
číslo 16  /  ročník X  /  červenec 2017

SPOLEHLIVÝ SPOLEHLIVÝ DODAVATELDODAVATEL
ELEKTŘINY A PLYNUELEKTŘINY A PLYNU

www.elimon.cz www.svezienergie.cz

VOLEJTE: 474 720 240VOLEJTE: 474 720 240

Sledujte programovou nabídku 
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Masarykova 1 (nová budova vedle divadla), 
tel.: 475 211 713, 

úterý–pátek 11.30–17.00 hod., 
(pondělí zavřeno). 

Změna programu i obsazení vyhrazena.

 Báro, co vás napadlo hrát právě 
jazzový, swingový a šansonový žánr? 
Přeci jen to není tak rozšířený styl ja-
ko třeba pop nebo rock.
Odmalička jsem prošla různými pě-
veckými školami. Zpívala jsem klasi-
ku, třeba Mozarta nebo Dvořáka, po-
pu jsem si taky užila dost, ale nejvíce 
jsem přilnula právě k písničkám s du-
ší, k songům, které mají co říct. V téhle 
poloze se cítím nejlépe. Pop zpívá kde 
kdo a dá se interpretovat i s prstem 
v nose, čímž to samozřejmě nechci ni-
jak shazovat. Ale já nejsem zrovna člo-
věk, který by šel s davem. Dělám pro-
stě to, co baví mě, a myslím, že se to 

dost osvědčuje. Máme své poslucha-
če a řekla bych, že jsme u publika dost 
oblíbení právě proto, že se nepodbízí-
me. Jsme dobrá parta a jde z nás veli-
ká pohoda.

 I image máte vyladěný. Je pravda, 
že něco takového na trhu chybí. 
Ano, dbáme na stylovost, eleganci 
a sexappeal. Jak v našem repertoáru, 
tak i v outfi tech a doplňcích. Jen nám 
to trochu kazí bubeník Pavel Plecháč se 
svojí červenou rukou na cajonu. Dost 
se ale kolem toho nasmějeme, když 
s kytaristou Ondrou Mišákem vymýš-
líme, jak se té ruky zbavit… 

 Vy opravdu působíte jako dobrá 
parta. Bylo náročné výběrové řízení 
do vaší kapely?
Ale vůbec ne. Před dvěma lety jsem se 
potkala s Pavlíkem na jednom plese, 
kde vystupoval s někým jiným. Řekla 
jsem mu, že mám chuť taky založit ka-
pelu ala 50. léta. On se toho hned chy-
tl, že zná skvělého kytaristu a kape-
la už byla na světě. Sedli jsme si hned 
na první zkoušce. Vždycky se ohromně 
nasmějeme. Na zkouškách je víc fórků, 
než odehraných not, ale to vůbec ne-
vadí. Jsme dobrý kamarádi, kteří se rá-
di potkají i mimo vystupování a zkou-
šení. Prostě kapela ideál.  (met)

Dělám to, 
co mě baví

Herečka, zpěvačka, moderátorka a modelka Barbora Mottlová se 
narodila 18. července 1986 v Praze. Na střední škole studovala obor 
Módní návrhářství. Poté studovala na Vyšší odborné škole herecké 
obor Dramatické umění a moderování, který absolvovala v červnu 
2009 a vzápětí na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze 
úspěšně zakončila bakalářský obor Scénická a mediální studia.

KDO ZAVÁHÁ,
NESTAVÍ!

KOMPLETNĚ ZASÍŤOVANÉ STAVEBNÍ POZEMKY

www.na-slunecne.cz
+420 775 422 684

IHNED
K PRODEJI
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Tyto televizory byly pořízeny z fi -
nančního příspěvku Města Litoměři-
ce uvolněného v rámci  komunitního 
plánování sociálních služeb.
„LDN je důležitou součástí nemocnice. 
Uvědomujeme si, že pacienti zde čas-
to leží delší dobu a čas jim může běžet 
o to pomaleji. Proto doufáme, že jim 
sledování televize přímo na pokoji po-
může k odreagování,“ uvedl při pře-
dání TV místostarosta Pavel Grund 
a přislíbil, že v rámci komunitního 
plánování je s televizemi pro paci-

enty litoměřické nemocnice počítáno 
i do budoucna. Jeho slova potvrdila 
i Ludmila Vrbová, zastupující vrchní 
sestra LDN: „I přes další aktivity je sle-
dování televize pro mnohé pacienty ví-
tanou aktivitou a pomůže jim ukrátit 
čas na lůžku.“
Tři nové televize byly umístěny pří-
mo na pokojích, a to s ohledem na 
skladbu pacientů a aktuální potřebu. 
Finanční příspěvek Města Litoměřice 
na nákup těchto 3 televizorů byl ve 
výši 20 000 korun.  (nk)

Z komunitního plánování 
dostala LDN nové televize

Od poloviny června funguje v litoměřické nemoc-
nici elektronická úřední tabule. 

