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Talentovaný houslista Pavel Šporcl stráví Vánoce s manželkou a třemi dcerami Talentovaný houslista Pavel Šporcl stráví Vánoce s manželkou a třemi dcerami 
v kouzelném prostředí ve mlýně v Posázaví. Už se na svátky moc těší.v kouzelném prostředí ve mlýně v Posázaví. Už se na svátky moc těší.

Mé rodné zemiMé rodné zemi
 Pavle, jak prožíváte Vánoce? Máte 

je rád?  
Vánoce jsou krásný svátek, který má 
dlouhou tradici a krásnou atmosféru. Já 
osobně je mám moc rád a od chvíle, kdy 
se mi narodily děti, samozřejmě ještě víc. 
I já mám na Vánoce nádherné vzpomín-
ky z dětství.

 Kdo u vás kupuje dárečky pro děti?
U nás dárečky pro holčičky nosí stále 
Ježíšek…

 Pomáháte manželce s pečením?
Peču sám, i když ne zrovna cukroví. Kdysi 
jsem dělal jen jednoduché švestky zabale-
né ve slanině. Poslední dva roky peču celo-
zrnný chléb a zjistil jsem, že mě to i baví. 
Často ingredience obměňuji, naházím do 
těsta různá semínka, kus brambory, čoč-
ku, ořechy. Při čekání zatím hraji na hous-
le a zase chodím k troubě a kontroluji, po-
mazávám. Je to krásný rituál. Vyndat pak 
z trouby teplý a upečený chléb je nádher-
ná slavnost sama o sobě. Za půl hodiny je 
snědený. Když náhodou nestíhám, mám 
vychytávku, použiji chlebovou směs Bio-
linie, která je již hotová a namíchaná. Sta-
čí přidat droždí, vodu a je to! 

 To je bezvadné, za tohle vás vaše rodi-
na musí opečovávat. Jaké to vůbec je být 
obklopen čtyřmi ženami různého věku?
Kdyby jenom čtyřmi! Kromě manželky 
Báry, její patnáctileté dcery Lily, naší de-
vítileté Violetty a sedmileté Sophie mám 
doma ještě fenku Sáru a kočku Mouřinou. 
Být obklopen samými ženami je nádher-

né, ale jak si asi každý dovede představit, 
občas i dost náročné. Ale asi to tak mě-
lo být a já si to užívám plnými doušky. 
Všechny doma mne milují a opečováva-
jí, jak to jde. A já se jim péči samozřejmě 
snažím vracet. A když už náhodou nemů-
žu, odjedu na koncert…

 Zdědily po vás dcerky hudební nadání?
Violettka hraje na housle a krásně zpívá. 
Sophinka chtěla hrát na klarinet, ale teď se 
rozhodla zkusit violoncello a k tomu hra-
je na klavír. Lily je zase moc talentovaná 
výtvarně. U nás doma je hodně živo, stále 
tady zní hudba a zpěv. A když náhodou je 
chvilku klid, využijí herecký talent po ma-
mince. Hodně se přitom nasmějeme.  

 S manželkou Bárou jste spolu už jede-
náct let. O čem podle vás trvalý vztah 
muže a ženy je? 
To je pravda, jsme spolu jedenáct let, 
i když jsme se brali až vloni v květnu. 
Vše je o toleranci a trpělivosti, ale žádná 
universální rada na dlouhý společný ži-
vot neexistuje. Pokud se ale dva mají rá-
di a respektují jeden druhého, stojí za to 
různé překážky a krize přestát. Těch hez-
kých společných chvil je víc.

 Dodržujete na Štědrý večer nějaké 
tradice?
Krájíme jablko, lijeme olovo, vypouští-
me skořápkové lodičky. Večeříme loso-
sa a řízky s bramborovým salátem. Před 
příchodem Ježíška přichází ten nejdůle-
žitější okamžik, kdy si sedneme kolem 
klavíru a zpíváme koledy. Holčičky si 

vezmou hudební nástroje a také něco za-
hrají. Je to poděkování za uplynulý rok. 
Bez této krásné tradice Ježíšek s dárečky 
nepřijde. No, a pak už si užíváme radost 
dětí i nás všech okolo z dárků.

