sobota 30. srpna LETNÍ KINO Ústí nad Labem

Nejmodernější novinový projekt v ČR | tištěný náklad 183 225 výtisků v severočeském regionu

Paralympici dostali od kraje mikrobus | Bohové z Bali nejsou šílení | Pacienti, víte, co si vzít s sebou do nemocnice? |
Jiří Plíšek chce s hráči do pohárové Evropy | Děti z Mariánských Radčic si užily prázdniny v Belantisu | Olympic veze do
Ústí sopku | Natáčení seriálu Ošklivka Katka? Zábava i nuda | Proč je Lhota Červená... | Žatecká dočesná: pivo a zpěv
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Lucko, letní prázdniny se chýlí
ke konci, za chvilku je tady zase škola. Jaká jste byla žačka?
Patřila jste mezi premiantky?
(smích) No, mezi premiantky
úplně ne, protože jsem často
točila různé pořady. Byla
jsem ráda, když se objevila ve třídě Petra Vojtíšková, náš třídní referent, která mě doučila fyziku a chemii.
Většinou to bylo tak,
že když jsem v pátek
chyběla, hned v pondělí
jsem byla zkoušená, a to je
děsný peklo, když tomu vůbec
nerozumíte. (smích)
Jaká byla vaše dovolená?
Před prázdninami jsem dotočila dvojcédéčko Fénix, během léta jsem se mu
hodně věnovala, natáčela jsem nový film
a strávila pár dní u dědy.
Kde bydlí váš dědeček?
Bydlí u Chrudimi, tam je to moc krásné, protože jeho baráček je hned vedle
řeky, takže když jdete spát, slyšíte to

šumění. Je to něco úplně jiného než v Praze. I když tady
taky slyšíte šumění, ale aut. (smích)
K dědečkovi jste jezdila už jako malé dítě, nebo vás rodiče
posílali spíš na tábory?
Byla jsem hodně táborová, ale jezdila jsem častěji k dědovi.
On má totiž normálně rajskou zahradu. To je zahrada, kde
je všechno: angrešt, rybíz, cukety, maliny, všechno, na co si
vzpomenete, tam je.
Je léto. Co vy a letní lásky?
Na každém táboře byla nějaká letní láska, to by bez toho nemělo ten správný šmrnc.
A která vám utkvěla nejvíc v hlavě nebo v srdci?
Jo, asi jedna taková byla. Líbil se mi jeden kluk z tanečního soustředění. Hrozně pěkně tancoval, ale vůbec mě nechtěl... (smích)
Texty k písním vám skládá maminka, což je trošku neobvyklé. Jak se trefí do toho, co zrovna cítíte? Přeci jenom už
nejste malá holčička a mamince se asi se vším nesvěřujete, jako když jste byla menší?
Já to mám trošku opačně. Když jsem byla malá, svěřovala
jsem se daleko méně, byla jsem totiž totální introvert. Teď
toho mamince řeknu mnohem víc a co nepovím, to ona pozná sama. Ty mámy zkrátka vědí i to, co jim neřeknete. To
je nesmírná výhoda v těch textech. Zjistila jsem, že když si
napíšu text, nejsem sama k sobě tak upřímná jako je ten
druhý člověk, který vás zná.

zveme
vás na

Lucku Vondráčkovou si přáli skalní příznivci tradičního Labského léta, které se už pětkrát konalo v Letním kině v Ústí nad Labem, pokaždé poslední srpnovou sobotu. Šestý ročník vychází na
30. srpna, kdy se v poledne rozjede přehlídka popu, rocku a folku a skončí až před půlnocí. Písničkami i ze svého nového dvojcédéčka Fénix potěší Lucka Vondráčková.

původní rozhovor na www.tydeniky.cz

Lucka
ucka
uck
ucka
cka
a Vondráčková
Vondráčkov
zazpívá v kině

LABSKÉ LÉTO 2008

od května
ve firmách
a rodinách
v Praze

Text: Lucie Sinková, foto: Pánek MM studio

Váš partner v oblasti lidských zdrojů

www.startpeople.cz
Pro našeho klienta v Roudnici nad Labem hledáme vhodné kandidáty na pozici:

OPERÁTOR-KA – STROJNÍ ŠITÍ
Požadujeme:

52
Nabízíme:

NEJLEVNĚJŠÍ plastová

~ SOU/OU nebo praxe v oboru výhodou
~ možnost pracovat ve třísměnném provozu: ranní, odpolední, noční
~ dobrý zdravotní stav
~ manuální zručnost
~ odpovědnost
~ nástupní plat 11.000 - 19.000 Kč
~ jistotu a perspektivu zaměstnání v úspěšné mezinárodní firmě
~ program zaměstnaneckých výhod
~ dopravu do/ze zaměstnání ZDARMA

Vaše životopisy posílejte na adresu : IVlkova@startpeople.cz nebo volejte 602 190 137, 477 011 997
Start People s.r.o., Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem

okna na severu Čech

Ke každému oknu
parapet ZDARMA

AUTOSALON
tt-Souš
S š
Antonín Sajdl, Hraniční 2, Most-Souš
tel: 476 103 180, e-mail:asas.prodej@volny.cz

www.asas-most.eu

komerční prezentace

Ústí n. L. ● Děčín ● Liberec ● Česká Lípa ● Praha

02

Metropol shromažďuje aktuální informace | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji

události z kraje

Žatecko
Miss Březňák
oslavila dvacetiny
s Cibichem

Dýchejte

Kamila Vostrá z Postoloprt, studentka
hotelové školy v Žatci, bude hájit barvy
Březňáku v soutěži Miss zlatého moku
5. září na galavečeru v žateckém divadle. Vášnivá rybářka oslavila své dvacetiny ve velkobřezenském pivovaru,
kde se zájmem vyslechla příběh pana
Cibicha, muže, který je již 102 let tváří
Březňáku.

VOLNĚ i bez kyslíku

ditovány dva vzájemně navazující
studijní obory v kombinované (dříve
dálkové) formě: tříletý bakalářský
studijní obor německý jazyk a literatura pro školskou praxi a dvouletý
navazující magisterský studijní obor
učitelství cizích jazyků pro ZŠ – německý jazyk a literatura.
Zájemci o bakalářský studijní obor
budou své studium moci zahájit již od
zimního semestru 2008, neboť přijímací řízení bylo již vyhlášeno a přijímací pohovor se uskuteční 8. září.
Oba nově akreditované studijní obory nahradily čtyřletý obor učitelství
němčiny v kombinované formě, který je na katedře germanistiky realizován již od roku 2005.
(re)

V Hliňanech
dražili obrázky
Prestižní akce, ve které dívky měří své
dovednosti například v ručním česání
chmele nebo čepování piva, je již tradiční součástí Žatecké dočesné. Soutěže
se letos účastní všechny čtyři pivovary
společnosti Drinks Union a další pivovary z České republiky, Slovenska, Belgie
a Slovinska. Pořadatelem je agentura
Gejzír, záštitu nad Miss zlatého moku
převzal hejtman Ústeckého kraje. (re)

Internet Extra

VOLNÝ

Ústecko
UJEP má nové
studijní obory
Katedra germanistiky Filozofické
fakulty Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem má akre-

4 Mb/s
K

6č9s9DP,H
Rychlý ADSL internet i bez pevné linky

Volejte 800 880 880

WWW.VOLNY.CZ

internet • volání • televize

komerční prezentace

V Hliňanech na Ústecku si dali dostaveníčko přátelé Ústavu sociální péče.
Vedení ústavu připravilo pro své chovance spoustu her. Jedním z hlavních
bodů byla dražba obrázků, namalovaných chovanci. Obrázky za čtyři
tisíce vydražili firma Euron, Dětský

domov Střekov a zaměstnanci DOZP
Hliňany. Na snímku ředitelka ÚSP Hliňany Naděžda Köhlerová a vychovatelka Markéta Kunáková u dražených
obrázků.
(js)

Konzervátorské
práce zajistí
gotický portál
V Ústí nad Labem vrcholí přípravy na
odhalení gotického portálu. Památka
ze 14. století, která přežila dvojí přesun, nejprve z podzemí města na Mírové náměstí a poté stěhování na konečné místo do přízemní části paláce
Zdar, bude k vidění koncem roku, kdy
se palác Zdar otevře veřejnosti.
„Před několika dny sundali odborníci zpevňující konstrukci. Ihned poté začaly konzervátorské práce, které zajistí, aby památku nepoškodily vnější vlivy
- vzduch a vlhkost,“ řekl ředitel Muzea
města Ústí nad Labem Gustav Krov. (re)

Litoměřicko
Hvězdárna
pro odpočinek
v bývalém pivovaru
První hosté zavítali v polovině srpna
do rekonstruovaných prostor zvaných
Hvězdárna, které byly součástí objektu
zdejšího bývalého pivovaru. Město po
třech letech prací tímto dílem dokončilo přestavbu celého areálu, jenž nyní
slouží návštěvníkům k odpočinku a relaxaci a může být součástí prohlídkových tras historické části města.
„Obyvatelé města a hosté jistě ocení, že se
nám podařilo rekonstrukci v centru města dokončit a že zde najdou klid a pohodu
k odpočinku. Věřím, že budeme úspěšní
i při záchraně druhé, převážně výrobní,
části litoměřického pivovaru, kterou chceme ještě letos odkoupit a nalézt pro ni
investora, aby opět sloužila původnímu
účelu,“ uvedl starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč.
(pa)

Teplicko
Osek zaplavili
stánkaři a kejklíři
Město Osek patřilo o víkendu 16.
a 17. srpna houpačkářům, stánkařům
a milovníkům starých řemesel. Areál
Cisterciánského kláštera se proměnil
v historickou tržnici s kejklíři a divadelníky. V dolní části pod klášterem se

prostranství zaplnilo stánkaři a spoustou atrakcí. Na oseckém nádraží Spolek Krušnohorského Expresu výtopny
Most předváděl návštěvníkům starou
drážní techniku. Před půlnocí město
rozsvítil veliký ohňostroj.
(js)

Děčínsko
Doprava v klidu?
Studie do října
Magistrát města Děčín zadal vypracování studie řešení dopravy v klidu ve
městě. Ta by měla řešit problematiku
parkování v centru města a na sídlištích. Pražská firma ELTODO EG, a.s.,
která studii vypracovává, má již hotovou pasportizaci parkovacích stání,
průzkumy dopravy v klidu, výstupy
z tohoto průzkumu a vytipovala problémová místa ve městě. „Průzkum,
který odborná firma provedla, jednoznačně potvrdil to, co všichni víme, a to,
že kapacita stání v centru i na sídlištích

není dostačující. Netrpělivě očekáváme
návrhy na zlepšení této situace a budeme se jimi vážně zabývat,“ řekl k výsledkům průzkumu Vladislav Raška,
primátor města, které za studii zapla(re)
tí 565 547 korun.

Mostecko
Matador Czech
Truck Prix 2008
Na Autodromu Most se uskuteční nejdůležitější podnik sezony – Matador
Czech Truck Prix 2008. Evropská špička
se sem sjede 30. a 31. srpna a bude bojovat o body do prestižního evropského
šampionátu. V Mostě se FIA European
Truck Racing Cup objevil poprvé v roce
1992, letos se tu jede posedmnácté.
Nejdůležitější informací pro letošní
ročník je fakt, že po dvanácti letech se
český podnik koná v situaci, kdy vedoucím jezdcem průběžného bodování je
český pilot, nemluvě o tom, že startuje
za českou stáj a na českém stroji. David
Vršecký je jezdcem, který letos má šanci na titul šampiona.
(re)

Lounsko
Louny mají
více jednosměrek
Na nový dopravní systém přešlo od
srpna město Louny. Vedení radnice se
rozhodlo zjednosměrnit zhruba 60
ulic. Důvodem je zvyšující se počet aut
ve městě a tím také rostoucí nedostatek parkovacích míst. Město Louny připravovalo změnu dopravního systému
několik měsíců předem. Občané dostali
do svých schránek podrobné mapy
města, aby věděli, jakých konkrétních
ulic se budou změny týkat.