„Na této elektronické tabuli najdou občané města totožné infor-
mace, jako na elektronické úřední desce na Mírovém náměstí,“ 
přiblížil fungování nového informačního nástroje tajemník li-
toměřického městského úřadu Milan Čigáš.
Elektronická úřední tabule je již druhým místem, kde si lidé pří-
mo v budově nemocnice mohou vyřizovat své úřední záležitos-
ti. Prvním počinem bylo v prosinci 2016 zřízení pracoviště Czech 
POINTU. „Ukázalo se, že to byl krok správným směrem. Statistiky 
ukazují, že této služby využívá čím dál více lidí, a to nejen pacientů 
a zaměstnanců nemocnice, ale chodí sem i občané z okolí,“ vysvět-
lil tajemník a dodal, že zřízení Czech POINTU v nemocnici velmi 
vítají také imobilní pacienti, protože úředníci za nimi mohou do-
cházet vyřídit agendu až k lůžku, přičemž největší zájem u nich 
je o ověřování podpisů, například na plné moci. 
„Litoměřice jsou jedno z mála měst, které má pracoviště 

Czech POINTU a úřední tabuli v nemocnici. Ministerstvo vni-
tra to zařadilo mezi příklady dobré praxe a my jsme rádi, 
že jsme tímto krokem ještě více přispěli k přiblížení agendy 
města k občanům,“ zhodnotil Milan Čigáš závěrem.  (nk)

V litoměřické nemocnici nově 
funguje elektronická úřední tabule

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (vlevo) a tajemník 
městského úřadu Milan Čigáš.

Tři televize s úhlopříčkou 43“ slouží od května pacientům lito-
měřické LDN. 

Tušimice | Slavnostním pokle-
páním na základní kámen zahá-
jili ve čtvrtek 13. července mís-
topředseda představenstva 
Skupiny ČEZ Martin Novák, ge-
nerální ředitel ČEZ ICT Services 
Vítězslav Bogač a ředitel Elekt-
ráren Tušimice a Prunéřov Ota-
kar Tuček výstavbu korporátní-
ho datového centra v areálu po 
bývalé Elektrárně Tušimice I. 

Plánovaný termín předání budovy 
a non-IT technologií je přelom roku 2018 
a 2019. Následně bude probíhat postup-

ná instalace a zprovoznění IT a komuni-
kační infrastruktury a migrace aplikací. 
Projekt za 450 milionů korun by měl za-
čít naostro fungovat na jaře 2019.   
Umístění na tušimickém brownfi el-
du bylo vybráno záměrně. „Přímé na-

pojení na elektrárnu zajišťuje datovému 
centru efektivní dodávku elektřiny, kte-
rá představuje v dlouhodobém horizontu 
běžně přes dvě pětiny z celkových provoz-
ních nákladů datových center. Na opačné 
straně je datové centrum pro elektrárnu 

stabilním odběratelem,“ vysvětlil Vítěz-
slav Bogač. Dalším důležitým aspek-
tem je fyzické zabezpečení pozemku. 
Celý areál je oplocený a pod trvalým 
dohledem, samotný objekt datového 
centra bude mít navíc svůj vlastní pe-
rimetr ochrany. 
Nové datové centrum s kapacitou 
provozních úložišť 2 PB (kapacita zá-
lohovaných dat přibližně 6 PB) po 
uvedení do provozu postupně na-
hradí stávající datová centra, která 
si Skupina ČEZ pronajímá, a umož-
ní zredukovat datová centra u jader-
ných elektráren. „Centralizace dato-
vých úložišť umožní větší flexibilitu 
a rychlejší implementaci nových systé-
mů,“ říká Martin Novák. Datové cen-
trum v Jaderné elektrárně Temelín 
bude po zredukování nadále sloužit 
jako záložní. Dodavatelem staveb-
ní části jsou společnosti Metrostav 
a Altron, komplexní non IT technolo-
gické části dodají společnosti Pronix 
a TTC Marconi.  Zdroj: ČEZ