 Pokud byste mohl bilancovat letošní 
rok, jak moc byl pro vás dobrý? 
Byl to krásný rok. Soukromě i pracov-
ně. Odehrál jsem krásný debut v Carne-
gie Hall, měl jsem mnoho koncertů u nás 
i v zahraničí. Třeba v Mexiku jsem hrál 
úplně poprvé a rovnou jsem měl program 
společně s Mexickým symfonickým or-
chestrem. Hodně jsem se zaměřil na kul-
turní odkazy mých houslových předků, na 
naši národní hrdost a sounáležitost. Složil 
jsem dokonce i šestnáctiminutové varia-
ce pro sólové housle na píseň Kde domov 
můj, ve kterých vyjadřuji lásku k vlasti. 
Věnoval jsem ji „Mé rodné zemi“. Nikdy 
jsem nic technicky náročnějšího nehrál 
a myslím, že v posledních sto letech ni-
kdo nic podobného pro housle nenapsal. 
Hrál jsem ji s velkým úspěchem na mnoha 
svých koncertech, a protože za mnou do-
jatí posluchači chodili a ptali se, jestli jsem 
ji natočil, rozhodl jsem se ji vydat. Vychá-
zí v těchto dnech. Byl bych byl moc rád, 
kdyby v lidech, kteří si ji koupí, vyvolávala 
stejné emoce a myšlenky jako ve mne.

Připravila: Šárka Jansová  
Foto: Petr Kurečka

Narodil se 25. dubna 1973 v Českých Budějovicích. Je laureátem mno-
ha houslových soutěží. Po studiích na konzervatoři a AMU studoval houslo-
vou hru v USA. Vystupuje na světových pódiích jako Salzburger Festspiele, 
Pražské jaro, Schleswig-Holstein) i s renomovanými orchestry jako Česká fi l-
harmonie, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, National Orchestra de 
France, Liverpoolská královská fi lharmonie. Právě vydává CD virtuózních va-
riací na českou národní hymnu Kde domov můj

Celý rozhovor si přečtěte na 
emetropol.cz/kultura
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Entonox je směsí oxidu dusného a kys-
líku. Tuto směs rodička vdechuje sama 
pomocí náustku. Nástup účinku je po 
čtyřech až pěti vdechnutích. Tato směs 
je prokazatelně bezpečná pro matku 
i novorozence. Oxid dusný, který tvoří 
polovinu vdechované směsi, působí na 
signální látky v nervové soustavě. Vý-
sledkem je jeho analgetický účinek, te-
dy utlumení bolesti a zvýšení prahu bo-
lesti. Kromě toho je jeho účinek i uvol-
ňující a lehce tišící. 
Provedení epidurální analgezie a inha-

lační analgezie preparátem entonox pa-
tří mezi výkony nehrazené ze zdravotní-
ho pojištění a tudíž je zpoplatněno. Epi-
durální analgezie částkou 1500 korun 
a entonox částkou 1200 korun.  (nk)

Umíme ulevit od bolesti
Litoměřice | Dva způsoby, kterými si mohou rodičky ulevit od po-
rodních bolestí, nabízí litoměřická nemocnice. Jde o již déle prakti-
kovanou epidurální analgezii a nově také o podání entonoxu, někdy 
známého jako „rajský plyn“.

T E N  S P R Á V N Ý  A U T O N
A U T O R I Z O V A N É  P R A C O V I Š T Ě

ENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

P F 2 0 1 7
Děkujeme všem, kteří k nám našli cestu 
a přejeme vám veselé a pohodové Vánoce,
pevné zdraví a úspěšný nový rok.

AUTOSERVISAUTOSERVIS

St ední škola obchodu, emesel, služeb a Základní škola, SS

www.obchodniskola.cz

Už víš, ím chceš být?  Rozhodni se správn …víš, ííímm cchhccc,,,,,,, íím cchcc
EKONOMIKA

GAASTROONOOMMIE

POTRAVINÁ STVÍ

VZD LÁVÁNÍ 
DOSP LÝCH

PRAKTICKÁ 
ŠKOLA DVOULETÁ

SLUŽBY

CESTOVNÍ RUCH

cz
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VÝTAHY DC, s.r.o.