Vůz za 1,83 milionu korun, pořízený
z Fondu hejtmana Ústeckého kraje,
převzali zástupci České federace Spastic Handicap (SH) o. s. sídlící v Teplicích. Mikrobus využijí paralympijští
sportovci sdružení v teplické TJ Nola,
která je součástí federace SH.
„Jsou to dobře vynaložené peníze,“
řekl při předání hejtman Jiří Šulc
a sportovcům popřál, aby byla jejich
daleká mise úspěšná a kromě zážitků si přivezli i medaile.
Jedním z hlavních úkolů Paralympijského týmu Ústeckého kraje, který
mediálně podporuje Severočeský
Metropol, je šíření myšlenek paralympismu ve všech větších místech
soustředění handicapované mládeže. Tým specialistů a sportovců bude navštěvovat stacionáře, speciální
školy a ústavy sociální péče a nabí-

Ústí má první část
protipovodňových
opatření
Ústí nad Labem | Město Ústí nad
Labem dokončilo první část protipovodňových opatření na levém
břehu řeky Labe. Začátkem srpna
byla zkolaudována pilotová stěna, která v případě zvýšení hladiny řeky zabrání průsaku spodní vody do ulice Malá Hradební
a prostoru u drážního tělesa.
Stavbu pilotů hradí ze svého rozpočtu město Ústí nad Labem. Akce, jež začala letos v květnu, vyšla
město na 12 milionů korun.
Předpokládá se, že veškeré práce
spojené s ochranou levého břehu Labe skončí v letech 2010 až
2011 a celkové náklady dosáhnou
362 milionů. „Aby akce mohla být
zařazena do programu podpory
Ministerstva zemědělství, zavázalo
se město Ústí nad Labem uvolnit ze
svého rozpočtu 45 milionů korun,“
řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.
(iso)

Paralympijští sportovci se zástupci kraje před darovaným mikrobusem VW Crafter za 1,83 milionu korun z Fondu hejtmana Ústeckého kraje.
zet odbornou, metodickou, personální, školící a materiálovou pomoc
s cílem rozšířit nabídku volnočasových aktivit co největšímu okruhu
handicapovaných.
„K tomu ideálně poslouží mikrobus
VW Crafter i přívěsný vozík na přepravu sportovního materiálu, nezbytného pro ukázky jednotlivých sportů.
Paralympijské vozidlo nese jména
současných i bývalých reprezentantů

ČR, členů TJ Nola Teplice, kteří naši
zemi na paralympiádách úspěšně reprezentovali,“ řekl předseda federace SH a výkonný předseda Českého
paralympijského výboru František
Janouch.
Zdůraznil, že z 56 handicapovaných
sportovců, kteří budou reprezentovat ČR v Pekingu, je osm z Ústeckého kraje: Roman Musil, Eva Berná,
Markéta Sidková, Jan Vlk, Dušan

Grézl, Vladimíra Bujárková, Jiří
Bouška a Luboš Jirka.
Český paralympijský výbor má 17
tisíc členů a v souladu s mezinárodním uspořádáním sdružuje pět
sportovních svazů s celostátní působností, členěných podle jednotlivých druhů postižení.
Text: Alena Volfová
Foto: Jiří Severský

Parkovné zaplatí řidiči telefonem
Ústí nad Labem | Od 1. září budou moci řidiči zaplatit v Ústí nad Labem parkovné mobilním telefonem.

S novou SMS službou přichází město po dohodě s firmou TelTicket, která již zajišťuje stejný způsob placení jízdného v městské dopravě.
„Výhodou nové služby motoristům je
fakt, že lidé už nebudou muset nosit
po kapsách drobné mince. Často si totiž řidiči stěžovali na to, že papírové
peníze nebylo možné měnit v blízkosti parkovišť a než našli první obchod,
kde jim mince rozměnili, ztratili
spoustu času,“ říká primátor města
Jan Kubata.
Systém placení parkovného formou
SMS zprávy je velice jednoduchý.
Po příjezdu na místo stačí zaslat na
telefonní číslo 902 07 15 aktivační SMS zprávu ve tvaru MP mezera
číslo parkoviště mezera a SPZ vozidla (např. MP 05 4U24618). V celém systému se tak zaeviduje parkování konkrétního zákazníka (dle

SPZ vozidla) na jednu hodinu a na
konkrétním parkovišti.
Kontroly bude od 1. září provádět
městská policie. Pokud strážníci
neuvidí za oknem parkovací lístek
z automatu, elektronicky ověří podle SPZ vozidla, zda je parkovné placeno formou SMS. Další výhodou je,
že systém strážníkovi sdělí, zda nejde o zcizený vůz nebo o vozidlo,
které se nachází v databázi hledaných vozidel. „Můžeme tedy hovořit
o zvýšení bezpečnosti na všech parkovištích ve městě,“ říká náměstek primátora Jan Řeřicha.
Podobný systém funguje už řadu
let v některých evropských městech. Například ve Vídni dojde řidiči před uplynutím zaplacené parkovací doby automaticky SMS upozornění, že se limit chýlí ke konci. Pokud je řidič od parkoviště vzdálen,
stačí několika stisky tlačítek na mobilu parkovné prodloužit.
„Ani řidiči v Ústí nad Labem se nemusí bát pokuty. Pokud se zdrží například v restauraci nebo na jednání,

stačí z místa opět pomocí SMS zprávy
limit o další hodinu prodloužit,“ dodává Řeřicha.
Se zavedením novinky pro řidiče
ale nezmizí z ústeckých parkovišť
automaty. Motorista sám rozhodne,
jaká forma placení je pro něj pohodlnější.
„Elektronické virtuální platby jsou
trendem současného pojetí moderní
civilizace. My se tomu buď přizpůsobíme a nabídneme lidem tento komfort, nebo v krátké době zůstaneme
posledním velkým městem, kde tato
služba nebude zavedena,“ uvádí Kubata.
Informace o nové službě jsou k dispozici na bezplatné telefonní lince 800 100 613. Město chystá také Informační letáky, které se během krátké doby objeví v autobusech, trolejbusech, na koupalištích
(Brná, Plavecká hala Klíše a Městské lázně), dále na Zimním stadionu
a v areálu Větruše (bludiště a sportoviště) a samozřejmě na všech parkovištích.
(sol)

Josef Vejlupek
manažer
komunikace
společnosti
Drinks Union
Samozřejmě vítám, protože konkurence vždy
přináší zvýšení kvality. Předpokládám, že tituly jsou a budou kvalitní a že donutí placené tituly, aby
zlepšovaly svoji úroveň.

www.spolchemie.cz

Vítáte nabídku
bezplatných titulů
na mediálním
trhu?

Jaroslav Foldyna
zastupitel
Ústeckého kraje
Vítám, protože to
je určitý segment
informací a reklamy.
Miloslav Král
společník a jednatel firmy Elben
Vítám, protože
se takové tituly
dostanou
k většímu počtu občanů. Je pro ně výhodné,
že bezplatně získávají informace z politického, společenského
i kulturního dění.
Ladislav Dvořák
jednatel
Autocentrum Elán
Ano, vítám. Dostávám Severočeský
Metropol, který
má svoji kvalitu.
Tomáš Kraus
ředitel ZOO
Ústí nad Labem
Určitě vítám.
Myslím,
že
v portfoliu titulů je to zajímavý doplněk. Konkrétně například
Severočeský Metropol je pro mě
obsahově příjemný čtrnáctideník.

Spolchemie dokončila opravu ve správní budově
V rámci dlouhodobého programu postupné revitalizace správní budovy
ústecké Spolchemie byla nedávno dokončena rekonstrukce 1. patra tohoto historicky cenného funkcionalistického objektu.
storný vestibul, z něhož vede vchod
na střešní terasu nad hlavním vchodem do správní budovy.
Nově zrekonstruované první patro bude sloužit úseku Administrativy a v nových učebnách se zakrátko zabydlí účastníci četných kurzů,
školení a vzdělávacích akcí. Dlouhodobý plán revitalizace správní budovy Spolchemie počítá, že časem také
dojde k rekonstrukci čtvrtého patra.
Přízemí, druhé a třetí patro prošlo
celkovou modernizací v minulých letech. Celkově by tak v nejbližších letech mělo být k dispozici celkem pět
revitalizovaných podlaží, což by mělo plně postačit pro současný správní aparát Spolchemie.
Všechny současné zásahy do správní budovy jsou prováděny maximálně citlivě tak, aby byl zachován původní ráz stavby z počátku 30. let
minulého století. Přestože vznikají
moderně koncipované interiéry, rekonstrukce vždy pamatují na důležité prvky, které spojují historickou

Pohled do interiéru nových učeben ve správní budově Spolchemie.
hodnotu objektu se současnou interiérovou architekturou.
V době svého vzniku bylo desetipodlažní správní centrum Spolchemie nejvyšší budovou v tehdejším Československu. Tento „ústec-

ký mrakodrap“ je zařazen také mezi ústecká „nej“.
Až v září přivítá správní budova
opět po roce návštěvníky v rámci
Dnů evropského dědictví, kdy Spolchemie funkcionalistickou stavbu

zpřístupňuje zájemcům. Budou si
moci prohlédnout další nové vkusné prostory.
Text: Zdeněk Rytíř
Foto: Ondřej Hrčiak

komerční prezentace

„O rekonstrukci bylo rozhodnuto v loňském roce a práce měly být dokončeny
do pololetí,“ říká Ladislav Skála, který měl celou akci jako technik péče
o majetek na starosti. „Termín se nakonec trochu natáhl, ale teď už nás ale
čeká je kolaudace,“ dodává.
Přeložky sítí, předělání příček, nové
podlahy a klimatizace, to vše byla jen
část prací, které dodavatelské firmy
prováděly. V celém prvním patře byla
také vyměněna okna, která sice na první pohled vzbuzují dojem plastových,
ale jsou dřevěná a zachovávají tak ráz
celého exteriéru správní budovy.
Interiér prvního patra doznal však
podstatných změn. Mezi pracovišti a učebnami vznikly moderní prosklenné příčky, v západním křídle byl
zachován ráz dřevěného obložení na
vestavěných chodbových dřevěných
skříních. Vstup na podlaží ze schodiště byl osazen širokými prosklennými
dřevěnými dveřmi a rámy, které věrně napodobují původní vzhled. Hned
za tímto vchodem vznikl nový pro-
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Ústí nad Labem | Sportovci a trenéři, kteří budou reprezentovat kraj
a republiku 6. až 17. září na XIII. Paralympijských hrách v Pekingu, se
zúčastnili v pondělí 18. srpna před
Krajským úřadem Ústeckého kraje
předání mikrobusu VW Crafter pro
sportovce s handicapem.
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Bohové z Bali nejsou šílení
Bali je často přezdíváno Ostrovem bohů. Není divu. Vždyť hinduistické náboženství jich uctívá tisíce. Kromě toho je malý ostrov nejnavštěvovanějším turistickým rájem celé Indonésie.

Týden Na Bali prožívám jako aklimatizaci před náročnou expedicí do papuánského pralesa. Původně to měl být léčebný pobyt po expedici. Nedaří se
nám ale získat víza k lidojedům, a tak
si Ostrov bohů dopřáváme jako chutný
předkrm. Díky tomu porušujeme základní pravidlo – po dlouhém letu nelézt vysoko do hor a nepotápět se. Když
ale je to všechno tak lákavé…

Pod vodou i v oblacích

filmové premiéry

Ostrov Bali leží východně od Jávy a rozlohou je jen o něco větší než Ústecký
kraj. Skýtá ale veškerý arzenál lákadel
pro turisty. Po příletu z pošmourné Evropy se těšíme na moře a při nabídce
potápění s instruktorem neváháme.
Voda je vlažná jako ve vaně, a tak si užíváme, i když podvodního života v této
lokalitě příliš není. O to překvapivější je
pozdější šnorchlování u ostrůvku Lembongan, kde jsou k vidění například
menší žraloci. Když už jsme byli pod
vodou, je třeba ještě vylézt na samý vrchol Bali, hecujeme se.

Odjíždíme ještě navečer pod pompézní horu Mount Agung tyčící se do výšky 3 142 metrů. Dosud aktivní vulkán
je v překladu zván Matka hor a soptil
naposledy před čtyřiceti lety. Na cestu
se vyráží brzy ráno, ještě za soumraku.
Čeká nás asi dvoukilometrové převýšení od úpatí hory a poměrně náročný
trek. Náš průvodce nakupuje sušenky –
pro sebe a bohům pro usmíření. V poslední třetině pochodu je spolu s ním
zastrkávám do lávových puklin. Kdo ví,
kdy se hora zase probudí.
Na vrcholku nás čeká úchvatný pohled
do kráteru a pak rychlý sestup dolů.
Úpatí hory zdobí největší a nejposvátnější balijský chrám Besakih. Právě on
prý kdysi zastavil rozžhavenou lávu
valící se na vesnice v údolí. Jeho krásu
únavou ani nevychutnám a modlím se
jen k brzkému spánku.

