 

- cena hovoru 60,- Kč za minutu, 

pište SMS na 904 05 50 
- cena jedné SMS je 50,- Kč 

a nahlédněte do své budoucnosti!

Vítáme Vás z celého srdce na 
www.astrodom.cz

Přístav vašich nákupů a setkání www.centrumpivovar.cz

  Nakupte 

  v září 2015 

 za 300,- Kč

a my Vás

Freecoolina
 se stylistkou

a blogerkou 

    Pošlete své foto a účtenku

   z obchodů Centra Pivovar na 

  info@centrumpivovar.cz  

  do 30.9. 2015 a vyhrajte nákupy se  

stylistkou v hodnotě až 5.000,-Kč,   

kávovary a další ceny.    

více na:

SOUTĚŽ

Přečtěte si pozorně pravidla soutěže na www.centrumpivovar.cz

OBLÉKNEME
OBLÉKNEME

267x183.ai   1   26.8.2015   12:21:40

CO NABÍZÍME?

> fixní plat 

> komplexní vzdělávání v oboru

> kvalitní zázemí kamenné pobočky

> motivační složka ohodnocení

ABSOLVENTI VÍTÁNI

> finanční koncipient

> bankovní poradce

HLEDÁME 

NOVÉ KOLEGY

pmustinadlabem.cz/novykolega
Více na…

Vážení přátelé, známí, naši milí, vítám vás z celého srdce na našich tiš-
těných stránkách ASTRODOM! Jsme nový poradenský portál v oblastech 
vztahů, fi nancí, zdraví a harmonického rozvoje vaší osobnosti.
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Snadno rozpoznatelný bude automobil Škoda Yeti Outdoor, který se bu-
de v termínu od 17. do 22. ledna příštího roku pohybovat v dějišti zimní 
olympiády dětí a mládeže 2016. Sportoviště budou v Chomutově, Litví-
nově, Mostě nebo na Klínovci.

Návštěvníci měli možnost ochutnat 
regionální produkty jako je žerno-
secké víno, žatecké pivo nebo džemy 
z Třebenic. Připraven byl i kulturní 
doprovodný program. „Jsem rád, že 
se náš kraj může prezentovat na Ex-
pu se zajímavými výrobky reprezentu-
jící oblast průmyslu, přírodních krás, 
umění i zemědělství. Věřím, že u ná-
vštěvníků může expozice vzbudit zá-
jem a budou třeba chtít do našeho kra-
je zavítat,“ řekl na zahájení regionál-
ních dní v Miláně hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček.
Nejvíce návštěvníky upoutala posta-
va Giacoma Casanovy, se kterým se 
návštěvníci mohli vyfotit nebo se 

Stejně jako v loňském roce se stane 
září Měsícem náborů. Kromě vedení 
příslušných svazů a krajských týmů 
se představení projektu zúčastnil ta-
ké hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. „Snahou tohoto projektu je 
přivést na hřiště hodně dětí. Pokud dí-
tě přičichne k fotbalu již v útlém věku, 
troufnu si tvrdit, že má vyhráno. Přál 
bych si, aby se na sedm náborů po ce-
lém kraji dostavilo co nejvíce dětí a ná-
bor splnil očekávání organizátorů,“ 
uvedl na tiskové konferenci hejtman.
Náborové místo na Ústecku bude 
na hřišti TJ Vaňov u Ústí nad La-
bem; a to 22. září v dopoledních ho-
dinách. Akce proběhne ve spoluprá-
ci s projektem Můj první gól, Fot-
balovou asociací České republiky, 

Odborná komise přihlédla ke kom-
plexnímu přístupu, k celkovému roz-
voji obce v oblasti vzdělávání, mlá-
deže, spolkového života a životní-
ho prostředí. Soutěž vyhlašuje kaž-
doročně Spolek pro obnovu venkova 
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Minister-
stvo zemědělství. Na bžanském fot-
balovém hřišti se odehrál celý slav-
nostní ceremoniál, kterého se zúčast-
nil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. Ten předal starostce ví-
tězné obce Ivaně Hořčicové diplom, 
zlatou stuhu a květinu.
„Do soutěže jsme se přihlásili poprvé. 
O účasti nás přesvědčila starostka Mě-
runic, a protože jsem soutěživý typ, šla 
jsem do toho s tím, že to prozatím bude 
dobrá zkušenost. Ale hned první místo. 
Když jsem se dozvěděla výsledky, mě-
la jsem infarktový stav,“ řekla šťastná 
starostka Bžan.

