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Policie pátrá po lupičích, žádá
veřejnost o spolupráci
Klášterec nad Ohří – Ve středu 2. srpna došlo
v Klášterci nad Ohří k vyloupení banky. Ozbrojené
pachatele se ale zatím nepodařilo vypátrat. Policie
teď zveřejnila jejich popis a žádá případné svědky,
aby poskytli policii informace. Popis pachatelů:
1. Muž kolem pětadvaceti let, sportovní postavy,
přibližně 175 centimetrů vysoký. Podle svědků sně-
dé pleti, s holou hlavou. V době loupeže měl na
hlavě kšiltovku s potiskem, na sobě tmavou mikinu
s kapucí, tmavé kalhoty a světlé sportovní boty.
2. Stejně starý muž, štíhlé postavy, výška mezi
175-180 centimetry. Černé nakrátko střižené vlasy.
V době loupeže měl na hlavě modrou kšiltovku. Na
sobě měl tmavou mikinu s kapucí, tmavé kalhoty
a sportovní boty. Hovořil česky. Fotografie jsou do-
stupné na webu Chomutovského deníku. Informace
můžete podávat na bezplatné lince 158. (re)

Rada monitoringu zatím otevření
D8 v celé šíři nedoporučila

Severní Čechy – Ředitelství silnic a dálnic zatím
neotevře dálnici D8 v celé šíři v místě problematic-
ké prackovické estakády. Kvůli neustálým pracím to
nedoporučila Rada geotechnického monitoringu.
„Na Radě jsme se shodli, že doporučení k otevření
dáme až po dokončení současně prováděných sta-
vebních prací. První fáze je již téměř dokončena,
nyní se připravuje další. Poté bychom měli rozhod-
nout. Netroufám si ale odhadnout přesný termín
otevření, záleží to na průběhu prací,“ uvedl člen
Rady monitoringu Jan Blahut, geolog z Akademie
věd ČR.
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Jirkovská pošta bude kvůli
rekonstrukci na den uzavřená

Jirkov – Na pobočce České pošty v Jirkově začaly
probíhat velké změny. Prostory se modernizují
a k úpravám dochází i v zázemí. S rekonstrukcí jsou
ale spojené stavební práce a přestože po většinu
doby prací bude pošta otevřena, v sobotu 12. srpna
to neplatí a bude zavřeno. (re)
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Na otvické nákupní zóně shořel
v noci automobil na popel

Jirkov – Z auta škvarek a škoda za více než sto tisíc
korun. Chomutovští a jirkovští hasiči vyjížděli
v pondělí časně z rána na obchodní zónu v Otvi-
cích. „Kolem druhé hodiny ranní tu hořelo osobní
auto značky Ford Mondeo,“ vysvětluje mluvčí hasi-
čů Lukáš Marvan. Požár se podařilo záhy uhasit
a nikdo nebyl zraněn. Škoda

podařilo
Škoda

podařilo
se ale vyšplhala odha-

dem na sto tisíc korun. Příčina vniku požáru se vy-
šetřuje. (re)
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Maminky pozor! Porod na dovolené v cizině vám pojišťovna neuhradí
MICHAELA ROZSYPALOVÁ

Litoměřicko – Na vlastní
riziko odjíždí za několik dní
na Jadran Markéta z Lito-
měřic. Ví totiž, že pokud ji
tam v souvislosti s jejím tě-
hotenstvím ošetří v nemoc-
nici, zaplatí to ze svého.
„Když jsem si chtěla sjed-

nat cestovní pojištění, po-
jišťovna mi sdělila, že na
žádný případ spojený s mým
těhotenstvím mě od šestého
měsíce už nepojistí,“ vypráví
Markéta. Pojišťovna to podle
ní odůvodnila zvýšeným ri-
zikem předčasného porodu.
Podle Markéty jsou pod-

mínky pojišťoven zvláštní.
Rizikovější je pro nenaroze-
né dítě prvních šest měsíců,
říká.
„I tak jsem se rozhodla, že

na dovolenou pojedu. Pobyt
máme už zaplacený. První
těhotenství jsem měla klid-
né. Budu se snažit trávit co
nejméně času na přímém
slunci a příliš se nenamáhat.
Navíc Chorvatsko je civilizo-
vaná země,“ dodává smíře-
ně.
Mluvčí pojišťovny Allianz

Václav Bálek uvedl, že pojiš-
ťovna sjedná cestovní pojiš-
tění komukoliv. Pokud si jej
bude chtít sjednat žena tře-

ba týden před porodem, tak
ji také pojistí.
„Pouze po 26. týdnu těho-

tenství už podle pojistných
podmínek nemůžeme za-
platit pojistnou událost, tý-
kající se právě těhotenství,“
potvrzuje Bálek.