Rituály s úsměvem

Hinduističtí bohové milují vůně, jídlo i bohatství. Každý Balijec si je proto předchází a vkládá k oltáříkům

dary z květů a s vonnými tyčinkami. Podplácí bohy jídlem i drobnými bankovkami. Tyto „ikebany“ vozí řidiči i na palubních deskách aut.
Ostrov díky tomu krásně voní santalovým dýmem.
Úchvatným zážitkem je i tradiční tanec
Kecak, který na základě eposu Ramajany vypráví o souboji dobrých a zlých
bohů. Odehrává se pod širým nebem
uprostřed početného kruhu sedících
mužů, kteří doprovází hlavní hrdiny
gesty a vykřikováním typického „čakečakečak“. Je to velice živá performance,
během jejíž kulminace dojde i na chození po žhavých uhlících.
Balijští hinduisté považují svou pozemskou existenci jen za přechodnou peripetii a šanci, jak se reikarnovat do lepší společnosti bohů. Pro to je ale třeba

Za tajenku
vstupenku

na Labské léto
Rodinné vstupné na Labské léto
v Letním kině v Ústí nad Labem
v sobotu 30. srpna za správné znění tajenky „Labské léto je festival,
co pobaví celou rodinu“ získávají:

komerční prezentace

Kraj s lepší vyhlídkou

• Jana Rostová,
Ústí nad Labem
• Miroslav Müller,
Teplice
• Marie Koudelková,
Chabařovice
• Václav Vinduška,
Teplice
• Jana Skalová,
Ústí nad Labem
• Margita Saladiaková,
Most
• Jana Hlavová,
Ústí nad Labem
• Zdeňka Košťálová,
Ústí nad Labem
• Jiřina Fárová,
Chomutov
• Eva Hodanová,
Teplice
Blahopřejeme.

něco udělat. Díky tomu jsou domorodci bezkonfliktní a usměvaví – kdyby ne,
mohli by se v příštím životě narodit třeba jako žába. Jsem tím fascinován a kupuji si lístek na pohřeb. Ano, můžete na
něj jít jako do kina a čeká vás mnohahodinový obřad se spoustou jídla, pití a zpěvu, závěrečnou kremací a doprovázení duše nebožtíka k bohu. Není v tom nic morbidního a pozůstalí se
často smějí jako na naší svatbě.

Rafting a kohoutí zápasy

Zatímco pobřeží ostrova je silně turistické, v jeho středu poznávám tradiční
život domorodců a také mnohem levněji nakupuji. Mezi tradiční radovánky místních patří kohoutí zápasy a každá vesnice má svoji arénku. Chlapi sedí v trávě a sází na opeřené šampiony,
kteří poměří své síly v aréně.
„Nelez dovnitř,“ varují mě zkušeně,
když se snažím kohouty vyfotit zblízka. Ti mají na pařátech přivázané čepele ostré jako břitva a mohli by mě snadno poranit. Za chvíli se arénou zmítá
skřehotající opeřená koule. Muži vstávají a povzbuzují své favority. O vítězi
je brzy rozhodnuto a z poraženého bude slepičí vývar. Trochu morbidní? Pro
nás asi ano. Na Bali je to však realita sobotního odpoledne.

Kousek odtud, na řece Ayung, nabízí
turistická kancelář raftování. Na malinkém ostrově je to veliké překvapení.
Nečekejte však žádné „norské peřeje“.

Vše pro návštěvníky

Na Bali je nutné strávit minimálně
deset dní. Jinak není možné stihnout
všechna nabízená lákadla, jako jsou
vodopády Git Git, rýžové terasy nad
jezerem Buyan a legendární vodní
chrám Ulun Danau. Nesmíte si nechat
ujít nákupy řemeslných výrobků v ulicích města Ubudu, které je vlastně obřím uměleckým ateliérem. Pro milovníky divočiny je lákavá návštěva Opičího pralesa, nebo původních obyvatel ve vesnici Tenganan. Neodoláte ani
místním kulinářským kreacím a učarují vám nekonečné pláže v okolí Kuty,
kde si můžete dopřát i tradičních indonéských masáží.
Na tak malý ostrov je to velice slušná
nabídka, že? Jen velmi nerad se loučím
s usměvavými Balijci a opouštím ostrov
prodchnutý vonnými tyčinkami. Z letadla ještě naposledy obdivuji pláže, tyrkysovou vodu moře a špičku nejposvátnější hory, ztrácející se v oblacích. Bohové odvedli na Bali dobrou práci.
Text a foto: Tomáš Petr

Máj – oslava lásky
a české krajiny
Lyricko-epická Máchova báseň Máj si podmanila celé generace čtenářů. Dosud nikdo
se však neodvážil převést sto sedmdesát let staré dílo na filmové plátno. Tu odvahu
měl až režisér F. A. Brabec. Jeho výpravný historický film právě přichází do kin.

Režisér se rozhodl Máchův příběh
uchopit ryze filmovými prostředky
a předložit ho divákovi pomocí obrazu,
barev, světla a působivé hudby. Síle příběhu v jeho zpracování neubírá ani to,
že často využil moderní prvky.
V Brabcově podání je Máj příběhem kata, který se vrací po sedmi letech do
svého kraje a postupně odhaluje strhující příběh o milostném trojúhelníku
dvou mužů a jedné dívky. Láska, vášeň
ale i vina a trest na pozadí nádherné
a strhující přírody, lhostejné k lidským
osudům a vášním.
Pro svůj film zvolil F. A. Brabec skvělé
herecké obsazení. Roli kata, poutníka
a vypravěče v jedné osobě svěřil Janu
Třískovi, mlynáře Schiffnera hraje Juraj
Kukura, hlavní role Jarmily a Viléma se
pak zhostili herečtí nováčci Sandra Lehnertová a Matěj Stropnický. V dalších
rolích se objeví například Bronislav Poloczek, Nina Divíšková, Vladimír Javorský a další.

Film se z převážné části natáčel v Českém středohoří, které nejlépe splňovalo představy architekta Jindřicha Goetze. Ten prohlásil, že z hlediska své profese vnímá film jako oslavu české krajiny.
Příroda a vizuální stránka hraje ve filmu podstatnou roli. Stejně jako hudba,
která děj podkresluje.
Po dlouhém hledání autora hudby nakonec F. A. Brabec přizval ke spolupráci skupinu Support Lesbiens. „Chtěl jsem udělat
Máj trochu moderněji, představoval jsem si,
že by tam měly znít elektrické kytary. Hudbu Support Lesbiens znám a jejich kytarové
skladby mám velice rád,“ říká režisér.
Support Lesbiens se po určitém váhání výzvy chopili, přerušili natáčení vlastního nového alba a po tříměsíční práci byla hudba
k Máji, kterou nahráli společně s velkým
filharmonickým orchestrem, hotová. Ve
třech písních, které ve filmu zazní, dokonce zhudebnili verše z Máchova Máje.
Text: Zuzana Jánská

Získat ho budou moci ti, kteří se zavážou pracovat po ukončení studia
v Krajské zdravotní, a.s. „Nemocnice
Ústeckého kraje se stejně jako mnohá
další zdravotnická zařízení v republice potýkají s chronickým nedostatkem
odborníků v některých oborech. Chceme k tomu problému přistoupit aktivně, a proto jsme připravili stipendijní
program, který by měl do našich nemocnic přilákat absolventy vysokých
škol,“ uvedl náměstek hejtmana
a člen představenstva Krajské zdravotní Petr Fiala.
Podle návrhu pravidel pro poskytování stipendií by mohl student
podporovaných oborů získat v akademickém roce od Krajské zdravotní až 70 tisíc korun, tedy 7 tisíc

měsíčně. Podmínkou pro poskytnutí stipendia bude kromě jiného
to, že studijní průměr žadatele za
poslední absolvovaný ročník nesmí
překročit hranici 2,0.
S žadateli, kteří splní podmínky stipendijního programu a doporučí je
stipendijní komise bude uzavřena
smlouva o poskytnutí stipendia.
Součástí smluvních podmínek bude
mimo jiné závazek studenta, že po
ukončení studia bude v pracovním
poměru s Krajskou zdravotní minimálně po dobu 3 let. „Možnost získat stipendium se nevztahuje jen na
studenty medicínských oborů. Příspěvek na studium od Krajské zdravotní
budou moci získat i ti, kteří studují
například zaměření na informační
technologie nebo ekonomiku a management,“ řekl Petr Fiala.
Počet stipendistů nově zařazených
do stipendijního programu Krajské
zdravotní pro daný akademický rok
bude schvalován ředitelem společnosti na základě doporučení výběrové komise. „Konkrétní podmínky
pro získání stipendií, tedy především
podporované studijní obory, a podrobnější informace by měly být pro
zájemce k dispozici na stránkách
Krajské zdravotní na podzim, kdy
bude také zveřejněna výzva k podávání žádosti o stipendia,“ uzavírá
náměstek hejtmana Petr Fiala. (re)

Při nástupu do nemocnice potřebujete občanský průkaz, průkaz pojištěnce, jméno vašeho ošetřujícího lékaře,
doporučení k přijetí a výsledky vašich vyšetření (popř. očkovací průkaz).

• Dále kontaktní
adresu a telefon
na rodinné příslušníky nebo příbuzné.
• Léky, které užíváte
(v originálním balení,
příp. jejich seznam
a dávkování). Léky
používejte dle pokynů.
Máte právo vědět, jaké
léky užíváte. V případě,
že byste užívali léky bez
vědomí ošetřujícího lékaře a sester, je nebezpečí nežádoucích účinků!
• Osobní toaletní potřeby (kartáček
na zuby, pastu, nezbytnou kosmetiku, holení).
• Pyžamo (může být v některých
případech vyžadováno nemocniční), župan, přezůvky.
• Knihu, časopis, malé rádio se sluchátky apod. podle vašeho zájmu.
• Větší finanční hotovost nebo cennosti si do nemocnice neberte! Doporučujeme vzít si s sebou pouze
menší finanční částky a kartu do
telefonního automatu. Případně
je možné cennosti uschovat prostřednictvím staniční sestry v tzv.
depositu nemocnice.
• Mobilní telefony mohou rušit
některé zdravotnické přístroje
a ohrozit tak i jiné nemocné. Při
používání mobilních telefonů se

řiďte údaji výrobce telefonu, nerušte spolupacienty a v každém
případě se o možnostech použití
mobilního telefonu domluvte se
sestrami na oddělení
• Po přijetí na příslušné oddělení vám
bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte
informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude příprava na vyšetření nebo operační zákrok, jaká
bude léčba. Na oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem apod.
• Při přijetí a před každým větším
výkonem (například operací, náročným vyšetřením) vás lékař
seznámí s plánovaným výkonem,
proč je prováděn a jaká hrozí rizika, abyste mohl(a) vyjádřit podpisem kvalifikovaně svůj souhlas či

www.agc-ﬂatglass.eu

odmítnutí výkonu. (U nezletilých a ve zvláštních právních
případech i zákonný zástupce).
• Informace o vašem zdravotním stavu poskytne lékař
pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu tzv. příjmového reversu.
• Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a také
budete informováni
o další doporučené léčbě.
• Jestliže váš zdravotní stav bude
vyžadovat domácí ošetřovatelskou péči, bude vám zprostředkována po domluvě s vámi, lékařem
a zdravotně sociální pracovnicí
nemocnice v potřebném rozsahu.
Zdroj: www.kzcr.eu