VÝTAHY Dc, s.r.o. 
Čsl. mládeže 332/47 
Děčín IV

telefon: +420 602 478 807
tel.pevná: +420 412 530 378
pohotovost: +420 724 100 988
e-mail: info@vytahydecin.cz

www.vytahydecin.cz

 servis 
 revize
 dodávky 
 montáže

 „vertikální přeprava 
  osob a nákladů” 

Vydavatelský dům METROPOL uspořádal v pátek 9. prosince setkání se členy 
Rady Ústeckého kraje, který povedou v období let 2016 – 2020. Na otázky redak-
ce, týkající se především priorit na svěřených úsecích krajské samosprávy, odpo-
věděli (na snímku zprava) Martin Klika, statutární náměstek hejtmana (fi nance, 
sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality), hejtman Oldřich Bubení-
ček (legislativa, krizové řízení, informační technologie, vnější a zahraniční vzta-
hy), Jaroslav Komínek (doprava a silniční hospodářství), Jitka Sachetová (kultura 
a památková péče, zemědělství, životní prostředí a venkov), Radek Štejnar (ne-
uvolněný člen rady), Petr Šmíd (školství, mládež a sport), Zdeněk Matouš (regio-
nální rozvoj a cestovní ruch), Ladislav Drlý (investice a majetek) a Stanislav Ry-
bák (zdravotnictví, strategie, příprava a realizace projektů Ústeckého kraje).
Pro pracovní zaneprázdnění chyběli náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna 
a radní Radek Belej. Doslovný přepis besedy zveřejníme 16. prosince na 
emetropol.cz/kulatý stůl.

Členové Rady Ústeckého
kraje v METROPOLU
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Klidné váno ní svátky a v novém roce 
mnoho osobních i profesních úsp ch  
a p edevším pevné zdraví!

Ing. Petr Fiala
generální editel KZ, a. s.

Ing. Ji í Novák
p edseda p edstavenstva KZ, a. s.

Metropole Zličín  | Praha 5
obch. zona TESCO | Hradec 
Králové

www.HOMEART.cz
E-shop: http://eshop.homeart.cz
facebook.com/homeartcz

VILLEROY-BOCH.COM

Collection
TOYS DELIGHT

Úpravy si vyžádaly celkové náklady 
ve výši 9 784 824 Kč a na jejich hra-
zení se podílely Ústecký kraj a sta-
tutární město Teplice. Jak v úvod-
ním slově zdůraznili předseda před-
stavenstva KZ, a.s. Ing. Jiří Novák 

i generální ředitel Krajské zdra-
votní Ing. Petr Fiala, teplická ne-
mocnice se bude dál modernizo-
vat. V příštích dvou letech se dočká 
čtyř nových operačních sálů včet-
ně sterilizace a také nízkoprahové-
ho urgentního příjmu. V souvislos-
ti s výstavbou sálů, na kterou právě 
probíhá výběrové řízení dodavate-
le a vyžádá si investice 180 milionů 
korun bez DPH, se parkovací plocha 
pro pacienty a zaměstnance zvýší 
o dalších 180 míst. Primátor města 
Jaroslav Kubera apeluje na obyva-
tele okolních domů, kteří zčásti ob-
sadili nová stání, aby přes den da-
li přednost klientům nemocnice, pro 
něž jsou určena především.

Nová parkovací místa před poliklinikou 

Parkoviště NsP po revitalizaci

Ve středu 7. prosince byla slav-
nostně zakončena letošní po-
slední investiční akce Krajské 
zdravotní, a.s., a to v Nemocnici 
Teplice. Projekt s názvem revi-
talizace prostranství před budo-
vou A přinesl především zvýše-
ní počtu parkovacích stání o 85 
na celkových 121 míst, a také 
úpravy plochy před poliklinikou 
a nemocniční lékárnou. 

Premium Fashion Brands, módní skupina sdružující v Čechách znač-
ky Geox, Armani Jeans, Trussardi Jeans, 18CRR81 Cerruti, Versace Je-
ans a multibrandovou síť butiků BELTISSIMO, představila novou tvář. 
Tou je topmodelka Linda Vojtová, výrazná tvář světového modelingu. 
Premium Fashion Brands působí kromě České republiky také na Slo-
vensku, kde pod uskupení spadá Weekend Max Mara, Marina Yach-
ting, Pennyblack a opět Armani Jeans a Trussardi Jeans.

Novou tváří Premium Fashion Brands se 
stala světová topmodelka Linda Vojtová

Počínaje jarní kampaní se novou tvá-
ří módní skupiny Premium Fashion 
Brands ofi ciálně stává topmodelka 
Linda Vojtová. Historicky první česká 
vítězka světové soutěže Elite Model 
Look a celosvětově uznávaná model-
ka trvale žijící v New Yorku pro Pre-

mium Fashion Brands 30. listopadu 
nafotila sérii nadčasových fotografi í, 
které bude společnost ve svých kam-
paních používat minimálně následu-
jící rok. Snímky se budou objevovat 
v tištěných médiích, na online kaná-
lech i v outdooru.

