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MOSTECKO
VČERA
Snímek LOVEní
v Citadele
Litvínov – Kino v litvínov-
ském kulturním zařízení
Citadela včera večer znovu
promítalo nový český film
LOVEní. Hlavní postava
děje Eliškamá svatbu
a čeká na svůj velký
moment. Namísto svého
ano ale ženich řekne
ne a od oltáře
uteče. (edb)

MOSTECKO
DNES
High life v kině
Kosmos v Mostě
Most –Na plátně kina Kos-
mos vMostě bude dnes pro-
mítnut snímek High life.
Film v koprodukci USA –
Francie – Velká Británie –
Německo – Polsko je příbě-
hem odehrávajícím se ve
vesmíru na palubě kosmické
lodi. Skupina trestanců se
rozhodne stát se pokusnými
objekty. (edb)

Číslo dne

1
StrážníkůmMěstské
policieMost se
v ulici Fr. Malíka
podařilo zadržet
osobu, která byla
na útěku z výchov-
ného ústavu.

Zavedou euro? Napoví volby
Květnové volby do Evrop-
ského parlamentu budí
mnoho otázek. Třeba tu,
která se týká peněženek.

MARTIN VOKURKA

Most – Když si jde Denisa Si-
váková zMostu koupit sva-
činu, platí korunami. Co
nejdřív by ale ráda platila
eury všude, i ve večerce. Čes-
ko by podle ní určitě mělo
evropskouměnu přijmout.
Mladá žena v tom nevidí

žádný problém. „Eurem se
platí všudemožně, takže
proč ne u nás? Nebojím se
toho, protože většinou žiju v
cizině, kdemám s eurem
dlouhodobé zkušenosti a
vyhovujemi,“ říká.
Ani senioři by se neměli

bát, protože hodnota věcí se
podle ní nezmění. „Jestli má
být něco dražší v korunách
nebo eurech, vyjde to na-
stejno,“ dodáváMostečanka.
Řada

stejno,“
Řada

stejno,“
politiků a ekonomů

radí, aby se počkalo na re-

formu Evropské unie. Tu
mají prosadit europoslanci,
které volíme za dva týdny.
Předseda Okresní hospodář-
ské komory vMostě Rudolf
Jung upozorňuje, že otázka,
zda euro ano, či ne, je už
zodpovězena, protože ČR
tento závazek dávno přijala,
a tudíž je jen otázkou kdy.
„Podlemého názoru byl
plošný projekt eura spíš po-
litickým než pragmatickým
rozhodnutím a nezohlednil
rozdílnou výkonnost a úro-

veň ekonomik členských
států eurozóny, včetně poli-
tické zodpovědnosti někte-
rých členských států ke svým
rozpočtům,“ míní Jung.

RISKANTNÍ KROK
Pokud EU udrží svoji politic-
kou sounáležitost a soudrž-
nost, pak je euro podle Junga
samozřejmostí. Nyní se ale
domnívá, že pro ČR

Nyní
ČR
Nyní
by bylo

přijetí eura v dohledné době
riskantním krokem. „Zatím
tedy pro Česko euro ne, i

když jsem si vědom, že pro
řadu podnikatelů by bylo
přínosem pro stabilitu pod-
nikání a zjednodušením,“
doplňuje předseda.
Ředitel

doplňuje
Ředitel

doplňuje
studijního středis-

ka Vysoké školy finanční a
správní v Mostě Josef Švec je
jednoznačně pro zavedení
eura a předpokládá, že s ním i
řada dalších obyvatel. „Euro
by nám všem přineslo řadu
výhod, i když nás některé
matoucí kampaně přesvěd-
čují o opaku,“ tvrdí. ...2

SADAŘI SEOBÁVAJÍ RANNÍCHMRAZÍKŮ
PĚSTITELÉ ovoce a zele-
niny siceminulý týden za-
jásali, že konečně začalo
pršet, ale dlouho se nera-
dovali. Ranní mrazy, které
v těchto dnech hrozí, by
mohly zničit plody ovoc-
ných stromů i po odkvětu.
Ovocnář Jan Čuda z Plos-
kovic na Litoměřicku ne-
nechává nic náhodě a nad
ránem zapaluje okolo sadů
s jabloněmi balíky slámy.
„Teplem z hořící slámy
vytváříme umělou inverzi,
a tím chráníme stromy před
ledovým vzduchem. Stro-
my by se daly ochránit
i intenzivním skrápěním
vodou, ale vzhledem k její-
mu nedostatku to nepři-
chází v úvahu,“ říká Čuda.
Ostatní ovocnáři v okresu
zatím čekají na předpověď
počasí, zda se skutečně
ochladí. V loňském roce
šplhaly teploty už ke 30
stupňům. Foto: Deník/Karel Pech

Radary plní cíl, auta zpomalují.
Pokud si na ně řidiči zvyknou
Ústecký kraj – Zatímco při
vjezdu do Dubí lidé automa-
ticky dávají nohu z plynu,
jinde si s padesátkou hlavu
nelámou. Důvod? Dubí je
totiž vyhlášenémnožstvím

radarů, které tu už léta hlí-
dají rychlost. Stacionární ra-
dary zavádějí i další města.
Jinde se jim však brání amě-
ření rychlosti nechávají
na policii. Více na straně 3

Školy dnes volí nanečisto
Ústecký kraj – Celkem 20
škol z kraje se tento týden
zapojí do studentských voleb
do Evropského parlamentu.
Školy poštou obdržely hla-
sovací lístky s názvy jednot-

livých politických stran a
hnutí kandidujících ve sku-
tečných volbách, pokyny pro
volební komise, ale i publi-
kaci „EU & JÁ“ vydanou Ev-
ropskou komisí. Volby, je-

jichž smyslem je seznámit
studenty se základními
principy demokracie, se
uskuteční na školách dnes
a ve čtvrtek. Výsledky budou
ve čtvrtek odpoledne. (dv)

VOLÍME EVROPU
Složte 19 tisíc korun
amůžete hrát
o europarlament
...strana 6

ČESKO
Bič na trýznitele
zvířat. Příští rok
začnou padat
přísnější tresty ...4

JAK VYJDEME
Ve státní svátek 8. května 
Deník nevychází.
Další vydání najdete na stáncích  
a ve schránkách ve čtvrtek.

strana 9

DENÍK PLUS

Hudba v létě: 
hlas Oasis 
i Richard Müller. 
Deník zve na 
festivaly

TŘI DNYDO
MISTROVSTVÍ
Otazníky předMS:
Přijedou hvězdy?
A kdo bude
chytat? ...strana 16
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