Na místě po tušimické jedničce vyroste 
nové datové centrum Skupiny ČEZ

Recyklace 
sníží emise
Ústí nad Labem | Z Certifi kátu En-
vironmentálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplývá, že obča-
né Ústeckého kraje v loňském roce 
vytřídili 32 521 televizí, 9 437 mo-
nitorů a 375 101 kg drobných spo-
třebičů. Tím uspořili 14 695 MWh 
elektřiny, 772 514 litrů ropy, 66 866 
m³ vody a 602 tun primárních su-
rovin. Navíc snížili emise skleníko-
vých plynů o 3 137 tun C02 ekv., 
a produkci nebezpečných odpadů 
o 13 882 tun.
„Náš kraj obdržel certifikát vypoví-
dající nejen o přínosech třídění te-
levizí a počítačových monitorů, ale 
také o významu sběru drobných 
spotřebičů. Díky environmentální-
mu vyúčtování společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčíslit, o ko-
lik elektrické energie, ropy, uhlí, pri-
márních surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elektra ušetři-
li ekosystém Země. Víme také, o ja-
ké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpeč-
ného odpadu,“ komentoval výsled-
ky environmentálního vyúčtování 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASE-
KOL, která s krajem spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektro-
zařízení již několik let. Snaha oby-
vatel recyklovat staré a nepouží-
vané elektrospotřebiče se již ně-
kolik let vyplácí.  (met)

Více peněz 
pro Miladu 
Ústí nad Labem | Ústečtí radní 
schválili rozpočtové opatření tý-
kající se navýšení letošního pří-
spěvku města do rozpočtu Dob-
rovolného svazku obcí Jezero Mi-
lada. Ve schváleném rozpočtu pro 
rok 2017 byly alokovány finanč-
ní prostředky na členský příspě-
vek do DSO Jezero Milada ve vý-
ši 194 000 Kč. 
Radní schválili navýšení příspěv-
ku na celkovou částku 284 360 Kč. 
90 360 korun bude převedeno z fi -
nanční rezervy. Peníze jsou určeny 
na právní služby. Podobné opatření 
již přijali nebo chystají i další člen-
ské obce spolku. 
Milada je rekultivační jezero vytvo-
řené v těžební jámě hnědouhelné-
ho dolu Chabařovice, v místě bý-
valých obcí Hrbovice, Tuchomyšl 
a Vyklice. Má rozlohu 252,2 ha, prů-
měrnou hloubku 15,5 m a maximál-
ní hloubku 24,7 m. Objem vody činí 
35 601 000 m³. 
 Zdroj: Město Ústí n. L.

To jsou jen hrubé obrysy aktivit Na-
dace THE HORACEK GROUP FOUNDA-
TION, která svou činnost realizuje ze-
jména formou fi nančních příspěvků 
konkrétním jednotlivcům a nekomerč-
ním právnickým osobám. Nadace tak 
například přispěla na činnost mostec-
kého spolku Diahelp, který se zaměřu-
je na pomoc dětem, které trpí diabe-
tem. „Sám mám malého syna a uvědo-
muji si, jaké máme štěstí, že je zdravý. 
Proto jsem rád, že mohu pomoci dětem 
a jejich rodinám, které se bohužel musí 
potýkat s větší nepřízní osudu,“ říká za-
kladatel nadace a předseda předsta-
venstva Tomáš Horáček, MBA, DBA, 
MPA.  Nadace přispívá také na kulturní 
akce v domovech seniorů a nezapomí-
ná ani na hendikepované z center soci-
álních služeb, pro které organizuje ná-
vštěvy kin a divadelních představení.

Portfolio nadace je široké, a tak se pod-
pory dočkal i charitativní festival Frym-
burkfest Lipno, jehož patronem je he-
rec Zdeněk Podhůrský. Čtyři děti s hen-
dikepem tak díky festivalu a podpoře 
nadace získaly fi nance na další reaha-
bilitační pomůcky a pobyt v lázeňských 
zařízeních. V rámci podpory kultur-
ních tradic se podpory nadace dostalo 

i hrádku Kunzov (pozn. redakce: Hrad 
Kunzov je nemovitá kulturní památka, 
která se nachází mezi obcemi Radíkov 
a Hrabůvka u Hranic, v okrese Přerov). 
V úmyslu je hrad zrekonstruovat a zpří-
stupnit široké veřejnosti. Druhým ro-
kem také nadace podpoří Czech fashi-
on week, rsp. mladé umělce a návrhá-
ře z regionu.