PRINCIP NAHODILOSTI
Důvodem je to, že pojišťov-
nictví je všude na světě za-
ložené na principu nahodi-
losti. „Po 26. týdnu těhoten-
ství už komplikace v souvis-
losti s graviditou a cestová-
ním z pohledu dlouhodobé
statistiky bohužel nejsou
nahodilé a míra rizika už je

velmi vysoká,“ vysvětluje
mluvčí pojišťovny.
I tak se ale těhotná žena

i po šestém měsíci může při
cestě do ciziny proti ostat-
ním rizikům pojistit. A to od
banálního nachlazení či
šlápnutí na mořského ježka
s následnou návštěvou lé-
kaře až po převoz zpět do
České republiky.
Se zahraničním cestovním

pojištěním těhotných žen je
na tom podobně i pojišťovna
Kooperativa.
„Naše pojišťovna hradí z

cestovního pojištění, kon-
krétně léčebných výloh, ná-
klady na ošetření v těho-

tenství nastalých do 10 týd-
nů před předpokládaným
datem porodu,“ říká mluvčí
Kooperativy Milan Káňa.
Dodává, že toto pojištění se
ale netýká rizikového těho-
tenství. Pojišťovny se sho-
dují, že nahodilost porodu je
velmi relativní, neboť u tě-
hotné ženy je jisté, že k po-
rodu dojde. A čím více se
blíží jeho termín, je pravdě-
podobnost vyšší.

RIZIKA PRO TĚHOTNÉ
„Cestování, se kterým je ty-
picky spojené například
dlouhé sezení a barické či
atmosférické změny, napří-

klad při cestování letadlem,
organismus těhotné ženy
významně zatěžují nad rá-
mec probíhajících fyziolo-
gických změn a zvyšují
pravděpodobnost vzniku
komplikací včetně předčas-
ného porodu,“ doplňuje
Káňa.
Omezení v cestovním po-

jištění se týká také chronic-
ky nemocných osob. Pojiš-
tění pro cesty do zahraničí
nekryje onemocnění, která
vznikla před začátkem po-
jištění a vyžadovala během
předchozích měsíců hospi-
talizaci nebo došlo k jejímu
zhoršení.

„Žralok“ bude jezdit do hor každý víkend
MARTIN KOŠŤÁL

Teplicko – Dobrá zpráva pro
všechny turisty. Od nového
jízdního řádu bude na Mol-
davu z Ústí
jízdního

Ústí
jízdního

nad Labem jez-
dit každý víkend speciální
motoráček. Nebude to leda-
jaký vlak, půjde totiž o tzv.
žraloka. Tedy moderní
soupravu RegioShark, která
svým tvarem připomíná
právě mořského predátora.
„Vlak by měl jezdit celo-

ročně o víkendech v počtu
jeden pár denně v trase Ústí

počtu
Ústí

počtu

nad Labem – Teplice – Lou-
ka u Litvínova – Moldava.
Ráno tam a odpoledne
zpět,“ řekla mluvčí Ústecké-

odpoledne
Ústecké-

odpoledne

ho kraje Lucie Dosedělová.

PODPORA TURISTIKY
„Žralok“ by měl prvně vyjet
v polovině prosince. „Je to
velmi dobrá zpráva. Čím

„Je
Čím
„Je

ví-
ce vlaků na Moldavské drá-
ze, tím lépe,“ myslí si před-

seda Klubu přátel krušno-
horské železnice Martin
Müller.
Vlakovou dopravu na vr-

cholky Krušných hor platí
kraj. Kvůli speciálu mu ale
díra v rozpočtu nevznikne.
„Vícenáklady nebudou,

protože spoj na Moldavu
nahradí víkendový spěšný
vlak Praha – Louny – Most,
který má malé vytížení. U
vlaku do hor předpokládá-
me lepší výsledky využití

cestujícími,“ dodala mluvčí.
Cílem zařazení nového ví-
kendové spoje je podle ní i
podpora návštěvnosti Kruš-
ných hor.
Kdo chce momentálně

vyrazit na výlet na hřebeny
Krušných hor, může využít
čtyř párů vlaků. Pozor si
musí dát na výluku v úseku
Dubí – Moldava způsobenou
sesuvem trati. Místo moto-
ráčků jezdí teď z Oseka na
Moldavu autobusy.