Vážení a milí spoluobčané,Vážení a milí spoluobčané,
přeji vám klidné a radostné Vánocepřeji vám klidné a radostné Vánoce

a do nového roku 2017 a do nového roku 2017 
pevné zdraví, hodně štěstí, pevné zdraví, hodně štěstí, 

pohody a úspěchů. pohody a úspěchů. 

Váš Jaroslav DoubravaVáš Jaroslav Doubrava
senátor za Ústecko  senátor za Ústecko  

Milí spoluobčané, 

blíží se čas Vánoc a nový 
rok. Přeji Vám krásné prožití 
vánočních svátků a do 
nového roku hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů. Děkuji 
všem pacientům za přízeň 
a důvěru, s níž se svěřili do 
péče našich zdravotníků, 
a věřím, že jsme je jako jeden 
z největších poskytovatelů 
zdravotnických služeb v České 
republice nezklamali. Děkuji 
také všem spolupracovníkům, 
nejen lékařům, sestrám 
a ošetřovatelům v pěti krajských 
nemocnicích, ale i ostatním 
zaměstnancům Krajské 
zdravotní, a. s., za jejich podíl 
na rozvoji společnosti v roce 
2016. Ať je ten nadcházející rok 
pro všechny plný pouze dobrých 
zpráv!

Ing. Jiří Novák, 
předseda Krajské zdravotní, a. s.



MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Jiří Kittner
předseda dozorčí rady

2017

Spokojené, llááskkoouuu aaaaa pppooorrooozzuuummmměěěěnnníííímmm nnnaaapppplllnnněěěnnééé 
vánoční sváátkkyyy,, vvvv nnoovvvéémmm rrrooocccee vvvšššeecchhnnooo dddooobbbbrrééé,, 

hhooooddddnnněěě šššttěěěsssttíí,, zzdddraví a úússpppěěěcchhhůůůů..
HELGOS s.r.o. Ústí nad Labem

výtahové systémy

Moderátor Radek Šilhan postupně před-
stavil všechny nominované sportovce ze 
sedmi okresů Ústeckého kraje. Před jejich 
výkony nelze, než smeknout. Dekoro-
vání se ujali předsedové jednotli-
vých sdružení ČUS společně s part-
nery a pořadateli ankety, kterým 
patří velké poděkování za zdárný 
průběh 2. ročníku projektu. Ten si 
klade za cíl přilákat na sportoviš-
tě ještě více dětí a mládeže, sní-
žit u nich riziko obezity a potla-
čit negativní jevy. Z každého okre-
su bylo nominováno po pěti sportov-
cích, kteří převzali poháry. Vítězstvím 
v regionech se mohou pochlubit rychlo-
bruslařka Anna Jiřina Pavlasová (Děčín-
sko), sjezdař Jan Zabystřan (Chomutov-
sko), kanoistka Tereza Fišerová (Litoměřic-
ko), plavkyně Marie Hnízdilová (Lounsko), 
tým ploutvového plavání (Mostecko), fot-
balista Patrik Žitný (Teplicko) a atlet Ma-
těj Ščerba (Ústecko). Nejvíce hlasů získal 
a absolutním vítězem 2. ročníku ankety 
se stal plavec Tomáš Franta z Chomutova, 

Tleskali jsme nejlepším juniorským sp
Tak to jsou oni, úspěšní mladí sportovci z našeho regionu. Jim 29. listopadu tleskal zcela zaplněný konferenční sál Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem, kde se 
konalo slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku čtenářské ankety Metropolu, České unie sportu a Ústeckého kraje Nejlepší sportovec junior 2016. 

Mladí 
úspěšní 

sportovci Ústeckého 
kraje děkují sponzorům 
za podporu a přejí všem 

spoluobčanům veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2017. 
Své vrstevníky zvou na 

sportoviště v regionu v duchu 
hesla: V zdravém těle zdravý 

duch. Přijďte sportovat  
s námi, těšíme se na 

vás!

který tak potvrdil loňské prvenství a skvě-
lou formu. Hudební a taneční dárek spor-
tovcům z Prahy přivezla zpěvačka Kate 
Matl a svým vystoupením potěšili repre-
zentanti TSK GEBERT v Ústí nad Labem 
Markéta Baranová a Martin Hucek. Ať žije 
Nejlepší sportovec junior 2017!