Po slavnostním přípitku násle-
dovala prohlídka zázemí, moder-
ní veterinární ordinace s vytápě-
nými boxy pro zvířata a venkov-
ních voliér. „Vzhledem k náklad-
nosti projektu jsme využili možnost 
získání dotace z operačního progra-
mu Životní prostředí, prioritní osa 
6 – Zlepšování stavu krajiny a pří-
rody,“ vysvětlila ředitelka zoopar-
ku Iveta Rabasová.
„Celkem jsme získali 90 % nákladů 
na přestavbu. 8 539 871 Kč činil pří-
spěvek z Fondu Evropské unie, část-

Casanova pobláznil milánské EXPO
V českém pavilonu se od 17. do 
31. srpna prezentoval Ústecký 
kraj s expozicí nazvanou Lás-
ka a příroda na světové výstavě 
EXPO v italském Miláně. Proběh-
ly zde regionální dny, které při-
jel zahájit hejtman kraje Oldřich 
Bubeníček.

posadit na repliku křesla, na němž 
sedával na duchcovském zámku. Ta-
ké vzbudil řadu otázek. Zejména, co 
má společného s Českou republikou 
konkrétně s ústeckým regionem. Pro 
mnoho Italů bylo překvapením, že 
poslední roky života strávil právě na 
zámku v Duchcově. 
V průběhu regionálních dní 22. a 23. 
srpna bylo možno ochutnat žatecké 
pivo, lokální vína a meruňkové dže-
my z Třebenic. V prostorách expozi-
ce Ústeckého kraje probíhalo i zdobe-
ní tradičního českého cibuláku. Ná-
vštěvníci tak měli představu o tom, 
jak se porcelán vyrábí. Porcelán z Du-
bí je součástí krajské expozice a vzbu-
dil u návštěvníků velký zájem. 
Pro návštěvníky byl připraven boha-
tý kulturní program. Vystoupili hrá-
či na bicí z teplické konzervatoře, 
sólový zpěvák Radim Schwab a na 
akordeon zahrál Milan Řehák. Beat-
box předvedl Ondřej Havlík spolu 
s nevidomým zpěvákem Martinem 
Svátkem. 

Výskyt Yetiho v Podkrušnohoří Září - měsíc náborů. Hledá 
se nový Čech či Rosický!

V tiskovém středisku FK Ústí nad 
Labem se uskutečnila tisková 
konference k akci pořádané Fot-
balovou asociací České republi-
ky (FAČR), krajským a okresním 
fotbalovým svazem.

Českou televizí, kluby Synot ligy, 
Fotbalové národní ligy a krajský-
mi a okresními fotbalovými svazy. 
Rodiče tak opět mají šanci přihlá-
sit své dítě do jakéhokoli fotbalo-
vého klubu ve svém okolí a zare-

gistrovat ho jako člena FAČR. V ro-
ce 2015 již proběhly náborové akce 
v květnu, kdy se uskutečnilo 73 vel-
kých akcí podpořených FAČR, které 
postupně navštívilo neuvěřitelných 
12 450 dětí.

Tiskové konference se zúčastnili členové FK Ústí. Na snímku zleva: Trenér Petr Ně-
mec, sportovní ředitel Stanislav Pelc a útočník Army Richard Veverka.

kou 502 345 Kč přispěl Státní fond 
životního prostředí České republiky. 
Zbylá částka byla hrazena z rozpoč-
tu zooparku,“ dodala ředitelka. Pro-
jekt podpořil také Ústecký kraj.
Záchranná stanice pro handicapo-
vané živočichy se nachází mimo 
areál Podkrušnohorského zoopar-
ku nedaleko budovy Ekocentra. Je 
přístupná po cyklostezce vedoucí 
od sídliště Písečná. Několik minut 
trvá cesta od vstupu do zooparku 
od silnice číslo 13, podél výběhů 
pro koně a skanzenu Stará Ves.

Zoopark otevřel novou stanici 
pro handicapované živočichy
V pátek 28. srpna ve 12 hodin byla v Podkrušnohorském zooparku slav-
nostně otevřena nová Záchranná stanice pro handicapované živočichy. 
Program zahájila ředitelka zooparku Iveta Rabasová, slavnostního pře-
střižení pásky se ujal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, pri-
mátor města Chomutova Daniel Černý a zástupce České inspekce život-
ního prostředí Pavel David.

Bžany slavily titul krajské vesnice roku
Bžany, obec v severozápadním 
podhůří Českého Středohoří s pou-
hými osmi stovkami obyvatel, se 
zase o něco více zviditelnily na ma-
pě republiky. Získala zlatou stuhu 
– nejprestižnější ocenění v kraj-
ském fi nále soutěže. 

V rámci slavnostního odpoledne se 
přítomným ukázaly i děti ze SDH 
Lhenice a taneční vystoupení zvládly 
i děti z Mateřské školy Bžany.  
„Pro Bžany je to krásný úspěch. Z Teplic-
ka se tolik obcí neúčastní. Je to i úspěch 
pro dalších sedm místních částí,“ uvedl 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček. Vítězná obec získala fi nanč-
ní dar ve výši jednoho milionu korun. 
„Chtěl bych Bžanům vzkázat, aby dob-
ře investovaly fi nanční částku, kterou 

za první místo dostanou a také, aby se 
umístily i v celostátním kole.“  
Do celostátního kola, které se usku-
tečnilo od 30. srpna do 5. září, po-
stoupila vždy jedna obec za kaž-
dý kraj. Výsledky celostátního ko-
la a nositele titulu „Vesnice roku 
2015“ slavnostně vyhlásí zástupci 
vyhlašovatelů soutěže 19. září v Lu-
hačovicích, v rámci konání Meziná-
rodního festivalu dětských folklor-
ních souborů.