A jaké má Nadace THE HORACEK GROUP 
FOUNDATION plány do budoucna? „Rádi 
bychom spolupracovali na dlouhodobějších 
projektech. Jakákoliv pomoc i jednorázová je 
určitě přínosná, ale vidět kontinuitu pomoci 
v delším časovém horizontu znamená umět ji 
také lépe vyhodnotit i cílit. Jsme otevřeni a při-
praveni smysluplně pomáhat,“ dodává na 
závěr zakladatel nadace Tomáš Horáček.

Pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba… hlavou i srdcem

Pokud se chcete o nadaci 
dozvědět víc, podívejte se 
na její webové stránky: 
http://nadace-hgf.cz/ 
nebo sledujte její FB profi l: 
https://www.facebook.com/
nadaceHGF/ 
Své dotazy a náměty také 
můžete posílat emailem: 
info@nadace-hgf.cz

Podpora hendikepovaných, seniorů, charitativní pomoc lidem v tíživých životních situacích, ochrana práv dětí a mládeže, ale také 
podpora projektů týkajících se rozvoje kultury, kulturních tradic či lokálních projektů… 
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Neurochirurgové v KZ používají na deformity páteře 
jako první v Česku tyče vyrobené pacientovi na míru

Vy a my
Společně pečujeme  

o vaše zdraví již 25 let.

Ještě nejste klientem VZP?
Přejděte do 30. září 2017 ke zdravotní pojišťovně s největším počtem smluvních zařízení a nejširší sítí poboček v ČR. 

Více informací na www.klubpevnehozdravi.cz

Rentgenové snímky páteře pacientky před operací a po ní. 

Operační řešení skolióz a páteřních de-
formit patří k nejsložitějším operacím 
v chirurgii páteře. Tyto dlouhé a ná-
ročné chirurgické výkony jsou zatíže-
ny vysokým rizikem komplikací a jsou 
prováděny pouze na specializovaných 
pracovištích. Neurochirurgická klinika 
ústecké Masarykovy nemocnice patří 
k nejlepším pracovištím svého zamě-
ření v České republice.

„Principem operačního výkonu je korekce 
patologického zakřivení páteře ve všech 
třech rovinách s dosažením trvalého po-
stavení pomocí kostní fúze. Náprava ab-
normálního postavení se provádí pomo-
cí systému šroubů zavedených v jednot-
livých obratlových tělech a následně po-
spojovaných pomocí dlouhých tyčí,“ 
vysvětluje operatér MUDr. Petr Vacha-
ta, Ph.D., MBA. 

„Pro každého pacienta na základě jeho in-
dividuálních dat získaných z radiologic-
kého vyšetření a našeho plánu individu-
ální operační korekce provedeme počíta-
čovou simulaci. Analýzou výsledného plá-
novaného upraveného zakřivení páteře, 
které pacientovi přinese největší prospěch, 
vznikne virtuální model a na jeho zákla-
dě jsou vyrobeny pro pacienta specifi cky 
připravené tyče z titanu nebo ocelové sli-
tiny,“ přibližuje MUDr. Petr Vachata, 
Ph.D., MBA, co je před samotnou mno-
hahodinovou operací potřeba. 
Operatéři tak získají pro pacienta opti-
mální referenci, kterou operačním výko-
nem následně dosáhnou v sagitální ro-
vině, tedy rovnoběžné se střední rovinou 
těla, aby pacientovi nabídli co nejoptimál-
nější výsledek tvaru páteře spojený s od-
straněním jeho předoperačních obtíží. 

„Nezanedbatelným benefi tem je také vý-
znamná úspora času při vlastním výko-
nu, kdy tvarování tyčí spojujících vel-
ké množství šroubů kleštěmi operaté-
rem zabere nemalou dobu,“ upozorňu-
je na další výhodu neurochirurg s tím, 
že navíc každá změna zakřivení tyče 
následným ohýbáním oslabuje pev-
nost materiálu a zvyšuje riziko selhá-
ní v budoucnosti.
„Optimalizovaná terapie upravená pod-
le individuálních potřeb pacienta, tedy 