Foto: Daniel Šeiner
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portovcům Ústeckého kraje roku 2016

Oldřich BubeníčekOldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého krajehejtman Ústeckého kraje

Vám jménem vedení kraje přeje

Spokojené vánoce a vše nejlepšíSpokojené vánoce a vše nejlepší
do nového roku 2017do nového roku 2017
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Domov sociálních služeb Meziboří, 
příspěvková organizace Ústeckého kraje, 
zřídil pro své klienty reminiscenční míst-
nost, která mohla vzniknout díky výtěžku 
ze 13. reprezentačního plesu Ústeckého 
kraje. Ten se uskutečnil na jaře roku 2016. 
Ze vstupného se vybralo téměř 135 tisíc 
korun, které putovaly právě do Meziboří.

Za Ústecký kraj se slavnostního otevření zúčast-
nili Dominik Hanko, předseda Výboru pro sociál-
ní věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokali-
ty, Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravot-

nictví Zastupitelstva Ústeckého kraje a Petra Laf-
ková, vedoucí odboru sociálních věcí. 
Reminiscenční terapie je zjednodušeně „terapie 
vzpomínkou“. Patří mezi základní terapie u pa-
cientů s demencí, využívá se však i u zdravých 
seniorů a u seniorů s kognitivní poruchou. Jejím 
cílem je zlepšit kvalitu života za pomoci vyvo-
lání příjemných vzpomínek, které mají pro člo-
věka důležitou hodnotu. „Vzpomínání je pro vět-
šinu lidí příjemné, uvolní se u rozhovoru, vyprá-
ví o minulosti a tím se oživí paměťové dráhy,“ ří-
ká ředitelka Domova sociálních služeb Meziboří 
Helena Tichá.

„ Jsem rád, že se mohu zúčastnit slavnostního 
ukončení další významné dopravní stavby regi-
onu, která pomůže řešit spojení měst Most a Ža-
tec. Těším se, že společně s ministrem dopravy 
Danem Ťokem a představiteli samospráv bude-
me mít příležitost otevřít v nejbližších letech dal-
ší dopravní stavby, které pomohou našemu regi-
onu,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček a neo-
pomněl při této příležitosti připomenout pri-
ority při dostavbě D7 a D6. Kromě ministra 
dopravy a hejtmana se otevření obchvatu zú-
častnil náměstek hejtmana pro oblast dopra-
vy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek 
či vedoucí odboru Jindřich Franěk.
Stávající silnice I/27 je důležitou trasou v rám-
ci sítě silničních komunikací ČR s návazností 
na mezinárodní silniční síť. Stavba obchvatu 

byla zahájena v červenci 2014 a vyžádala si 
náklady ve výši 560 milionů korun.

Stavba obchvatu je již dokončena.

Nejvyšší meziroční 
nárůst počtu turistů 
má Ústecký kraj

Počet turistů v Ústeckém kraji me-
ziročně stoupl. Ve třetím čtvrtletí 
region navštívilo o 13 % turistů ví-
ce než loni v tomto období. Nejví-
ce zahraničních hostů již tradičně 
přijelo z Německa. Druhou nejpo-
četnější skupinu tvořili turisté ze 
Slovenska a na třetím místě v po-
čtu návštěvníků v regionu se umís-
tilo Polsko.
Z pohledu regionů se nejvíce daři-
lo Ústeckému kraji především dí-
ky zvýšení návštěvnosti rezidentů. 
Počet jejich nocí strávených na Ús-
tecku se meziročně zvýšil o 16,4 %. 
V posledním sledovaném čtvrtletí 
se zvýšil počet hostů v hromadných 
ubytovacích zařízeních o 7,6 % a po-
čet jejich přenocování o 5,5 %.
„Tato čísla nás samozřejmě těší a jsou 
důkazem toho, že náš kraj má roz-
hodně turistům co nabídnout. Ma-
jí zde možnost strávit jak odpočin-
kovou, tak aktivní dovolenou,“ vyjá-
dřil se ke zveřejněné statistice Jiří 
Válka, vedoucí oddělení cestovní-
ho ruchu Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje. 