Zlatou stuhu pro nejlepší vesnici Ústeckého kraje pro rok 2015 získala za Bžany 
starostka Ivana Hořčicová.

Pohár Velké letní ceny
putuje na Slovensko

Mostecké dostihové závodiště hos-
tilo v sobotu 29. srpna sedm dosti-
hů. Dostihové odpoledne se kona-
lo za podpory Ústeckého kraje. Ví-
tězem hlavního závodu, Velké letní 
ceny Ústeckého kraje, se stal hně-
dák Sulman s jezdcem Petrem Fo-
retem ze slovenské jezdecké stáje. 
Pohár vítězům předávala ministry-
ně práce a sociálních věcí Michae-
la Marksová spolu s hejtmanem Ol-
dřichem Bubeníčkem a náměstkem 
ministra průmyslu a obchodu Kar-
lem Novotným. Na mostecký hipo-
drom dorazila více než tisícovka ná-
vštěvníků, kteří povzbuzovali své 
favority v sedmi rovinných i pře-
kážkových dostizích. Do série zá-
vodů byl zařazen i dostih poníků. 
Na koních se mohli svézt i příchozí. 
„Ústecký kraj je partnerem mostecké-
ho hipodromu, který je mimochodem 
ukázkou zdařilé rekultivace území po 
těžbě uhlí,“ řekl pro internetovou te-
levizi Ústeckého kraje hejtman Ol-
dřich Bubeníček. 
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V Krupce bude vybudována linka na recyklaci PET lahví

Výkupní cena recyklátu z PET lahví 
z dřívějších pěti korun vyletěla až na 
dnešních 18 za kilogram. Z použitých 
PET lahví se tak stala cenná surovina, 
někteří zpracovatelé proto v případě 
PET lahví začínají mluvit o bílém zlatu. 
Několikanásobně se tak zvedly marže 
a ziskovost recyklace PET lahví.

Třídící linka PET lahví 
v Krupce u Teplic

Předmětem podnikatelského záměru 
je v první etapě vybudování automa-
tizovaného závodu na třídění odpad-
ních směsných plastů s dokonalou se-
parací chlorovaných plastů určených 
pro materiálovou (v tomto záměru ex-
terní) a energetickou (interní) recykla-
ci s výrobní kapacitou přesahující 6000 
tun za rok. Při separaci jsou užity nej-
modernější špičkové technologie duál-
ní optické aktivní zóny druhové a ba-
revné klasifi kace (NRT SpydIR®-R 36 
dual a NRT ColorPlus® 36 Imaging Sys-
tem). Obě tyto aktivní optické zóny vy-

užívají unikátního principu IN-FLIGHT 
SORTINGTM, tzn. že plastový předmět je 
s vysokou přesností klasifi kován až po 
opuštění vysokorychlostního pásové-
ho dopravníku, tedy za letu a to meto-
dou propustné, nebo refl exní detekce.

Ziskovost projektu
Díky vysoké kapacitě plně automatizo-
vaného procesu azvyšeným výkupním 
cenám meziproduktu tříděných PET 
lahví na průměrných 8,48 korun za ki-
logram dosáhne výroba objemu tržeb 
v řádu 50 - 60 miliónů korun ročně. Při 
nákupní ceně vstupní suroviny 4,20 
Kč/kg pak marže činí min. 25 mil. Kč 
ročně a zisk 8-9 mil. Kč v první etapě. 
Na dodávku surovin a odbyt má fi rma 
předjednané dodavatele a odběratele 
a podepsané rámcové smlouvy. V dru-
hé etapě bude třídící linka rozšířena 
o vlastní recyklační linku, jejímž výstu-
pem je PET regranulát s ještě vyšší od-
bytovou cenou a přidanou hodnotou.
Třídící linku vybuduje fi rma ENREI 

s.r.o. se sídlem v Teplicích ve spoluprá-
ci s partnerskou fi rmou ACERCHEMIE 
s.r.o. se sídlem v Krupce, která je dlou-
hodobě úspěšnou zavedenou fi rmou 
na trhu s produkty z oblasti chemie. 
Linka bude vybudována během násle-
dujícího roku a po zkušebním provo-
zu proběhne spuštění plného provozu 
v červnu 2016. Linka bude instalována 
v hale závodu v Krupce u Teplic. 

Financování
Výstavba linky bude fi nancována  
předjednaným bankovním úvěrem 

a částečně úpisem dluhopisů a ve-
řejnost tak má možnost podílet se  
na výnosnosti projektu.