Petr Husák o energetických úsporách: Možnosti tu jsou

Poslední dobou se ve všech pádech skloňují pojmy jako energetické úspory, zateplení,
modernizace panelových domů, regenerace
sídlišť a podobně. Zároveň se stále častěji
v této souvislosti hovoří o dotacích.
Petr Husák je předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a členem Rady Statutárního města Chomutova za ČSSD. Ve své
straně je považován za odborníka na bytovou problematiku. K této odbornosti ho deleguje nejen
práce v bytové komisi Chomutova, ale především

dlouholetá praxe v této oblasti. Třináct let působil
na různých manažerských pozicích v oblasti správy bytového fondu, nyní je členem představenstva Stavebního bytového družstva Chomutov. Je
tedy zřejmé, že k problematice modernizace bydlení má co říci.
„Stačí se porozhlédnout po sídlištích, a nejenom
u nás v Chomutově,“ upozorňuje Petr Husák, „jak
panelové domy dostávají nový vzhled a bývalou
šeď střídají pastelové barvy. Domy jsou zateplovány, což svědčí o uvážlivosti jejich majitelů. Ti totiž nejen zhodnocují vlastní majetek, ale zároveň
dosahují nemalých energetických úspor. Nezanedbatelná je pochopitelně i estetická stránka.“
Tato iniciativa je ovšem finančně náročná, což
leckdy činí problémy zejména společenstvím
vlastníků bytů, která kvůli nim v některých případech musejí řádně „zatnout sekeru“ do svého
rozpočtu. Jiné tyto náklady dokonce odradí. Přitom, jak Petr Husák připomíná, jsou tu možnosti, jak v této oblasti dosáhnout na dotace. „Stačí

se pořádně porozhlédnout po internetu, například
na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. To už
několik let vždy počátkem roku vyhlašuje dotační tituly zaměřené na modernizaci bydlení. Jedním z nich program Podpora regenerace panelových sídlišť, zaměřený, jak vyplývá z jeho názvu,
právě na paneláky.“
Je to šance pro bytová družstva, společenství
vlastníků bytů a zejména pro nájemce obecních
bytů, protože především radnice mají technické
i personální zázemí na to, aby v soutěži o tyto dotace uspěly. A pochopitelně také praxi, alespoň
v Chomutově určitě. Ovšem své zkušenosti si tu
nehodlají nechávat pro sebe. „Máme zpracovaný Integrovaný plán rozvoje města,
jeden z jeho stěžejních
projektů nese název „Sídliště, místo pro život“ a je
zaměřen na zlepšení prostředí na sídlištích Březenecká, Kamenná, Zahradníí

a Písečná. Pro jeho realizaci, k níž by mělo dojít v několika nejbližších letech, usilujeme o dotace z fondů Evropské unie.“ A právě IPRM, zdůrazňuje Husák, může být šancí nejen pro město, ale
i pro ostatní vlastníky bytů. Podstatná část bytového fondu, zejména na sídlištích, byla v minulých
letech zprivatizována a vznikly desítky společenství vlastníků jednotek. „Těmto subjektům město
nabízí spolupráci. Můžeme se stát jejich partnery,
garantem jejich dílčích projektů a umožnit jim tak
požádat o dotace, na něž by jinak nedosáhly.“
Modernizace panelových sídlišť je podle Husáka v zájmu všech, jak jejich obyvatel, tak radnic.
„Chomutov si nese jako dědictví z minulé doby snad nejvyšší procento panelákových bytů ze
všech měst v kraji, ne-li v republice. Česká republika
nemá takové ekonomické možnosti jako
p
naši
n němečtí sousedé, kde přistupují k plošné likvidaci
celých sídlišť a nahrazují je jiným typem
k
výstavby, ale určité možnosti zkvalitnit bydlení
n máme. Jednou z nich je právě dosažení ener-

Nebojte se laseru!

OČNÍ LASEROVÁ PORADNA OFTY ÚSTÍ NAD LABEM

Jak dlouho operace trvá a je nutná hospitalizace?
Zákrok provádíme ambulantně.
V den operace stráví pacient na

Pane doktore, říkáte, že operace
nebolí. Jak je to s bolestivostí po
zákroku?
Pooperační bolestivost je velice
individuální záležitostí. Zhruba
70 procent pacientů po zákroku
bolest vůbec nepociťuje, někteří
ji popisují jako pocit cizího tělesa v oku. Je normální, že oko po
operaci může slzet, je možné, že
dojde k lehkému otoku víček nebo
k pocitům řezání či pálení, pacient
je světloplachý. V případě bolestivosti podáváme tišící prostředky.
Jak četné jsou pooperační kontroly?
První pooperační kontrola je při

vyjmutí obvazové čočky. Zjišťujeme při ní stav zhojení epitelu
a přesvědčujeme se, že v oku neprobíhá žádný zánět. Druhou kontrolu absolvuje pacient zhruba tři
týdny po operaci. Při ní už můžeme
hodnotit výsledek zákroku. Další
kontroly nejsou povětšinou nutné.
Pacienta chceme vidět až po roce
od provedení operace, neboť v té
době už považujeme jeho stav za
trvalý.

3.

SOUTĚŽ
1. cena - laserové odstranění
dioptrií včetně vyšetření zdarma:
Marcela Háblová, Újezdeček
2. cena - 75% sleva včetně
vyšetření zdarma:
Jaroslav Dvořák, Černice
3. cena - 50% sleva včetně
vyšetření zdarma:
Michaela Dobešová, Litoměřice
Vítězům blahopřejeme (obdrží
osobní dopis), ostatním čtenářům poskytneme bližší informace prostřednictvím webových
stránek nebo odpovědí na
písemné či telefonické dotazy:

OFTA
Revoluční 8, 400 01 Ústí n. L.
tel. 475 200 180,
mob. 603 194 415
e-mail: ofta@ofta.cz
http: www.ofta.cz

komerční prezentace

Naposledy se dnes setkáváme
s prim. MUDr. Pavlem Sušickým,
vedoucím lékařem laserové refrakční chirurgie Ofty Ústí nad
Labem. Dnes se budeme ptát na
věci s laserovou operací přímo
související.

Oftě zhruba 4 hodiny, z toho na
operačním stole 10-15 minut, přičemž samotný zákrok trvá pouhé
desítky vteřin.
Když je výkon ambulantní, je nutné
po operaci ležet doma v posteli?
Po operaci doporučujeme po určitou dobu zachovat klidový režim.
Jeho délka je ale individuální.
Povětšinou je dána snášenlivostí
obvazové čočky, kterou vyjmeme
zpravidla tři dny po operaci. Pak
už může pacient vykonávat běžné
denní činnosti, včetně zatěžování
zraku. Může tedy i číst, pracovat
s počítačem, sledovat televizi
a podobně.

getických úspor. Ty jsou ve svém důsledku také
přínosem pro každý rodinný rozpočet, takže jde
vlastně o spojení příjemného s užitečným. A přívětivější vzhled sídlišť je zase přínosem pro město,“ dodává nakonec chomutovský radní Petr Husák. Jeho slova lze chápat mimo jiné jako nabídnutí pomocné ruky pro ty z uvedených chomutovských sídlišť, kteří se dosud cestou dosažení
energetických úspor nevydali.
Ing. Miloň Houda

klíčový výrobce plochého skla v Evropě

Společnost Krajská zdravotní, která sdružuje nemocnice Ústeckého kraje, nabídne ještě letos studentům vysokých škol stipendia.

Pacienti, víte, co si vzít
s sebou do nemocnice?

AGC Flat Glass Europe

Krajská zdravotní
nabídne stipendia
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Krajská zdravotní radí pacientům

Pacienti Krajské zdravotní čtou Severočeský Metropol | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji

Nemocnice Teplice
Tep
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Lékaři Krajské zdravotní spolupracují s redaktory Metropolu | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji

Operace šedého zákalu vedou
Teplice | Oční oddělení teplické nemocnice získalo v minulém roce statut akreditovaného pracoviště za vysokou úroveň poskytované zdravotní péče.
O pacienty se tady stará mladý, ale velmi erudovaný tým devíti lékařů, z nichž šest má atestaci II. stupně nebo specializovanou způsobilost, a dvacet
zdravotních sester. Oddělení má část lůžkovou s operačním sálem a část ambulantní. Zajišťuje také 24hodinovou ústavní pohotovostní službu.

člen DDM Group

„Poskytujeme poměrně široké spektrum
oftalmologické péče pro dospělé i děti,“
řekl MUDr. Aleš Čech, primář teplického očního oddělení. „Nejčastějšími operacemi jsou operace šedého zákalu (katarakty), kterých jsme v minulém roce provedli přes 800. Operujeme všechny stupně
a typy katarakty včetně komplikovaných
případů. Standardní operací je implantace měkkých nitroočních čoček (před vložením do oka se čočka složí a v oku
se spontánně
opět rozloží, aby byla možná
implantace co

nejmenším řezem – dnes již kolem 2 mm).
S touto čočkou ovšem musí pacienti většinou nosit po operaci brýle na čtení. My
už ale můžeme nabídnout také nadstandardní typy nitroočních čoček (multifokální a akomodační), které umožňují vidění
do dálky i blízka bez brýlí. Rutinní implantace těchto typů čoček však pro jejich vysokou cenu zatím není možná,“ vysvětlil.
Pacienti se šedým zákalem mají většinou potíže typu zamlženého nebo rozostřeného vidění, které vedou při zanedbání k slepotě. Protože tyto příznaky dostatečně varují, přijde většina lidí
s tímto onemocněním na operaci včas.
Šedý zákal se v současné době dá dobře odstranit a operuje se už v raných
stádiích. Problém je u zeleného zákalu
(glaukomu), při němž nemusí být žádné průvodní potíže. Proto se doporučuje preventivní vyšetření ( měření nitroočního tlaku) už kolem čtyřiceti roků
a pokud jsou v rodině nějaké rizikové
faktory, tak i dříve.
„Kromě dalších výkonů na předním segmentu oka a celého spektra plastických operací víček nebo ošetření úrazů
oka a víček provádíme také laserové zákroky sítnice v oblasti zadního segmentu oka u pacientů s cukrovkou a cévními okluzemi. Dlouholetou tradici má
v Teplicích také péče o dětské pacienty. Provádíme operace šilhání, sondáže slzných cest u vrozené neprůchodnosti a další výkony,“ doplnil MUDr. Čech.
„Zájemci o plastickou operaci očních víček k nám mohou jednoduše zavolat a objednat se. Před výkonem je nutná pouze

jedna prohlídka u očního lékaře. Operace
se provádí při lokálním znecitlivění víček
a ve většině případů se musí hradit, protože jde o kosmetický chirurgický zákrok,“
upozornil.
Špičkovým přístrojem na očním oddělení v Teplicích je fakoemulzifikátor,
kterým se provádí operace katarakty.
Přestože slouží na oddělení už od roku 2004, zcela nový upgrade umožňuje operovat metodou torzní fakoemulzifikace velmi malým řezem, což je
současný světový trend. Nedávno byla
ze sponzorských peněz zakoupena nová elektrokoagulace (přístroj na stavění krvácení) pro plastické operace víček. V ambulanci se používá také velmi
kvalitní zobrazovací zařízení na přední segment oka. Další vybavení (bezkontaktní tonometr – přístroj na měření očního tlaku bez doteku oka, autore-

Text a foto: Ludmila Petříková

Primář teplického očního oddělení Aleš Čech vyšetřuje pacienta.

pravá
kţže

www.metrostav.cz
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fraktometr - měření dioptrií a perimetr) je standardní.
„Co nám citelně chybí, je diagnostický přístroj a zobrazovací zařízení na zadní segment oka,“ postěžoval si primář Aleš
Čech . „Věřím ale, že příslib této investice
z peněz EU od Krajské zdravotní bude naplněn a že se naši pacienti tohoto přístroje
brzy dočkají. Stále nám totiž chybějí peníze na nákup přístrojové techniky, a i když
se sponzoři čas od času objeví, jejich dary jsou ve srovnání s cenou nových oftalmologických přístrojů zanedbatelné. Zde
bych ale chtěl poznamenat, že i když bez
nové techniky to v moderní medicíně nejde, za základní v diagnostickém a léčebném procesu považuji lidský faktor. Ani
sebelepší přístroj nemůže nahradit osobní přístup lékaře,“ dodal.