Vinice u Velkých Žernosek na Lito-
měřicku

„Na české straně se jedná o tři zoolo-
gické zahrady Ústeckého kraje, tedy 
Zoo Ústí nad Labem, Zoo Děčín a Pod-
krušnohorský Zoopark Chomutov, ně-
meckými partnery jsou Zoo Görlitz 
a Hoyerswerda a Spolek přátel Zoo 
Drážďany. Díky projektu se partner-

ské zoologické zahrady blíže prová-
žou a získají zcela nový prostředek, 
jak posílit systém informovanosti 
o ochraně druhů, a to se zásahem do 
přeshraničního regionu zoo,“ přibli-
žuje ředitel ústecké zoologické za-
hrady Lubomír Moudrý.

„Každá zoo bude mít připravené vlast-
ní způsoby, jak projekt využije. V ús-
tecké zoo dojde ke zlepšení přístupu 
na wi-fi u obou pokladen i na několika 
dalších místech v areálu zoo, k vyba-
vení Zooškoly tablety, neboť aplikace 
může pomoci i při výukových progra-
mech, které zoo pro děti různých ty-
pů škol organizuje,“ vysvětluje tisko-
vá mluvčí Věra Vrabcová. 
Pozornost je zaměřena na ohrožené 
druhy, které se nachází v každé ze 
šesti partnerských zoo.

Senioři v Meziboří vzpomínají na své
mládí ve speciální místnosti

Spolupráce českých a saských zoologických zahrad

Počtvrté v krátké době přijel na 
ofi ciální návštěvu Ústeckého 
kraje prezident České republiky 
Miloš Zeman se svou manželkou 
Ivanou. Na Krajském úřadě Ús-
teckého kraje prezidenta i jeho 
choť přivítal nedávno znovu zvo-
lený hejtman Oldřich Bubeníček 
s manželkou Jitkou. 

Miloš Zeman se v první den návštěvy se-
tkal s vedením Ústeckého kraje, novými 
krajskými zastupiteli, řediteli příspěvko-
vých organizací zřizovaných Ústeckým 
krajem a zástupci Hospodářské a sociální 
rady Ústeckého kraje. První den ještě sti-
hl pobesedovat se zaměstnanci teplické 
fi rmy Hit Offi ce a s občany Krupky. Dru-
hý den se přesunul do Štětí, kde navštívil 
společnost Mondi. Svou návštěvou potě-
šil i štětské náměstí, kde měl, stejně ja-
ko o pár hodin později v Libochovicích, 
veřejnou diskuzi s občany. Poslední den 
jeho návštěvy byl asi tím nejakčnějším. 
Vydal se do Vršovic u Loun, kde si v ar-
mádní střelnici poprvé v životě vyzkou-
šel, jak držet zbraň. Svou pouť regionem 
zakončil v Podbořanech, kde se uskuteč-
nilo setkání s představiteli města a sta-
rosty okolních obcí.

Prezident Zeman si Ústecký kraj oblíbil

Hlava státu Miloš Zeman na závěrečné tiskové konferenci v Podbořanech.

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může 
předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby 
se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty 
působící na území kraje, a to v těchto kategoriích:

 regionální rozvoj
  sociální a zdravotní 
oblast včetně záchrany 
lidského života

 věda a výzkum
 kultura
 sport

Návrhy je možno zasílat 
do 28. února 2017.

Více informací 
a příslušné formuláře 
najdete na stránkách 
Ústeckého kraje 
www.kr-ustecky.cz
v sekci „Aktuálně“.

Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje vynikající občanské 
zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné 
výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob.
Oceněné osoby musí být některým z uvedených způsobů spjaty s Ústeckým krajem: 
na území kraje se narodily, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich působení, jejich život, 
dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký kraj 
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu.
Cena hejtmana Ústeckého kraje je udělována fyzickým osobám bez věkového omezení.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
vyzývá k předložení návrhů na udělení 

CENY HEJTMANA 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZA ROK 2016

CENY HEJTMANA 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZA ROK 2016

CENY HEJTMANA 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

ZA ROK 2016

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
vyzývá k předložení návrhů na udělení 

Další krok ke zlepšení dopravy 
do průmyslové zóny Triangle
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedlo do provozu obchvat obce Velemyšleves a pře-
mostění Chomutovky na silnici I/27, která míří z Mostu do Žatce a návazně do průmys-
lové zóny Triangle. Otevření nového úseku v délce 2,6 km se zúčastnil ministr dopravy 
Dan Ťok, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a představitelé investora, zhoto-
vitele a samosprávy.