Úpis dluhopisů
Společnost ENREI s.r.o. vyhlašuje ve-
řejnou nabídku tříletých Dluhopisů 
„ENREI 7,20/18“ s úrokovou mírou 
7,2 % ročně a splatností 22. června 
2018. Úroky jsou vypláceny jeden-
krát ročně. Celková předpokládaná 
jmenovitá hodnota upsaných Dlu-
hopisů je 18 mil. Kč.
Společnost ACERCHEMIE s.r.o. je ruči-

telem v rámci Ručitelského prohlášení, 
které je spolu s Emisními podmínkami, 
Harmonogramem náběhu výroby, pod-
nikatelským záměrem a dalšími kalku-
lacemi a materiály k dispozici v sídle 
společnosti ENREI v Teplicích a na strán-
kách www.enrei.cz. Dluhopisy v listin-
né formě na jméno budou vydány pro-
ti podpisu smlouvy o úpisu a převede-
ní částky na bankovní účet. Smlouvu lze 
podepsat v sídle společnosti v Teplicích, 
anebo i mimo sídlo formou návštěvy 
pracovníka společnosti ENREI. K sjed-
nání schůzky, získání dalších informací, 
objednání a rezervaci dluhopisů volejte 
na tel. číslo: 417 539 394.

ENREI s.r.o.
Masarykova třída 538/16
Teplice
www.enrei.cz
Tel.: 417 539 394

PET lahve – cenná surovina
Z plastů je od roku 2011 bílé zlato. V roce 2011 vyletěla cena recyklátu 
z PET lahví prudce vzhůru. V Česku se cena recyklátu z těchto lahví zved-
la meziročně o 300%. 

Hala závodu v Krupce u Teplic.Hala závodu v Krupce u Teplic.

Zhodnocení úspor: 
úrokový výnos 7,2% 

Jak výhodně zhodnotit peníze?
Roční úroková sazba 7,2 %

Vaše úspory můžete výhodně zúročit 
nákupem tříletého dluhopisu „ENREI 
7,20/18“ s výnosem 7,20 % p.a. a podí-
let se tak na realizaci našeho projektu.

Dluhopisy můžete zakoupit přímo v síd-
le fi rmy ENREI s.r.o., nebo si sjednat te-
lefonicky schůzku s naším pracovníkem, 
který s Vámi vše vyřídí u Vás. Dluhopisy 
lze koupit od 22. června 2015 (data emi-
se) do vyprodání celkové předpokláda-
né  hodnoty emise 18 mil. Kč. Investovat 
lze od 1,- Kč. Úroky jsou vypláceny ročně 
vždy k 22. červnu.
Jedná se o několik let připravova-ný pro-
jekt výstavby moderní automati zované 
linky na třídění plastů, který nyní společ-
nost ENREI realizuje. Tento projekt plně 
splňuje podmínky pro přidělení státní 
dotace, což urychlí návratnost projektu.

Specifi kace dluhopisu:
Jméno: „ENREI 7,2/18“
ISIN: CZ0003512659
Datum emise: 22.6.2015
Datum splatnosti : 22.6.2018
Výnos dluhopisu: 7,2 % ročně
Dluhopisy jsou vydány podle zákona 
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech a řídí se 
Emisními podmínkami, které jsou do-
stupné v sídle společnosti  ENREI s.r.o. 
a na webových stránkách společnosti .

Další informace na Infolince: 

417 539 394

• ENREI s.r.o. • Masarykova třída 538/16 • Teplice • www.enrei.cz •

Sídlo společnosti  v Teplicích.

AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINULOOOOUUU RRROOODDDIIINNNUUU

CELOROČNÍ PROVOZ  BAZÉNŮ A VODNÍCH ATRAKCÍ

AQUADROM Most, Topolová 801AQUADROM Most, Topolová 801

PŘIJĎTE S NÁMI PŘÍJEMNĚ A AKTIVNĚ 
PŘIJĎTE S NÁMI PŘÍJEMNĚ A AKTIVNĚ 

STRÁVIT VOLNÝ ČASSTRÁVIT VOLNÝ ČAS

Czech Property Investments, a.s. 
je přední českou realitní skupinou, 
která se zabývá investicemi, deve-
lopmentem a správou nemovitostí 
ve střední Evropě. Na realitním tr-
hu působí od devadesátých let mi-
nulého století a své aktivity rozví-
jí napříč všemi segmenty. Skupina 
spravuje majetek v hodnotě pře-
sahující 90 miliard korun a řadí se 
tak do čela nejvýznamnějších čes-
kých investorů v oblasti kanceláří, 
maloobchodu, bydlení, hotelového 
ubytování a logistických center. 
Mezi významné projekty patří na-
příklad multifunkční komplex Qua-
drio (na snímku), kancelářský park 
Meteor, historická budova bývalé 
Živnobanky v Praze nebo rezidenč-
ní projekt luxusního bydlení Palais 
Maeterlinck ve francouzském leto-
visku Nice. Czech Property Invest-
ments, a.s. je členem realitní sku-
piny CPI Property Group, jejíž ma-
jetek převyšuje hodnotu 123 mili-
ard korun. 
Skupina CPI se v posledních letech 
úspěšně etablovala mezi nejvý-
znamnější investory a developery 
na tuzemském realitním trhu. Kon-
zervativní a odpovědný přístup po-
ložil základ stabilitě a dlouhodobé 
prosperitě celé skupiny. Přednostmi 
CPI Group jsou  především dlouho-