METROPOL
doporučuje

Basketbalová
pozvánka
V plném proudu je příprava basketbalistů BK Děčín na novou sezonu.
Po týdenním kondičním soustředění v Černém Dolu v Krkonoších se
jediný zástupce Ústeckého kraje
v Mattoni NBL připravuje v domácích podmínkách. První herní
prověrkou pro svěřence trenéra
Pavla Budínského budou dvě mezinárodní utkání proti litevskému
druholigovému celku Atletas Kaunas. Zápasy jsou na programu ve
čtvrtek 28. srpna a v pátek 29. srpna od 17.00 hodin v děčínském ČEZ
Sportcentru.
BK Děčín se v minulém ročníku Matoni NBL probojoval do play-off, kde
v dramatické sérii podlehl Pardubicím 2:3 na zápasy. Pro novou sezonu se děčínský basketbalový tým
posílil o tři zahraniční hráče. Mezi
nové tváře patří Admir Alič (křídlo,
Bosna a Hercegovina) a dva američtí basketbalisté William Hatcher
(střední rozehrávač) a John Ofoegbu (pivot).
František Zálewský

na Mladou Boleslav a také na výrazně
posílenou Plzeň. To znamená, že je tady minimálně pět šest silných mužstev,
která chtějí bojovat o nejvyšší mety.
Převzal jste hráčský kádr po odchodu trenéra Rady k české fotbalové
reprezentaci. Je podle vás dostatečně
široký a hlavně na všech postech vyvážený?
Tak určitě je v tomto směru co zlepšovat. I s ohledem na vážné zranění Gašparíka je nejbolavějším postem záloha.
Představoval bych si mužstvo doplnit
o dva kvalitní středové hráče ofenzivního typu. A také v obraně po odchodu
Kaufmana a zranění Merziče není moc
velká konkurence.
Úvod Gambrinus ligy přinesl Teplicím
radost i zklamání. Po hladkém vítězství doma nad Českými Budějovicemi
4:0 přišla porážka na Žižkově 0:3. Co
na to říkáte?
Premiéra se nám opravdu povedla.
Vyhráli jsme hladce 4:0 a navíc jsme
hráli pohledný fotbal, který naše diváky musel uspokojit. Zápas na Žižkově
byl, bohužel, o něčem jiném. Byl hodně
atypický, a to nejen dopoledním výkopem. Bez ohledu na to, že některé naše hráče postihly zdravotní problémy,
si musíme sebekriticky přiznat, že se
nám zápas na Žižkově nepovedl. Vítězství jsme domácím doslova darovali.
Podrobně jsme utkání probírali, museli
jsme z toho vyvodit závěry. Je to věc,
která se nesmí opakovat.

Proti Českým Budějovicím se střelecky vytáhl útočník Tomáš Jun. Zaznamenal hattrick a ukázal, že by se
mohl stát klíčovým hráčem vašeho
celku. Souhlasíte?
Určitě. Uvidíme, jak to bude dál. Zápas s Českými Budějovicemi Tomášovi opravdu vyšel, ale důležité bude,
aby své výkony stabilizoval. Tomáš je
rozený střelec a pokud se dostane do
správné pohody, má všechny předpoklady stát se tahounem mužstva. Moc
bych si přál, aby se zase střelecky prosazoval, jako na začátku své kariéry
v pražské Spartě.
Teplická „ikona“ Pavel Verbíř je paradoxně o tři měsíce starší než vy. Je to
hodně nezvyklé - jaké má postavení
v mužstvu?
Pavel si během svého dlouhého působení v Teplicích vybojoval přirozenou autoritu. Řadu let patří k oporám
mužstva, navíc je hodně univerzálním
fotbalistou. Na druhou stranu já ctím
zásadu, že fotbal není postavený jenom
na jménech nebo na věku. Preferuji výkonnost. Všichni hráči musí na trávníku
odvádět poctivé výkony. Myslím si, že
Pavel toto naprosto chápe. Je to profesionál, nemáme s tím žádný problém.
Před časem jste na českou fotbalovou
scénu přivedl útočníka Edina Džeka,
který si to přes Ústí nad Labem a Teplice namířil rovnou do bundesligy.
Máte v rukávu další zázračný fotbalový talent?

Není snadné
takového fotbalistu najít.
Jsou hráči
talentovaní,
nadprůměrní
a pak jsou takzvaní top hráči.
A Edin patřil na
první
pohled
mezi tyto výjimečné hráče. Věřím tomu, že podobného fotbalistu ještě
v budoucnu najdeme.
Česká Gambrinus liga se
slibně rozjíždí. Chodí poměrně dost diváků, padá hodně gólů. Co ještě naší nejvyšší
fotbalové soutěži schází k větší
atraktivnosti?
Určitě by to chtělo ještě více
v klubech rozvíjet útočný
styl hry, který by
v samotných zápasech přinesl
větší počet
gólů. To by
bylo pro
všechny
fotbalové
příznivce
nejlepší
pozvánkou do
ochozů.
Text: František Zálewský, foto: Jiří Severský

Robert Kysela vede Ústecké lvy
Pod novým vedením, s novým trenérem a novými cíli vstoupí tým hokejistů HC Ústečtí lvi Ústí nad Labem do
nové mistrovské sezony. Tentokrát však ne jako účastník naší nejvyšší soutěže, protože po ročním pobytu mezi
českou hokejovou elitou reprezentanti krajského města sestoupili do I. ligy.
Nový generální manažer klubu, někdejší reprezentant a mistr světa z roku 1996 ve Vídni, Robert Kysela, stejně
jako další lidé z vedení klubu i nový
trenér Miloslav Hořava, chtějí brzký
extraligový návrat. Všechny čeká hodně práce a velký sportovní boj. A právě
o něm a o situaci v ústeckém hokeji, Metropol hovořil s Robertem Kyselou.
Co jste při jmenování do funkce generálního manažera udělal jako první?
Snažil jsem se zmapovat terén,
zjišťoval jsem, v jaké
situaci se klub nachází, jak je to
s hráči, financemi, ale jako úplně první jsem
zvedl telefon
a zavolal trenérovi Hořavovi, jestli by
neměl zájem
mi pomoci
zkonsolidovat
ústecký hokej
a vrátit mu

jméno a renomé, které si svou účastí
v extralize vydobyl a které mu patří.
Jaká je situace v hráčském kádru Ústeckých lvů?
Kádr se, myslím, povedlo trochu zkonsolidovat, myslím také, že na to, že se
sestoupilo, neproběhlo žádné veliké zemětřesení. Snažili jsme se
posílit post brankáře, protože
tam jsme viděli velkou příležitost, že byl zrovna volný
Dušan Salfický, takže se nám
podařilo vytvořit kvalitní
dvojici Salfický – Fiala, protože to jsou brankáři, kteří
mají naši důvěru
a do mužstva
přinesou kvalitu. Salfický
navíc ještě
i bohaté
zkušenosti. Někteří hráči
odešli,
snažili
jsme se
kádr doplnit mla-

dými, protože bychom do týmu chtěli
dostat trochu více dynamiky. Máme
v úmyslu dát všem příležitost a všechny vyzkoušet, aby ukázali, že do kádru
patří.
S jakými cíli půjdete do nové sezony?
Hlavně chceme postavit mužstvo,
které potáhne za jeden provaz. Tým,
který bude chtít vyhrávat. Pochopitelně, že bychom chtěli do Ústí nad Labem vrátit extraligu. Na jednu stranu
asi těžko můžeme říct, že se počítalo
s tím, že se mezi českou hokejovou elitu vrátíme hned po roce. Na druhou
stranu určitě ani já, ani Miloš Hořava
nepočítáme, že v první lize zůstaneme
třeba pět let. To určitě ne. Samozřejmě, že bychom postup chtěli, klidně
i v té nadcházející sezoně, ale moc
dobře víme, že to nebude jednoduché.
Počítám, že v první lize budou tři vážní kandidáti na postup. Velkým bude
určitě Chomutov, který se hodně posiluje, dalším bude určitě Brno, které
na postupu do extraligy pracuje už
dlouhodobě, a my bychom rádi mezi
ně patřili také.
Text a foto: Edvard Beneš

Střední škola technická AGC a.s.
.s.
s
Rooseveltovo nám. 5, 415 03 Teplice
...čistota nepřekáží
www.deira.cz

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

Liliová 248, Ústí nad Labem, e-mail: info@deira.cz
tel. +420 777 057 763

Jazykové kurzy pro veřejnost
Anglický jazyk

Německý jazyk

» všechny stupně pokročilosti
» 5 – 10 účastníků ve skupině
» možnost zajištění individuální výuky

Francouzský jazyk

» výuka probíhá vždy
v odpoledním čase
(dle dohody s lektorem)

V případě zájmu se, prosím, obracejte na paní Danuši Durchánkovou
tel. 417 57 90 33

Most | Motocyklový víkend na
Autodromu Most byl veleúspěšným pro Vojtěcha Roubíčka (30)
z Ústí nad Labem. Při svém třetím závodě v životě si totiž dojel
v hodnocení českých jezdců pro
zelený věnec za třetí místo.

V závodě Poháru ČR třídy volná 250
– 600 ccm si dojel pro celkové čtvrté
místo a protože jako třetí dojel polský jezdec Marirusz Kondratowitz,
který se do českého okruhového
poháru nezapočítává, znamenalo
to, že v konečné české klasifikaci se
Vojtěch Roubíček umístil jako třetí.
„Určitě to je pro mě obrovský úspěch,“
prohlásil po závodě Roubíček, který
letos jezdí svou premiérovou sezonu, ale motorkám se věnuje od
svých dvaceti let. Závod na okruhu
v Mostě, který velice dobře zná, pro
něj začal velice příznivě už v kvalifikaci, kdy zajel čas, který pro něj znamenal start z druhého místa. I v závodě se držel dobře. V úvodu jezdil
na druhém místě, za pozdějším vítězem Václavem Jirušem. Závěr mu
však nevyšel, a tak o druhou příčku
nakonec přišel. I tak je pro něj umístění na stupních vítězů v Poháru ČR
skvělé.
„V Mostě se mi jelo skvěle. Je to pro mě
povzbuzení do dalších závodů, protože jsem poznal, že se mohou měřit
s těmi nejlepšími. Doufám, že mi to
podobně pojede i v dalších závodech,“
uzavřel jezdec, který sedlá stroj Suzuki GSXR 600.
(ben)

www.tydeniky.cz
komerční prezentace

• ÚKLID ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV • ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ •
• ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ • OBCHODNÍCH DOMŮ A CENTER •
• HOTELŮ A RESTAURACÍ • VÝROBNÍCH PROSTOR A SKLADŮ •
• ÚKLID DOMÁCNOSTÍ • ZAJIŠTĚNÍ HOSPODYNĚ •

Úsek celoživotního vzdělávání

Vojtěch Roubíček:
V Mostě se mi
jelo skvěle

Severočeský METROPOL přijme 2 manažery pro obchod. CV zasílejte na adresu: personalistika@tydeniky.cz

„Je to skutečně velká pocta, že si mě Teplice vybraly. Pro mě osobně je to další
významný krok v mojí trenérské dráze.
Již za mého působení v Ústí nad Labem
jsem měl možnost poznat, jak teplický
klub funguje. A když pan Hrdlička přišel
s konkrétní nabídkou, jak bych se mohl
na sever Čech vrátit, neváhal jsem,“ přiznává Jiří Plíšek, nový trenér fotbalistů
FK Teplice.
Jako trenér druholigového Ústí nad
Labem jste s Teplicemi úzce spolupracoval. To znamená, že Stínadla pro
vás nejsou neznámým prostředím?
To skutečně ne. Dokonce jsme tam jeden čas hráli druholigové zápasy ústeckého celku. Ale spolupráce s teplickým klubem byla hlavně oboustranně
velmi prospěšná.
Teplice patří v české Gambrinus lize
k ekonomicky nejsilnějším klubům.
A tomu také odpovídají ambice tohoto severočeského klubu. V loňské
sezoně útok na „pohárovou“ Evropu
nevyšel, ale stejný cíl čeká teplické
fotbalisty pod vaším vedením letos...
Teplice mají každoročně za cíl bojovat
o pohárové příčky. Myslím si, že je to
v pořádku. Je to zcela pochopitelné.
Kde vidíte největší favority letošní
Gambrinus ligy?
Prim budou určitě hrát obě pražská „S“,
která před sezonou posilovala a stabilizovala hráčské kádry. Boj o titul otevřeně vyhlásil ostravský Baník, velmi silné
bude Brno. Nesmíme zapomenout ani

Chcete změnit zaměstnání?

Teplice | Fotbalová sezona 2008/2009 nabírá na obrátkách. Krátce před jejím začátkem se rozhodlo o novém „kormidelníkovi“ české reprezentace.
Vyvoleným se stal Petr Rada, který tím ale musel opustit lavičku severočeského klubu FK Teplice. Jeho nástupcem je druhý nemladší trenér české
Gambrinus ligy Jiří Plíšek. Šestatřicetiletý rodák z Aše má před sebou opravdu nesnadný úkol, dovést „žlutomodré“ do pohárové Evropy.

sportovní osobnost

Plíšek chce s hráči do pohárové Evropy
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manažer Ústeckých lvů

Metropol podporuje severočeský sport | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji

nemocnice Ústeckého kraje

výlet do zábavního parku
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Severočeský Metropol čtou obyvatelé Ústeckého kraje | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji

Děti z Mariánských Radčic
si užily prázdniny v Belantisu

Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z.

www.nspcv.cz

Nemocnice Chomutov, o.z.