Vinaři čekají dobrou úrodu.
Špatné počasí je minulo
Pěstitelé vína na se-
veru Čech se připravují
na letošní burčák.

MARTIN VOKURKA

Severní Čechy – Zatímco
s ovocem je to bída a far-
máři sklízejí kvůli výkyvům
počasí i méně obilovin, se-
veročeští vinaři očekávají
dobrou úrodu. Révě se letos
daří na Mostecku, Litomě-
řicku i mezi Chomutovem
a Žatcem. Nezaznamenali
zde velké ztráty jako na
„zmrzlé“ jižní Moravě.
Mostečtí vinaři už nabí-

zejí první letošní mok.
V pondělí zahájili prodej
částečně zkvašeného
hroznového moštu. Je
sice dovezený z Itálie,
kde hrozny dozrávají
rychleji než v Podkruš-
nohoří, ale nadějná do-
mácí produkce je brzy
nahradí.
Bílý burčák

z mosteckých vinic
se objeví na trhu od
20. srpna, červený
burčák koncem mě-
síce. Hlavní sklizeň by
měla v Mostě vypuk-
nout v září, zřejmě
o týden dříve než v ji-
ných letech.

POMOHOU BRIGÁDNÍCI
„Celý rok jsme měli velké
štěstí. Jarní mrazy poškodily
vinice jen nepatrně, protože
réva ještě nebyla tolik nara-
šená, a kvalitě hroznů neu-
bralo ani letní krupobití,“
řekl Ivan Váňa z Českého

krupobití,“
Českého
krupobití,“

vinařství Chrámce, které má
v Mostě a okolí 72 hektarů
vinic. Hrozny jsou na nich
díky příznivým podmínkám

větší a čistější. Pomáhají
i postřiky proti cho-
robám. Aby vinař-
ství zvládlo skli-
zeň, bude najímat
desítky brigádní-
ků. Spokojenost
vládne i na ji-
hozápadě Lito-
měřicka.
„V současné do-
bě to vypadá, že
letošní ročník
bude velmi

dobrý,“ zhodnotil si-
tuaci sklepmistr
Martin Ne-
svadba ze
Zámeckého
vinařství
Třebívlice.
Mrazíky vi-
nice minuly,
teplo a vláha
jsou dosta-
tečné. Zá-
mecké vi-
nohrady
zabírají

34 hektarů, část leží i v sou-
sedním okresu Most. Zda
vyrobí a nabídne burčák, vi-
nařství ještě nerozhodlo.
Částečně

ještě
Částečně

ještě
zkvašený hroznový

mošt nedováží, soustředí se
na produkci vlastních vín
z Českého
produkci
Českého
produkci

středohoří.

SRÁŽKOVÝ STÍN HOR
Rodinné Vinařství Němeček,
které má dva hektary vinic
nad řekou Ohří mezi Cho-
mutovem a Žatcem, označilo
předchozí tři ročníky za
skvělé. Úspěch
předchozí

Úspěch
předchozí ročníky

Úspěch
ročníky
letošního zá-

visí hodně na vodě.
„Jarní mrazíky révu moc

nepoškodily, ale problém je
letos se suchem,“ uvedl
sklepmistr Lukáš Němeček.
Na rozdíl od Mostu jsou
menší vinice v sušší oblasti,
ve srážkovém stínu hor,
který ovlivňuje celé Žatecko.
Navzdory tomuto omezení
vinařství letos chystá i oblí-
bený burčák. Vyrobí ho
v září.

Severočeské víno
Navzdory průmyslu a těžbě
uhlí se v Ústeckém kraji
vinicím daří. Velká část
z nich (72 hektarů) je na
Mostecku, které je
proslulé pěstováním révy
na rekultivovaných
plochách zrušených
šachet. Obnova vinic
tu navázala na středově-
kou tradici. K té se hlásí
i vinařství v sousedních
okresech, kde sdílejí
malebnější krajinu
s chmelařskými
či ovocnářskými podniky.
Nejznámější vinařskou
oblastí regionu
je Litoměřicko.
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