dobý přístup k investicím, diverzi-
fi kace portfolia a fi nančních zdrojů 
a dobrá orientace v domácím pod-
nikatelském prostředí podpořená 
mnohaletými zkušenostmi a silnou 
fi nanční základnou. Cílem skupi-
ny je dlouhodobě rozvíjet potenci-
ál svých nemovitostí a zvyšovat je-
jich tržní hodnotu. Klíčová je proto 
spolupráce se stávajícími nájemci 
a podpora vzájemných vztahů i vy-
hledávání nových investičních pří-
ležitostí.
Skupina využívá své schopnosti 
a úspěchy ve prospěch druhých. To 
je jedním ze základních pilířů spon-
zorských aktivit CPI Group. Skupi-
na si uvědomuje svoji společenskou 
odpovědnost a snaží se pomáhat 
neziskovým subjektům zaměřeným 
na rozvoj občanské společnosti. 
Svou podporu směřuje především 
do sociální a zdravotní oblasti za-
měřené na péči o děti. V Ústí nad 
Labem to je například dlouhodobá 
podpora speciální základní školy 
Paprsek při ZŠ Vojnovičova.

Kdo je investorem projektu
CPI Park Žďárek

V novinách Metropol pravidelně píšeme o záměru postavit u Libouchce 
CPI Park Žďárek.  Je na místě stručně představit investora.

Czech

Property

Investments

a.s.
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AUTO ANEX s.r.o. 

NOVÝ SEAT 
LEON X-PERIENCE 
S POHONEM 4DRIVE

Na prvním místě v Ústeckém kraji 
se s největším počtem hlasů umístili 
Tom a Michal Vorlovi, kteří se vyfotili 
u projektu Nábřeží Maxipsa Fíka v Ka-
dani. Fotografi e s názvem „Vyplou-
váme za poznáním z Nábřeží Maxip-
sa Fíka v Kadani“ měla nejvíce hlasů 
v celé soutěži (celkem 362).
Výhercem v Karlovarském kraji se 
s vůbec první zaslanou soutěžní foto-
grafi í stal pan Jaroslav Bednář, jenž 
se vyfotil s počítačovým tomografem 
(CT), který byl pořízen pro Karlovar-
skou krajskou nemocnici a.s. Příspě-
vek s názvem „S ROPem do 3. tisícile-
tí“ získala 284 hlasů.
Na druhých místech se s úžasnými po-
čty hlasů umístili Lucie Issezer (Sou-

Fotografi cká soutěž „ JÁ A PROJEKT“ zná své vítěze

„S ROPem do 3. tisíciletí“  Foto: Jaroslav Bednář

Fotografická soutěž „ JÁ A PRO-
JEKT“ dospěla do finále! Cel-
kem se nám sešlo 26 krásných 
soutěžních fotografií (9 za Kar-
lovarský kraj a 17 za Ústecký 
kraj), zvítězit ale mohl v každé 
kategorii jen jeden.

„Vyplouváme za poznáním z Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani“. F: Tom a Michal Vorlovi

těžní fotografi e: My se žraloka nebo-
jíme; Projekt: Moderní železniční vozi-
dla pro Karlovarský kraj Regio Shark; 

Karlovarský kraj; 234 hlasů) a Mi-
chal Bund (Soutěžní fotografi e: „Klu-
ci z porcelánu"; projekt: Dům porce-

lánu s modrou krví; Ústecký kraj; 144 
hlasů). Třetí místa pak připadla Lence 
Bundové (Soutěžní fotografi e: "Hřiš-

tě po bouřce - pomoci chtějí všichni"; 
Projekt: Revitalizace městského spor-
toviště v Oseku I. etapa; Ústecký kraj; 
121 hlasů) a Jiřímu Štádlerovi (Soutěž-
ní fotografi e: "Za Ježíškem v létě"; Pro-
jekt: Ježíškova cesta, Boží Dar; Karlo-
varský kraj; 60 hlasů).
 VŠEM VÝHERCŮM 
 SRDEČNĚ GRATULUJEME!

Startuje anketa Nejlepší sportovec junior Ústeckého kraje 2015
 ÚSTECKO: T. Kudláčková, Aerobic junior club 

I. Mrňákové, trojnásobná juniorská mistryně evro-

py ve sportovním aerobiku (2013,2014,2015) a ju-

niorská mistryně světa pro rok 2013 a 2014, V. Ku-

kačka, nejúspěšnější kajakář TJ Chemička Ústí nad 

Labem, člen juniorské reprezentace ČR T. Loněk, 

Městský plavecký klub, 2. místo, 100 motýlek na 

MČR dorostu 2015, juniorský reprezentant. T. Po-

lanský, mistr ČR juniorů ve stolním tenise v kate-

gorii jednotlivci 2015, 3. místo v kategorii čtyřh-

ra a dále ve smíšené čtyřhře. Tahoun extraligové-

ho týmu TJ Slavoj Severotuk. A. Šachbazjan, box, 

Klub SKP SEVER, mistr ČR kadetů, účastník ME ka-

detů Lvov a Sant Peterburg 2015. 