Belantis,

zábavní park na bývalé
výsypce povrchového dolu

www.nemdc.cz

Nemocnice Děčín, o.z.

Park byl otevřen 5. dubna 2003 po
19 měsíčních stavebních prací na
ploše 25 hektarů. Počáteční investice představovala 50 mil. EUR (hlavními investory byla soukromá německá rádia). Každoročně Belantis
navštíví přibližně půl milionu lidí.

Nemocnice Most, o.z.

www.nspm.cz

Nemocnice Teplice, o.z.

web.nemtep.cz

To, že park leží uprostřed krajiny
kdysi devastované těžbou uhlí, už
dnes, kdy je jeho okolí vzorně zrekultivované a upravené, nikdo z návštěvníků nepozná. Na park navazují dvě ze sedmi jezer, která v blíz-

www.kzcr.eu

komerční prezentace

www.mnul.cz
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Do Belantisu, největšího zábavního parku v Sasku, který je vybudován na území bývalého povrchového dolu nedaleko Lipska, vyjel autobus dětí z Mariánských Radčic. Jsou to právě Severočeské doly, které zrealizovaly výlet už v loňském roce a pro velký ohlas rozhodly tento nevšední zážitek dětem zopakovat i letos.
kosti Lipska vznikla či vznikají na
místech zbytkových jam bývalých
hnědouhelných povrchových dolů.
Hornickou minulost těchto míst připomíná pouze obří zakladač, který
je umístěný a zakonstruovaný jako
technická památka minulých desetiletí u příjezdové dálnice A 38 do
zábavního parku.
Na bohatý program s množstvím
zajímavých atrakcí se těší děti všech věkových kategorií. Hned
za branou se otevírá kouzelný pohled do světa dobrodružných cest
a chvilek plných zážitků, který se
snad nedá za den zvládnout. Natěšené děti berou doslova úprkem ne-

čekané dobrodružství lodí Odyssea,
na které míjíme ostrovy bohaté na
květy. Znenadání se objevuje tunel,
který spolkne loď a v temnu se probouzí chrápající Kyklop. ÚŽASNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ. Po parku potká-

váme malé i velké Indiány z INDIÁNSKÉ PRÉRIE.
Zajímavá a velmi náročná je taky
(vyhlídková věž) - ATHÉNIN SLOUP
- otáčící se kolem své osy, ale na tu
se musí vytáhnout každý sám. Další báječný zážitek je minilanovka IKARŮV LET. Ani rodiče nepřijdou
zkrátka. Atrakce jako je Pyramida je
jen pro odvážlivce. Nikdo neunikne

kletbě faraona. Po zábavním parku
zní ohromné veselí, zpěv a dětské
nadšení.
Atmosféru velikého uspokojení nepokazila ani veliká průtrž mračen. Odjíždíme mokří, prokřehlí,

ale šťastní s přáním se opět někdy
vrátit... Na rozloučenou pro společný úsměv spokojených návštěvníků Mateřinky na obrázku, přispěchal i medvídek BALI. Slzičky padají, nechce se odjet a medvídek BALI
byl přitom.
„Na výlet se děti těšily už během školního roku. Výlet pro děti z Mateřinky
Mariánských Radčic zaplatily SEVEROČESKÉ DOLY, a.s., a my jim mnohokrát děkujeme,“ řekla paní ředitelka
Eva Zeilerová
„Děkujeme a těšíme se na pokračování,“ volají děti.
Text: Stanislava Provazníková
Foto: Stanislava Provazníková,
Tomáš Vrba

Info
• otevřeno denně od 10 do 18 h
h.

Denní vstupné

• děti do 1 m výšky ZDARMA
• děti od 1 - 1,45 m
14,90 €
• dospělí a mladiství 18,90 €
• handicapovaní
ZDARMA

Roční vstupenka

• platí od první návštěvy
12 měsíců
• děti 1 - 1,45 m
35,90 €
• dospělí a mladiství 35,90 €
• rodinné vstupenky a zájezdy
jsou zvýhodněné
• další informace najdete na
www.belantis.de

vĀetně

vĀetně

polštáőţ

Více než půl hodiny besedoval Jiří Šulc na návsi Horních Habarticích s místními
občany. Hlavní téma: Doprava a život v téhle obci vůbec.

Text a foto: Metropol

Dobőe
skladovatelné

Společná ZELENÁ projektu znovuobnovení železničního spojení mezi Kamenickým Šenovem (Liberecký kraj) a Českou Kamenicí, která je už v Ústeckém kraji.

vĀetně

polštáőţ

První peníze z ROP Severozápad do Ústeckého kraje

Projekty Ústeckého kraje podpořené z ROP SZ podané do 1. výzvy:
Rekonstrukce v ús. I/7 – Údlice – Kadaň - Klášterec n. O., silnice II/224, II/568
Celkové způsobilé výdaje: 289 027 971,92 Kč, Dotace z RR: 267 350 874,02 Kč

Rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251
Celkové způsobilé výdaje: 155 263 918,42 Kč, Dotace z RR: 143 619 124,54 Kč
Rekonstrukce v úseku I/13 – Perštejn – Vejprty, silnice II/219, III/22310
Celkové způsobilé výdaje: 168 393 397,80 Kč, Dotace z RR: 155 763 892,96 Kč

Jiří Šulc jako předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad předává
smlouvy zástupci Ústeckého kraje Petru Fialovi, náměstkovi hejtmana (vlevo).
né době hodnocením. O dotacích
pro ně bude Výbor Regionální rady
rozhodovat na svých zasedáních
v průběhu srpna a září.
Celkem je pro žadatele z Ústeckého a Karlovarského kraje (sdružených do regionu soudržnosti Seve-

rozápad) do roku 2013 připraveno
v Regionálním operačním programu Severozápad téměř 746 milionů eur, tedy přibližně 18 miliard
korun. Tento objem finančních prostředků je vůbec největší ze všech
regionů České republiky.
(met)

komerční prezentace

Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly – kř. I/15, silnice II/257
Celkové způsobilé výdaje: 111 339 976,00 Kč, Dotace z RR: 102 989 477,80 Kč

SZ, konkrétně jeho oblasti podpory
3.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury, kraj na tyto investiční akce získá dotaci z Regionální rady ve výši 92,5 %, tedy 678 milionů korun.
Kraj své projekty předložil v rámci
1. výzvy vyhlášené v prosinci 2007.
Projekty řeší rekonstrukce silnic II.
a III. třídy, které napojují jednotlivé části kraje na páteřní dopravní
tahy. Silnice by měly díky dotacím
z ROP SZ projít komplexní rekonstrukcí, včetně úprav porušených
podkladních vrstev, úprav krajnic
nebo rekonstrukce svodidel či dopravního značení.
Kromě silnic v Ústeckém kraji byl
v rámci první výzvy podpořen také projekt Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část, který z ROP SZ získá 87 milionů korun
(celkové způsobilé výdaje jsou pak
98 milionů korun). „Celkem bylo dosud do ROP SZ podáno ve všech výzvách 282 projektů,“ uvedl Petr Vráblík, ředitel Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad.
Projekty podané do Regionálního
operačního programu Severozápad
v druhé výzvě procházejí v součas-

Lehce
složitelný
dohromady

lovarského kraje. Věřím, že žadatelé dokáží plně využít toho, že jsme
pro tento region soudržnosti získali vůbec největší alokaci z celé České republiky. Do roku 2013 je v našem operačním programu připraveno téměř 746 milionů eur,“ uvedl Jiří Šulc.
Díky dotacím z Evropské unie projdou rekonstrukcí silnice v úsecích
Perštejn - Vejprty, Bílina - Kozly, Jirkov – Otvice – Havraň a Údlice –
Kadaň - Klášterec nad Ohří. Celkový finanční objem projektů je více než 731 milionů korun, z ROP

Lehce
složitelný
dohromady

První projekty získaly dotace z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ). Rekonstrukce silnic II.
a III. třídy v Ústeckém kraji budou podpořeny částkou více než 678 milionů korun.
Smlouvy o poskytnutí dotací podepsali 13. srpna předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc, za samosprávu Ústeckého kraje náměstek hejtmana
Petr Fiala a dokumenty převzal René Budjač, člen Rady Ústeckého kraje, mezi jehož svěřené resorty patří
investiční činnost.
Jde o vůbec první projekty, které
získaly z tohoto dotačního zdroje
finanční podporu. „Podpisem těchto
smluv se fakticky otevírá tok evropských peněz z regionálního operačního programu do Ústeckého a Kar-

Tel.: 222 810 111
Zákaznický servis tel: 222 810 105-106
Otevírací doba: po-ne 9.00 - 21.00h
Tel.: 242 422 111
Zákaznický servis tel: 242 422 105-106
Otevírací doba: po-ne 9.00 - 21.00h

Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 13

Nákupn9 389/3, 102 00 Praha 10

Nákupní centrum Europark
Nákupní centrum Stodţlky

V České Kamenici se zdraví se starostou města Miroslavem Weisem (vpravo) členové hejtmanova doprovodu – radní Ústeckého kraje Pavel Kouda a člen zastupitelstva Václav Hofmann.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR, NEJLEPŠÍ CENY

kým Šenovem a Českou Kamenicí
na silnici I/13 společně se zástupci
Klubu železničních cestovatelů přestřihli symbolickou pásku. Odstartovali tak projekt, jehož cílem je
znovu, alespoň pro turistiku a mimořádné jízdy, obnovit provoz na
kolejích mezi oběma městy a tedy
Ústeckým a Libereckým krajem.
Druhý den navštívili v České Kamenici nádhernou a udržovanou
poutní kapli Narození Panny Marie
a například Jiří Šulc dlouho besedoval s občany města i některými
návštěvníky odjinud. Tématem bylo
léto, turistika a doprava i zdravotnické služby. Lidé čekali na kolonu
třeba v Horních Habarticích, kde si
ústecký hejtman prohlédl i probíhající rekonstrukci mostu na zdejší
„okresce“, jež je ve správě Ústeckého kraje. A cesta veteránů s oběma
hejtmany pokračovala: zámek v Benešově nad Ploučnicí i zdejší termální koupaliště, u Verneřic navštívili nepříliš známý přírodní unikát
- Bobří soutěsku s vodopádem (ale
vody v něm moc nebylo).
Závěr dvoudenního putování, ale
především jednání o spolupráci
obou krajů a porovnávání života
jejich obyvatel, patřil historickému
Úštěku, nejmenší městské památkové rezervaci v celé ČR.

polštáőţ

Dobőe
skladovatelné

V Úštěku čekali na hejtmany nejen pracovníci městského úřadu, ale také čerti
s představením v hlubokých, skoro pekelných sklepeních.

Začíná dvoudenní cesta autoveterány po společných hranicích Ústeckého a Libereckého kraje. Vpravo je hejtman
Jiří Šulc, vlevo jeho liberecký kolega Petr Skokan.

Lehce
složitelný
dohromady

Pragovky, Peugeot, Triumph. Jednali
se starosty o aktuálních nabídkách
turistického ruchu v oblasti, o spolupráci při rozvoji veřejné dopravy
nebo silniční sítě, která oba kraje
protíná a leckdy má, žel, nestejnou
kvalitu. Na „krajské“ hranici, na železničním přejezdu mezi Kamenic-

Dobőe
skladovatelné

Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
a Petr Skokan, nejvyšší představitel Libereckého kraje, tu zahájili
dvoudenní putování po vybraných
městech a obcích, které leží podél
hranice obou krajů. Cestu se svými
doprovody pojali netradičně – vozila je auta z veteránské kategorie.

Lehce
složitelný
dohromady

Dva dny uprostřed léta (4. srpen byl deštivý, 5. srpen zase tropický) se sešli
v Dubé na Českolipsku hejtmani dvou sousedících krajů, které ještě na
sklonku minulého tisíciletí tvořily Severočeský kraj.
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Krajský úřad Ústeckého kraje informuje

vĀetně

o „svých“ krajích

polštáőţ

Jiří Šulc a Petr Skokan

Dobőe
skladovatelné

Kontakt pro podnikatele a firmy: inzerce@tydeniky.cz
niky.cz | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém
Ústeckkém
ém kkr
kraji
rraaji
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Luštěte se Severočeským Metropolem | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji

Voláte rádi? Volejte za peníze! 800 600 006

Metropol je partnerem ústeckého koncertu Olympiců

METROPOL horoskop 22. 8. - 10. 9.
21. 3. - 20. 4.
E Beran
Když se přestanete urážet na K
sebemenší výtky a budete vůči svému
okolí vlídnější, prožijete zbytek léta v naprosté harmonii. Kdybyste se přece jen
trochu nudili, prolétněte se balonem.