Jednání v Děčíně se zúčastnily všechny 
zainteresované strany.

Zoologické zahrady v České republice a Spolkové republice Němec-
ko v Děčíně podepsaly smlouvu o spolupráci na přípravě společné-
ho projektu „Partnerská spolupráce šesti zoologických zahrad v ob-
lastech organizace, vzdělávání, ochrany přírody a přírodních druhů“, 
který má být zahájen v roce 2017.
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Účastníky zaškolil profesionální jezdec, po-
té absolvovali tři hodiny intenzivních jízd 
v závodních speciálech (Škoda Octavia RS, 
Volkswagen Golf R, Seat Cupra) a jedno mě-
řené kolo ve Škodě Octavia RS. Na závěr vy-
hlásil pořadatel – Louda Auto Teplice – tři 
nejrychlejší časy, které byly těsně nad dvě 
minuty. Maximální rychlost, kterou účast-
níci zajeli, se blížila 200 km/h. Každý jezdec 
získal certifi kát závodního jezdce.

Louda Racing Camp 2016: Byl to skvělý zážitek
Sportovní, skutečný adrenalinový svátek si užili motoristé, kteří se 
přihlásili na Louda Racing Camp, jenž se konal 22. listopadu na Au-
todromu v Mostě. Sešlo se tu celkem 24 příznivců rychlých kol. 

Jeden z nich nám poskytl 
krátký rozhovor:

 Jak se vám to líbilo?
Jsem nadšený. Tolik adrenalinu! Jsem 
moc rád, že jsem se zúčastnil. Tohle si 
člověk na českých silnicích jinde nevy-
zkouší.

 Byl jste spokojený s instruktáží 
profesionála?
Jsem rád za rady, které nám dal. Ale 
nejlepší bylo, když nás svezl a já vi-
děl v praxi, jak se chovat k tomu 
autu na okruhu, kde přidat a kde 
ubrat plyn. Byl to skvělý zážitek.

Celý den byl k dispozici bohatý cate-
ring, počasí vyšlo proti očekávání na 
výbornou. Akce byla plná adrenalinu 
a každý závodník byl nad míru spoko-
jený. Další Louda Racing Camp se bu-
de konat v březnu 2017. Na něj se mů-
žete přihlásit i vy, a to na  stránkách 
www.louda-racing.cz.

Buďte v kontaktu
i s ryzí přírodou
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24.12.2016 sobota, Štědrý den  9.00 – 14.00
25.12.2016 neděle,  1.svátek vánoční 15.00 – 21.00
26.12.2016 pondělí, 2.svátek vánoční 9.00 – 21.00 zrušen sanitární den
27.12.2016 úterý 6.00 – 21.00 ranní plavání
28.12.2016 středa 9.00 – 21.00 aquazumba 
29.12.2016 čtvrtek 6.00 – 21.00 ranní plavání
30.12.2016 pátek 9.00 – 21.00
31.12.2016 sobota, Silvestr 9.00 – 14.00
1.1.2017 neděle, Nový rok 15.00 – 21.00

2.1.2017 pondělí, sanitární den 12.00 – 21.00 mokré občerstvení 
bude zavřené

3.1.2017 úterý 6.00 – 21.00 ranní plavání

PROVOZ  AQUADROMU 
O VÁNOČNÍCH  SVÁTCÍCH 2016 O VÁNOČNÍCH  SVÁTCÍCH 2016 

AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINULOOOOUUUU RRRROOOODDDDIIIINNNNUUUU

CELOROČNÍ PROVOZ  BAZÉNŮ 
A VODNÍCH ATRAKCÍ

AQUADROM Most, Topolová 801AQUADROM Most, Topolová 801

►Dětský svět, rekreační a plavecký bazén
►Bazén pro kojence a batolata
►Whirlpool, divoká řeka, tobogány
►Masážní lavice, sauny, parní kabiny
► Masáže, kosmetika, pedikúra, 

solárium, fi tness
►Mokré občerstvení
► Venkovní bazény, hřiště a minigolf 

se sezónním provozem
►Výhodné rodinné vstupné
► Slevy pro děti a studenty, školy, 

zájmové a sportovní od díly a ZTP
►Zlevněné permanentky
►Děti do výšky 110 cm mají vstup ZDARMA

ní

í

PROVOPROVO

P

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

STRÁVIT VOLNÝ ČASSTRÁVIT VOLNÝ ČAS I O SVÁTCÍCH I O SVÁTCÍCH