 TEPLICKO: J. Balcar (Šerm Teplice) - juniorský 

reprezentant, 4. místo v ČR, na MS v Tašketu skon-

čil 27. T. Pecka (Vzpírání Teplice) - na republiko-

vém šampionátu juniorů v Bohumíně obhájil loň-

ské prvenství. V.  Košťál, atletika, specializace 

trojskok, letos skončil na MČR v Ostravě pátý výko-

nem 14,03m, na MČR do 22 let byl také pátý výko-

nem 14,20m. H. Saleh, atletika, specializace běh 

na 400m a 800m. Letos zvítězil v běhu na 800m 

jak v hale, tak i pod širým nebem, je dvojnásob-

nýmmistrem MČR juniorů. V. Žitná, víceboj. Letos 

získala na halovém MČR dorostu dvě bronzové me-

daile za výkon 13,32m ve vrhu koulí a časem 8,78 

v běhu na 60m překážek.

 MOSTECKO: L. Svobodová, atletika, juniorka AK 

Most, mistryně na 2 000 m překážek a mistryně ČR 

do 23 let na 3 000 m překážek. D. Čech a D. Čer-

ný, tým Painbusters, letošní mistři Evropy. Softba-

lové trofeje získali na domácím turnaji v Ovčíně. P. 

Podhorný, Uhlomost sport Most, plavání s plout-

vemi. 2. místo (sprint na 50m) a 3. místo (100 m) 

na ME juniorů v Bělehradě. M. Jeřábková, DHK Ba-

ník Most,  juniorská reprezentantka v házené. Le-

tos vybojovala český týmový titul, zlato v ČP  a in-

terligové stříbro. 

 LITOMĚŘICKO: T. Fišerová, Klub kanoistika 

Roudnice n. L., vodní slalom, 2. místo v ČP (C1), 2. 

místo ČP (K1). V. Modra, sportovní klub kickbo-

xu ASK Lovosice, 2x1. místo MČR, 2x1. místo mezi-

nárdní turnaj Prague, 2x3. místo Světový pohár WA-

KO v Maďarsku, člen reprezentace ČR. M. Mlenský, 

klub: ASK Lovosice, atletika, skok vysoký, 3. místo 

MČR, 4. místo HMČR. M. Červínová, klub: ASK Lovo-

sice, atletika, běhy na střední tratě, 1. místo HMČR 

1.500 m, 3. místo MČR 800 m a 7. místo EYOF Tbilisi 

800 m. P. Hájková, Sport judo Litoměřice, 1. místo 

kontrolní turnaj reprezentace, 2x1. místo ČP, 2. mís-

to MČR (U21), 5. místo EP – Fuengirola. 

 CHOMUTOVSKO: O. Bišický, Sportclub 80 Cho-

mutov, kanoistika,5. místo MS juniorů v Portugal-

sku, juniorský reprezentant ČR v rychlostní kanois-

tice, 3xmistr ČR v K1 200m, K2 200m a K2 5000m. 

T. Franta, Slávie Chomutov, plavání,účast na MS 

juniorů v Singapuru, v semifinále 100 metrů znak, 

15. místo na 200m znak. D. Vopat, ASK Valzap, ju-

do, 9. místo a MS, 13. místo na ME, 5. místo na OH 

mládeže. J. Drnec, TJ VTŽ Chomutov, vzpírání, mi-

str ČR do 17-ti let, 2. místo mezinárodní vzpěračský 

závod Rakousko. J. Rottenberg, Sportovně stře-

lecký klub Chomutov, sportovní střelba finále ČP, 3. 

místo v disciplíně rychlopalná pistole 2x30 ran.

 DĚČÍNSKO: I. Boháčová, TJ Kajak Děčín, kanois-

tika, MČR na dlouhých tratích 1. místo K2 5000 m, 

Mezinárodní juniorská regata 6. místo K2 500 m, 

MČR na krátkých tratích 2.místo K2 500 m, 2. mís-

to K4 500 m, 3.místo K1 500 m , 3. místo K1 1000 m 

3.místo. J. Kučera, TJ Kajak Děčín, kanoistika, MČR 

na dlouhých tratích 2. místo K2 5000 m, 3. místo 

K1 5000 m, MČR na krátkých tratích 1. místo K1 

200 m, 1.místo K2 1000 m, 2. místo K4 1000 m, 

3. místo K1 1000 m. K. Zárubová, TJ Kajak Děčín, 

kanoistika, MČR na dlouhých tratích 1.místo K1 

5000 m, 3.místo K2 5000 m, MČR na krátkých tra-

tích 1.místo K1 200 m, 1. místo K2 200 m, 1. mís-

to K1 500 m, 1. místo K2 500 m, 2. místo K4 500 m. 

V. Duda, Klub vodních motoristů Děčín – Formula 

Future, 3.místo na MS Formula Future v Itálii 2015. 

H. Mrázková, Sportovní klub dětí a mládeže Děčín 

– sport.gymnastika, 3. místo kladina, Pohár V. Čá-

slavské 1. místo ve víceboji.