21. 4. - 21. 5.
F Býk
Dovolená ve stylu Easy

Rider
není nic pro vás. Zůstaňte věrni svým
zahradním kavárničkám a odpoledním
koncertům. Pro ty náročnější je nejlepší
místo k odpočinku Toskánsko.

22. 5. - 21. 6.
G Blíženci
Přestaňte si dělat hlavu z vleklých rodinných sporů nebo malicherných roztržek s partnery a raději
se podívejte na noční oblohu. Vaše
hvězda teprve bude padat. Připravte
si přání!

22. 6. - 22. 7.
H Rak
Nenechte se odradit od svých
předsevzetí. Pokud se podaří dotáhnout
vaše plány do konce, budete se sebou spokojeni. Jen zvažte, jestli pro to neobětujete něco mnohem cennějšího.

23. 7. - 23. 8.
I Lev
V poslední době jste se až příliš

věnovali své práci. Proto využijte zbytek
léta k odpočinku a zapojte fantazii. Uvidíte, že dokážete vymyslet něco tak „crazy“, že překvapíte i sami sebe.

24. 8. - 23. 9.
J Panna
Pro soužití s jinými lidmi jste

příliš složití, protože máte přehnaný
sklon ke kritice a egoismu. Zkuste někdy šokovat ostatní
tím, že je budete obdivovat a zajímat
se také o jejich
problémy.

Váhy 24. 9. - 23. 10.

Nekažte si slunné dny rozpitváváním starých křivd, nic tím
nezměníte. Přeneste se přes to s humorem a vyjděte si na rozhlednu. Pohled
z výšky vám pomůže vytřídit si pravé
hodnoty.

křížovka

ŽlutohnČdá
barva

Pletenec
vlasĤ

Vþelí
domek

Ústí nad Labe
Labem | Hity i novinky z alba Sopka přiv
přiveze do Ústí nad Labem
skupina Olympic.
Olym
Její fanouškové se
můžou těšit na čtvrtek 18. září od
19.30 hodin v Domě kultury. Předkapelou jsou ús
ústečtí Real Incident.

24. 10. - 22. 11.
L Štír
Přestože se vám v poslední

Sopka je sedmnáctým albem kapely
Petra Jandy, která se těší úspěchu více
než pětačtyřicet let. Ústeckému publiku se
představí v nynějším složení Petr Janda (kytara,
zpěv), Milan Broum (basová kytara, zpěv), Jiří Valenta
(klávesy) a Milan Peroutka (bicí).
Vstupenky lze zakoupit mimo jiné
v síti Ticket Stream.
Čtenářům Severočeského Metropolu, který je hlavním mediálním partnerem ústeckého koncertu skupiny
Olympic, věnují pořadatelé třikrát dvě
vstupenky. Podmínkou pro jejich získání je správně odpovědět na připojenou
otázku a následně mít štěstí při výběru výherců.
Jak se jmenuje nejnovější album
skupiny Olympic vydané na podzim
2007?
Na odpovědi se těšíme do 4. září na adresách redakce@tydeniky.cz nebo Severočeský Metropol, Beethovenova 24,
400 01 Ústí nad Labem.
(av)

době pár věcí nepovedlo, je obdivuhodné, s jakou grácií jste se s tím vypořádali. Vaše neúnavnost a vitalita
vás ale konečně odmění. Teď už stačí
jen čekat.

23. 11. - 21. 12.
M Střelec
Léto je v plném proudu a vy se

umíte dobře bavit. Někdy při tom zapomínáte, že nejste sami na světě. Dejte
si pár dní oddech a navštivte příbuzné,
nebo vezměte psa na procházku.

22. 12. - 2O. 1.
N Kozoroh
Ty nejlepší prázdninové dny

vás teprve čekají. Last moment je nejlepší dovolená, vždycky překvapí. Sbalte si kufry a jeďte. Nezapomeňte jen na
dobré vychování a opalovací krémy!

21. 1. - 19. 2.
O Vodnář
Připravte se na nápor zážitků

a citů. Díky vaší pozitivní energii přitahujete své protějšky jako včely med.
Ale dejte pozor, abyste to nepřehnali.
Jízda na motorce vám možná ochladí
hlavu.

20. 2. - 20. 3.
P Ryby
V poslední době berete život

příliš vážně. Oprostěte se konečně
od břemen, které vás táhnou dolů
a začněte létat. Obrazně i reálně.
Zasloužíte si trochu volnosti a legrace. Rozbalte to!
Sestavila: Ludmila Petříková

NAPOVÍME:
KFC, ice, ho,
ŠM, abolice,
Marita, AC.

Olympic veze do Ústí Sopku

Vynálezce
dynamitu

Množství

PĜímí
(svČdci)

Mariánský likér je z osmnácti bylin
Tak zněla správná odpověď na
otázku z 15. vydání Severočeského
Metropolu.
Mariánský likér vyrobila ústecká likérka Granette (tehdejší KB LIKÉR)
u příležitosti postavení a zprovoznění Mariánského mostu v Ústí
nad Labem 30. července 1998.
Společnost Granette věnuje z limitované série exkluzivního bylinného likéru těmto čtenářům

Šlágr

Slavný
fotbalový
klub
z Milána

Vysokohorský
asijský
stát

ěetČzec
kuĜecích
bufetĤ

Spojka
vyluþovací

Brit

Druh ústí
Ĝeky

PĜítok
Vltavy

Výhru si můžete vyzvednout v redakci
Severočeského Metropolu, Beethovenova 24, 400 01
Ústí nad Labem
každý všední
den od 8.00 do
16.00 hodin do
10. září. (met)

JeštČr

Moravský Letopoþet
Olda
2008

Temno

Jednotka
el. napČtí
Pivovarnická surovina

Potupa

Bylina
s jedovatou cibulí

Severočeského Metropolu, kteří
správně odpověděli: Květuše
Drahošová, Krásné Březno, Pavlína Provazníková, Krásné Březno,
Petr Král, Všebořice, Marie Charvátová, Ústí nad Labem, Hana
Gočová, Krásné Březno, Jana Barcová, Chomutov, Anna Kailová,
Střekov, Alena Fantová, Ústí nad
Labem, Milan Drugda, Ústí nad
Labem.

Cviky na
hrazdČ
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Iniciály
italské
zpČvaþky
Pavone

ýeský malíĜ
(Antonín)
NaftaĜský
koncern

Uhýbat
KrálíkáĜ
Menší
kus
nábytku

Vydávat
kozí zvuky

Jméno
bČžkynČ
Kochové
Oho

StaĜena

Kubánský
doutník

Ovoce

Biblický
syn
JudĤv

Území
ýeské
republiky

Barikády

Dlouhé
vČky

Typ
autobusu
Karosa
Obkresliti

Bývalý
mistr svČta
v šachu
(Michail)

Tamto

ŠpanČlsky
„zlato“

zvýhodněné ceny
na zárubně, kování,
parapety a žaluzie
pouze k našim
oknům a dveřím

Moravan

do 31. 8. 2008

Karta
vyšší
než král

ýasnČ

Anglicky
„koþka“

Policejní
Pražské
sportovdivadlo
ní klub
(zkratka) První žena
Znaþka
našich
cigaret
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Klid
zbraní

Papoušek

Honitba
ýerný
pČvec

Pohyb u
pendlovek

Jméno
Ovidiovo

Kainova
obČĢ

Francouzská vychovatelka

ýlen
národa
SarmatĤ

BledČ
¿alový

Anglicky
„led“

Krokova
dcera

Obmotat

Peruánský
keĜ
Družstva

Napakovat

Obec u
Domažlic

Zrušení
zákona
Evropský
pohár (zkr.)

Privilegium
Zkratka
nukleových
kyselin

1
Usazeniny

obložkové zárubně
dveře • kování
okenní parapety
hor. žaluzie

Zázrak

Sopka na
Filipínách

Odhad
výsledku

Horská
louka

Obrazy
nahých
žen

Jméno
prozaika
Pelanta

Labské léto je festival, co pobaví celou rodinu, bylo správné znění tajenky v 15. čísle. Na rodinné vstupné na Labské léto v Ústí nad Labem se těší výherci, jejichž jména jsou zveřejněna na
straně 4. Pro úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připravena publikace FOTO STUDIA H. 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. září 2008. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce.

Natáčení seriálu? Zábava i nuda
Ploskovice | Pronásledovat filmaře se snahou pořídit reportáž z natáčení je vždycky sázka do loterie. Může se zdát, že reklama v médiích přijde vhod každé produkční společnosti, nikdy však nevíte,
jak se která na novináře „vyspí“. Proto jsme na jeden z nejkrásnějších severočeských zámků do Ploskovic mířili s obavami. Zvlášť, když se odsud kolega fotograf už jednou vrátil s nepořízenou.
Tentokrát nám ale štěstí přálo a štáb
TV Prima a herce seriálu Ošklivka
Katka jsme zastihli mírumilovně
rozložené na nádvoří. Nikdo nás
neokřikl, když jsme začali vybalovat fotoaparát a diktafon.
Poklidnou atmosféru sluncem
zalitého podvečera narušovaly jen občasné povely
neviditelného režiséra, jenž
své „poddané“ odkudsi řídil vysílačkou. Občas mu
z ochozů sekundovali
křikem pávi. Po zahradě, původně koncipované jako malé
Versailles, se jich
prochází dvacet.
Neodmyslitelně
patří k historii
letní rezidence,
již kolem roku
1720 nechala
postavit Anna
Marie Toskánská,
manželka posledního z rodu
Medici, toskánského vévody
Gastona III.

Jako
na
táboře

Budiž Slunce

Z útrob barokní nádhery se vylouplo
slunce. Zlatý Daniel Nekonečný vstoupil a dívky z cateringu i komparzistky
okamžitě podlehly. Všechny se s ním
chtěly vyfotografovat, každou zasáhlo
jeho DNA, jak on tvrdí: Danielovo nekonečné afrodiziakum. Nekonvenční,
lehce kontroverzní excentrik, se přitom v seriálu sotva mihne, právě jen
v té noční scéně, aby ji prý provoněl
svým fluidem. Na otázku, jak pracné
je pro něj neustále si držet svoji image,
prohlásil: „Pokud to chce člověk dělat na

sto procent, tak je to stejně tvrdá makačka
jako všechny jiné.“

Miluje staré košile

Nevím, jak moc pracuje na svém
vzhledu noblesního gentlemana Ladislav Frej, v seriálu představující zakladatele KN Stylu. Vzpřímený, štíhlý,
opálený a jakoby lehce posmutnělý,
ani v rozhovoru o módě jsme se nevyhnuli vzpomínce na jeho nedávno
zesnulou ženu Věru Galatíkovou. „Můj
vztah k oblékání doznal změny věkem,
protože jsem dospěl k názoru, že už je
na čase, abych začal nosit saka a možná
občas i kravatu. Abych nechodil pořád
v rozdrbanejch džínách nebo ustřihnutých kraťasech,“ usmál se sympatický
představitel seriálového otce Meduny.
„Když já mám nejradši staré košile a staré kalhoty. To jsem ženu, chudáka, ještě
sekýroval, že když už jsem měl na staréé
milované košili prodřený límeček, takk
jsem ji přemluvil, aby mi ho ustřihla a tyy
košile jsem nosil dál, bez límečku,“ vy-právěl a já si ho představovala v dží-nách modrých jako jeho oči.
Slušelo mu to moc, stejně jako seriálo-vé paní Medunové, nestárnoucí, sexyy
„šmrncovní“ Janě Švandové. Ostatněě
krásnými ženami se to na nádvoříí
ploskovického zámku hemžilo. Muzi-kálová zpěvačka Olga Louňová a její
kolegyně Michaela Horká coby Patricie a Marcela v perfektním líčení působily doslova jako módní ikony. Přes-ně tak, aby vedle nich nenápadnostt
šedivé myšky Katky ještě víc vynikla.