 LOUNSKO: P. Bláha, Jan Leško, VK Ohře Lou-

ny,veslování, mistři republiky na dlouhé dráze dvoj-

ka bez kormidelníka, 1. místo Olympik Hopes čtyř-

ka bez kormidelníka. A. Cítová, Juniorský Fitness 

klub Louny,sportovní aerobik, 2. místo na ME singl 

junior. L. Svěcená, SK Zazzmani Žatec, plavání, MS 

Kazaň 50m M 31, 15. místo ve štafetě 4x100m PZ,-

MR Praha 2x 1 míst,1x 2. místo, MS 2014 11. mís-

to ve štafetě 4x100PZ. J. Bařtipán, cyklokros MR 

2. místo na dráze, 7. místo v cyklokrosu, 7. místo 

v časovce družstev na silnici, SP 58. místo v Zolde-

ru, ČP v cyklokrosu 3. 5. 5. místo. L. Nesnídalová, 

ČP žáků (nejvyšší soutěž) 2x 1.místo; 2x 2.místo; 2x 

3.místo, celkové pořadí v ČP 2.místo.

Anketní lítek zašlete nejpozději 15. října 2015 na adresu 

METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, 

hlasovat můžete rovněž prostřednictvím zpravodajského portálu www.tydeniky.cz.

Jméno a adresa tipujícího:

Ústecko

Litoměřicko

Lounsko, Žatecko

Teplicko

Chomutovsko

Mostecko

Děčínsko

Tereza Kudláčková - aerobic

Tereza Fišerová - vodní slalom

Petr Bláha  - veslování

Ondřej Bišický - kanoistika Boháčová Ivana - kanoistika

Josef Balcar - šerm

Vilém Kukačka - kanoistika

Vojtěch Modra - kickbox

Adéla Cítová - sportovní aerobik

Tomáš Franta - plavání Kučera Jakub - kanoistika

Tomáš Pecka - vzpírání

Lucie Svobodová - atletika

Tomáš Loněk - plavání

Maxmilián Mlenský - atletika

Lucie Svěcená - plavání

David Vopat - judo Zárubová Kateřina - kanoistika

Vojtěch Košťál – atletika Daniel Černý – softball

Dominik Čech – softball

Tomáš Polanský – stolní tenis

Michaela Červínová - atletika

Josef  Bařtipán - cyklokros

Jakub Drnec - vzpírání Duda Vojtěch - vodní motorismus

Hakim Saleh – aletika Petr Podhorný – plavání s plutvemi

Artur Šachbajzan - box

Petra Hájková - judo

Lucie Nesnídalová - vodní slalom

Jakub Rottenberg - sport. střelba Mrázková Hana - sport. gymnastika

Venuše Žitná - víceboj Markéta Jeřábková - házená

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC JUNIOR 2015
Ú S T E C KÝ  K RA J

Jedná se o projekt, který si klade za cíl podpořit mládežnický sport všeho druhu a nabídnout co největšímu počtu dětí a mla-
dých lidí smysluplné volnočasové aktivity. Vyhlašovatelem je akciová společnost European Press Holding, realizací byly po-
věřeny vydavatelská skupina METROPOL a Agentura IS. Tento projekt podporuje i hejtman ÚK Oldřich Bubeníček. 
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

tentokrát mne k zamyšlení vedli 
uprchlíci. Je to téma, které prostu-
puje nejen naší společností, ale bez-
prostředně se dotýká celé střední 
a západní Evropy.  Bojíme se jich. 
Uprchlíci tu byli i v uplynulých le-
tech, vzpomeňme, že i z Českoslo-
venska utíkali v roce 1968 před re-
žimem na západ lidé, zejména elita, 
a nacházeli pochopení, ale rozhodně 

se nepočítali na statisíce, jako je to-
mu nyní. Zeptala jsem se sama sebe: 
Co vede člověka k tomu, aby i s ro-
dinou opustil domov a vydal se ti-
síce kilometrů do neznámého pro-
středí a krajiny často hodně složitou 
cestou? Moje odpověď zní: Jak které. 
Například Syřany sužuje válka, a tak 
není divu, že hledají bezpečí pro se-
be i své blízké. Přirozeně jsou i tací, 
kteří se do světa vydali takzvaně za 
lepším a domnívají se, že v Evropě 
„létají pečení holubi…“, víte kam. 

Těžko se rozlišuje, kdo do které sku-
piny patří. Uprchlíci většinou nema-
jí žádné osobní doklady a nedomlu-
ví se s námi, protože většinou znají 
jen svoji mateřštinu. 
Toho se hnedka chopily převaděčské 
gangy, které si z neštěstí druhých 
udělaly výnosný byznys a nikdo jim 
v tom ani nebrání. Na tak masivní 
exodus není Evropa vůbec připrave-
ná a zdá se, že si Brusel neví rady.  
Obecně nerada používám slovo pro-
blém, ale v tomto případě musím. Je 

to velký problém, který den ze dne 
narůstá a řešení je v nedohlednu. 
Necítím se oprávněná nikomu ra-
dit, osobně se přikláním k tomu, že, 
jestliže uprchlíkům opravdu chceme 
pomoci, měli bychom začít u nich 
doma. Co si o tom myslíte vy? 
Za všechny kolegy, kteří se na pří-
pravě tohoto vydání podíleli, vám 
příjemný podzim přeje 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Beethovenova 215/24, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová, 
e-mail: richterova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, inzerce: inzerce@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter, richter@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. 
Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.

Tourfilm, jehož pořadatelem je 
Česká centrála cestovního ruchu 
CzechTourism, opět ocení ty nej-
lepší spoty a dokumentární fil-
my, které pomáhají k rozvoji me-
zinárodního cestovního ruchu. 
Po dvaadvacáté se také usku-
teční festival českých turistic-
kých filmů a spotů, jehož cílem 
je nalákat turisty na krásy Čech, 
Moravy a Slezska – Tour Region 
Film. 

„Tourfilm je jedinečnou příležitostí 
jak nahlížet na cestovní ruch a je-
ho význam v globálním měřítku. 
Naší snahou je přilákat co nejvíce 
turistů do České republiky a Tour-
film i Tour Region Film je příleži-
tostí nejen pro diváky, ale i pro 
zástupce regionů, kteří se mohou 
učit a inspirovat u těch nejlep-
ších světových profesionálů v obo-

Tourfi lm letos poodhalí záhady Velikonočního ostrova
ru“, dodává ministryně 
pro místní rozvoj Kar-
la Šlechtová. Hlavní 
cenu, Grand Prix, 
obdržel vloni aus-
tralský spot „Ba-
rossa. Be Consu-
med.“ společ-
nosti kwp! Ad-
vertising, který 
porazil více než 
600 dalších při-
hlášených sním-
ků ze 132 zemí 
světa.

Tourfilm, který 
se letos před-
staví v novém 
vizuálním sty-
lu, bude lákat 
kromě projek-
cí i na tradiční 
čtvrteční work-
shopy určeně pro 
regionální partne-
ry. Ty v rámci pře-
hlídky Tour Region 
Film představí nové 

trendy v prezentacích tuzemských 
turistických destinací či možnosti 
propagace České republiky skrze 
filmový turismus.

„Filmový turismus hraje v marke-
tingovém mixu propagace konkrét-
ní turistické destinace čím dál vý-
raznější roli. A nejedná se jen o ce-
lovečerní filmové trháky, kterým byl 

např. čínský film natáčený v ku-
lisách Prahy Somewhere Only We 
Know, ale právě i o televizní spo-
ty či kratší dokumentární filmy, 
z nichž ty nejpovedenější ocení od-
borná porota Tourfilmu“, přibli-
žuje generální ředitelka Czech-
Tourism Monika Palatková.

Partnerskou zemí, která divá-
ky přivítá v pátek, se letos stá-
vá Rapa Nui – Velikonoční ostrov, 
který přebírá štafetu po Maroku. 
Prezentace této exotické destina-
ce opředené mnoha mýty a zá-
hadami doplní vystoupení hostů 
Tourfilmu: cestovatele Miloslava 
Stingela, který letos oslavuje své 
85. narozeniny a který byl první 
Čechem na Rapa Nui, herců Bo-
ba Klepla a Anny Polívkové či ar-
cheologa Pavla Pavla, který se za-
býval zkoumáním možných způ-
sobů transportu těžkých břemen 
při stavbě monumentálních sta-
veb dávnověku. 

Jak je to s bájnými sochami mo-
ai či kultem Ptačího muže? Lec-
cos může pomoci osvětlit hlavní 
hvězda nadcházejícího festivalu, 
režisérka Waitiare Kaltenegger 
Icka  pocházející z Velikonoční-
ho ostrova. Na letošní Tourfilm 
přiletí z Austrálie, kde se podí-
lí na natáčení nové série Pirátů 
z Karibiku. 

Na Tourfilmu navíc ochutná-
te hmyzí kuchyni a vydáte se 
na 1 400 km dlouhou pouť do 
Jeruzaléma. Osvěžení přinese 
i opravdový pól chladu, místo 
na Sibiři, kde byla naměřena re-
kordní teplota -71,2 °C či výlet 
do Amazonie. 

Nejstarší mezinárodní fes-
tival filmů s tematikou ces-
tovního ruchu na světě se le-
tos bude konat již po čtyři-
cáté osmé. Partnerskou zemí 
festivalu se stane záhadami 
opředený Velikonoční ostrov. 
Přehlídku snímků spojených 
s cestováním bude na počát-
ku října hostit karlovarský 
hotel Thermal a Grandhotel 
PUPP, vstup na všechny pro-
jekce i doprovodné semináře 
a workshopy bude pro všech-
ny návštěvníky zdarma. 

1. - 3. října 
hotel Thermal 

vstup zdarma

www.tour-fi lm.cz  

Waitiare Moiko Kaltenegger Icka
Záhady Velikonočního ostrova

Jakub Vágner
Sladkovodní giganti Amazonie 

Anna Polívková
Zážitky z rally La Carrera Panamericana

Karlovy Vary
1.—3. říjen 2015 

48. Mezinárodní festival filmů 
s cestovatelskou tematikou www.tour-film.cz