Seriál ji nenechá vydechnout

„Vůbec nemám čas na jinou práci, seriál

mě stoprocentně zaměstnává, točím v průměru dvacet dní do měsíce. Do toho od září
znovu představení v divadle,“ přiznala
drobná Kateřina Janečková. Na zámek
už padla tma, když jsme se jí nakonec
dočkali. „Rozhovor ano, ale nefotit,“ okamžitě nás upozornil všudypřítomný produkční. Smlouva totiž Kateřině zakazuje
nechat se fotografovat v civilu, proto její
půvabná tvář zůstává divákům neznámá. Ke všemu ji v nových dílech „zdobí“
rovnátka už i na spodní čelisti.
„Ale mě to baví. Rozhodně víc, než hrát
nějakou krásku,“ dodala vzápětí. V tu se
z ošklivky promění až v závěru seriálu.
„Ale to bych podle scénáře měla být fakticky
kus,“ smála se herečka, kterou návštěvníci Krušnohorského divadla Teplice
spatří 22. ledna po boku Jiřího Bartošky a Karla Heřmánka v inscenaci Jakub
a jeho pán. Talentovaná Kateřina Janečková, členka souboru
Divadla Bez
Zábradlí, je
ro z h o d n ě
víc než jen
hvězda mýdlového seriálu.

Text: Eva Stieberová
Foto: Jiří Severský

týdenní programy na www.tydeniky.cz

Přípravy noční
s c é n y,
která
zaměstnance mód-

ní firmy KN Styl ukáže na přehlídce
spojené s velkolepým rautem, víc než
co jiného evokovaly představu poledního klidu na táboře.
Bylo 19.00, natáčení mělo každou
chvíli začít, avšak dámy ve velkých
večerních stále ještě posedávaly bosky na dekách, lodičky s jedenácticentimetrovými podpatky zapíchnuté
do trávy. Pánové v černých oblecích
se shlukli poblíž cateringového stanu. Ta, na kterou se čekalo, Kateřina
Janečková alias Ošklivka Katka, měla
teprve dorazit.
„Půl hodiny v maskérně, pak hodinu čekají na jeden záběr, ten se jede většinou
na první dobrou a další hodinu se zase
nic neděje,“ svěřil nám dobře informovaný manžel kastelánky Petr Zimandl.
Jeho paní prozradila, že peníze od filmařů budou použity na běžný zámecký provoz. „Letos jsme tu oproti jiným
rokům měli pouze dvě malá filmování,“
dodala. Zámek je půvabný a ačkoli by
si to zasloužil, finančních prostředků
na jeho opravu se zoufale nedostává.

11
Ošklivka Katka

Metropol přeje příjemné chvíle u televizních obrazovek | bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji
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Zdravím vás naposledy
o prázdninách, milí přátelé,

tip na výlet

Matador Czech Truck Prix 2008

odpočinkové měsíce končí, což je
jednak smutný fakt pro všechny
školou povinné, jednak dobré zjištění v tom smyslu, že každý konec
znamená začátek něčeho nového.
Ať rádi a s úsměvem na tváři
vzpomínáte na letošní prázdniny
a dovolenou a pozitivně naladěni
a s elánem vykročíte do nového
školního roku či odpočatí do pracovního procesu.
My v Metropolu jsme sice měli
prázdninový režim, odpočinku

jsme si ale moc neužili. Připravovali jsme se totiž na rozšíření čtenářské rodiny.
Za vámi, milí přátelé v Ústeckém
kraji, budeme přicházet častěji,
a to prostřednictvím speciálů. Už
v září periodicita Severočeského
Metropolu zintenzivní.
Za déle než půlroční působení na
severočeském mediálním trhu
jsme vám dokázali, že naším přáním je, aby si v metropolských titulech našel, co se mu líbí, opravdu každý.
Jak jsem již zmínila, čtenářská rodina bude početnější. Severočes-

Horké dny prázdnin trávené na
pláži nebo u rybníka jsou pro letošní rok minulostí.

Těšíme se na vás v redakci v Beethovenově ulici 24 v Ústí nad Labem.
Se všemi na viděnou v září.
Alena Volfová
šéfredaktorka
volfova@tydeniky.cz

ném mostě, který nahradil most
dřevěný, padací. Z malého nádvoří
se pak vestavěným schodištěm vstupuje do prvního patra.
Zámek je zařízený jako letní sídlo
a přibližuje návštěvníkům úroveň
bydlení feudálních majitelů. Místnosti jsou vybaveny cenným nábytkem, porcelánem a početnou
sbírkou obrazů, zejména portrétů.
Nejznámějším exponátem je bezesporu podobizna šeredné ženy se
svraštělým poprsím, údajně nejošklivější ženy světových dějin, tyrolské
a korutanské vévodkyně Markéty,
zvané Pyskaté.
Původní gotická tvrz, pravděpodobně ze 13. století, se přeměnila v renezanční zámek zásluhou rytířů Kábů

z Rybňan. Rodina Kábů patří k historicky nejzajímavějším majitelům
Lhoty, původně Nové nebo Kábové.
Po Janu Kábovi z Rybňan se naproti
zámku zachoval kostelík Nejsvětější
trojice, který byl založen jako soukromá zámecká kaple. V důsledku morové epidemie zde pak bylo v roce 1557
pohřbeno pět z jeho šesti dětí.
Johanka z Dírní, manželka dalšího
pána z Rybňan, rytíře Gutrama Káby,
je hlavní postavou pověsti vážící se
k charakteristickému červenému
zbarvení omítky zámku.

Autodrom Most 30. a 31. srpna

kompletní program Žatecké dočesné na www.tydeniky.cz

je vyslyšíme. Stejně tak jako si
rádi přečteme vaše psaní doručená v obálce či elektronicky. Třeba
právě vy můžete být spolutvůrcem
čtení obsahující dobré a pohodové
informace.

Proč je Lhota Červená…
Před námi je, doufejme, příjemné
babí léto a milosrdný podzim, vybízející k tomu, abychom dohnali, co
jsme v parných dnech nestihli.
Vydat se jednu zářijovou sobotu po
D1, směr Tábor, na rodinný výlet
a navštívit romantický zámek Červená Lhota, by určitě nebyla trefa
vedle.
Místo, kde si každá žena alespoň
na chvíli připadá jako princezna, je
jednopatrová budova vystavěná na
skále uprostřed rybníka a už zdálky
potěší vaše oko.
Do objektu se přichází po kamen-

komerční prezentace

ký Metropol budeme distribuovat
i obyvatelům Libereckého kraje,
pochopitelně s informacemi z místa. Vedle dosavadních titulů včetně
pražského vzniknou i Západočeský
a Moravský Metropol. Oslovit více
než milion čtenářů je naše priorita
a cíl pro nadcházející období.
Že jsme byli dosud vítanými hosty
ve vašich domácnostech a že metropolské darované tituly mají zelenou, svědčí váš zájem. Díky za něj.
To je to, proč naše práce stojí za to.
Máte-li podněty a náměty k vylepšení novin, které jste přijali za
své a chcete se o ně podělit, rádi

Žatecká dočesná: pivo a zpěv
Žatec | Vrcholem letošní sklizně chmele bude dnes již legendární a pravidelná akce Žatecká Dočesná, oslava
chmele a produktů z něho vyrobených, 5. a 6. září. Severočeský Metropol je mediálním partnerem akce.

Oficiální program 51. ročníku Žatecké dočesné začne v pátek od 18.00
hodin. V sobotu pak bude zábava
pokračovat od 11.00 hodin až do
pozdních večerních hodin. Postupně
se představí například Lenka Filipová, Věra Martinová, Ondřej Havelka,
Roman Dragoun, Jaroslav Uhlíř, dále
pak skupiny Maduar, Horkýže slíže,
Škwor, Chinaski, GuloČar, G Point
Hunters (skvělý taneční mix v podání Romana Holého, Matěje Rupperta
a T. Černochové), Nightwish revival
a mnoho dalších.
Zajímavostí bude určitě vystoupení
Michala Pavlíčka, který se zde představí s novým projektem hned ve
třech podobách. V první části zahraje společně s několika kytaristy a kamarády známé a jeho oblíbené melodie. V druhé části zahraje se svou
kapelou zejména vlastní tvorbu.
V třetí části se přidá také pětašedesátičlenný orchestr.
Dále se v tomto projektu představí
Bára Basiková, Vilém Čok, Miroslav Imrich, Tomáš Hájíček, Václav Noid Bárta,
René Rypar, Tomaš Vartecký, Dívčí sbor
Brécy a mnoho dalších.
Novinkou bude historická scéna
ve Dvořákově ulici u Městského divadla Žatec, které je také hlavním pořadatelem této akce.

Účast již potvrdilo více než 20 pivovarů
z celé ČR i ze zahraničí.
Kompletní informace o programu na
www.docesna.cz nebo na www.divadlozatec.cz.

Z PROGRAMU

HLAVNÍ SCÉNA (nám. Svobody)
5. září 2008 | pátek
18:00 Slavnostní zahájení (fanfáry,
Chmelobrana)
18:00 Karel Fiala a Radka Mašková (oblíbení regionální moderátoři)
18:30 Děti svému městu (ZUŠ Žatec + MŠ Alergo)
19:30 Lenka Filipová (oblíbená
skladatelka, kytaristka a písničkářka poprvé na dočesné)
21:00 Michal Pavlíček 3 krát jinak
(skupina M. Pavlíčka za doprovodu 65členného orchestru, M. Pavlíček a kytarové
legendy, M. Pavlíček a průřez jeho tvorbou, jako hosté
vystoupí B. Basiková, V. Čok,
T. Hájíček, R. Dragoun, M.
Imrich a další)
6. září 2008| sobota
10:30 Žatečané Žatečanům - Aquarius (blok písniček v podání
regionální hudební skupiny)

13:00 Radek Jirgl a Lukáš Budai
(moderátoři a herci z filmu
Kytičkáři)
13:05 Slavnostní Zahájení (fanfáry, seznámení s programem
a sponzory, uvítání delegací)
13:30 Slavnostní dekorování Miss
zlatého moku ČR 2008 (představení a dekorování vítězek
z páteční soutěže)
13:45 Žatečanka (kapela z města
chmele a piva se svými sólisty)
15:00 Maduar (návrat slovenských
hitmakerů s hity Hafanana
a Do It)
15:45 G - Point Hunters (taneční
mix v podání R. Holého, M.
Rupperta a T. Černochové)
16:30 Guločar (skvělá parta s energickou soul-funkovou hudbou)
18:00 Chinaski (špička českého rock
popu poprvé na dočesné)
20:00 Roman Dragoun (nestor českého rocku s úžasnou lyrikou)
21:00 Ondřej Havelka a Melody
Makers (muzikantský supernávrat do 1. poloviny minulého století)
23:00 Nightwish revival (na úplný
závěr mystický gotic rock)

Pověst o ní hovoří jako o vyznavačce
protestantské víry, která se protivila
svému manželovi, věrnému katolíkovi a chtěla mu z okna vyhodit
posvátný rodový kříž, ke kterému se
modlil.
V okamžiku, kdy se vykláněla z okna
a vrhala relikvii do hlubin, se setmělo a strhla se bouře.
Přiletěl čert, který nejen že ji odnesl
do pekla, ale zacházel s ní tak hrubým
způsobem, že na stěnách zůstaly stopy její krve. Ty nešly smýt, a proto byl
celý zámek natřen načerveno.

Ať už je na každém šprochu pravdy
trochu, ať už byla červená omítka
třeba jen v módě, nezapomeňte při
procházce parkem okolo rybníka
vyprávět svým dětem o tom, jak se
na Červené Lhotě natáčela Zlatovláska, Princezna na hrášku nebo
jak po kamenném mostě utíkala
naproti svému princi pradlenka
Madlenka...
A pak že má šlechta modrou krev…
Text: Jana Lupoměská
Foto: archiv

Upozornění pro řidiče
Od neděle 31. srpna bude omezen
vjezd a parkování v centru města
Žatec. Postupně sem začnou najíždět zábavné atrakce. Dne 4. září
bude centrum pro veřejnost uzavřeno úplně. Od pátku 5. září bude uzavřen prostor autobusového nádraží
a Nákladní ulice. Vjezd do tohoto
prostoru bude umožněn pouze na
povolení. Autobusová doprava bude

až 5

v období do pátku 5. září do neděle
7. září odkloněna do prostorů ulic
Nákladní a Obránců Míru. Uzavřena
bude také ulice Karla IV.
Všem návštěvníkům akce doporučujeme 5. a 6. září parkovat
v odlehlých ulicích města Žatec.
K parkování doporučujeme zejména parkoviště místních super
a hypermarketů.
(na)

Kč

na dobu 7 až 12 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu
měsíční splátky
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www.smartpujcka.cz
Hledáme nové
obchodní zástupce.
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