zjednodušeně pro každého na míru, je ty-
pickým příkladem moderní personalizo-
vané medicíny,“ dodává přednosta Neu-
rochirurgické kliniky Fakulty zdravot-
nických studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ús-
tí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Martin 
Sameš, CSc.
Na operacích páteře se podílí v ústec-
kém komplexním neurochirurgickém 
centru celý tým specialistů  od radio-
logů, radiologických asistentů, anes-
teziologů, elektrofyziologů, prote-
tických odborníků až po rehabilitač-
ní pracovníky. „Na neurochirurgii pro-
vedeme každý rok kolem tisíce operací 
páteře s využitím nejmodernějších tech-
nologií včetně intraoperační naviga-
ce pomocí CT přístroje, která zajišťuje 
správné a přesné zavedení jednotlivých 
implantátů a šroubů. Výkony tohoto ty-
pu patří k vrcholům ve spektru našich 
spondylochirurgických operací,“ upo-
zorňuje profesor Sameš.

Lékařští specialisté Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., jako první v Česku 
použili při operaci skoliózy páteře implantát vyrobený, ještě před sa-
motným operačním výkonem, pacientovi na míru. Výroba implantátu 
ve Francii trvala tři týdny, ústečtí neurochirurgové se připravovali na 
první operaci, kterou podstoupila jako první 67letá žena z Českolip-
ska, dva měsíce. Do konce června stihli specialisté tři takové zákroky. 
Do operačního programu se dál hlásí zájemci z celé České republiky.

MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, (vlevo) při operaci, při níž je použit pacientovi pře-
dem na míru vyrobený implantát. Sekunduje mu MUDr. Tomáš Radovnický. 
 Foto: Krajská zdravotní, a. s.
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V evropském měřítku ojedinělý projekt 
připravil se svým týmem Ing. Jiří Mor-
štadt s vydavatelskou skupinou Euro-
pean Press Holding a.s. a European Fa-
shion Agency. Světoznámí návrháři ja-
ko je Galal Giani, Gabriela Giotto, Ol-
ga Rusakova či Osmany Laffi ta ocenili 
umístění dvoudenní akce v nejstarších 
lázních ve střední a východní Evropě, 
kterým se přezdívalo Malá Paříž. 
„Přehlídka aktuální módy byla inspiro-
vána realizací našich vlastních projektů 
Miss Czech Press, TOP MODEL OF THE YE-

AR, ale také soutěží krásy Miss Slovenska 
či Miss Yalta, stejně jako spoluprací s iko-
nami světové módy Blankou Matragi, šéf-
redaktorkou skvělého magazínu MERCU-
RYS´Way Olgou Rusakovou a dalšími 
předními osobnostmi ve světě módy, mo-
delingu a stylingu. O tom, že jde o průlo-
movou akci, svědčí i podpora projektu ze 
strany ministryně pro místní rozvoj Kar-
ly Šlechtové, hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka či senátora a primá-
tora statutárního města Teplice Jaroslava 
Kubery,“ řekl Jiří Morštadt.

Zatímco první ročník projektu byl 
naplánován na dva dny, v dalších 
ročnících pořádající společnosti Eu-
ropean Press Holding a.s. a Euro-
pean Fashion Agency počítají spíše 
se čtyřmi, pěti dny. „V tom nás utvr-
zuje obrovský zájem lidí o první roč-
ník Czech Fashion Week 2017, který 
nabídl nové styly, módní trendy, a pro-
pojil podnikání v oblasti módy, desig-
nu a umění,“ dodal Jiří Morštadt. 
 Text: Tomáš Prchal

Czech Fashion Week 2017 
ohromil Teplice
Teplice | Czech Fashion Week 2017, který se 23. a 24. června 2017 uskutečnil 
na lázeňské kolonádě v Teplicích, překvapil skvělou atmosférou, diváckou 
kulisou i perfektní organizací. Ocenilo to několik tisícovek přítomných divá-
ků či primátor města a místopředseda Senátu ČR Jaroslav Kubera.

y J orštadt.



ÚSTÍ NAD LABEM

Auto Anex s.r.o. CAT-TV
DAVID ALTNER

agency

european
fashion
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Jsme moderní taxislužba, zajištují-
cí NONSTOP přepravu TAXI na území 
města Ústí nad Labem, České republi-
ky, ale i na území Evropské unie. 

Naše vozy jsou z 90% vybavené sedad-
ly pro více osob, jsme jediná taxisluž-
ba, která má sjednocený vozový park 
do stejné barvy, tím se odlišujeme od 
ostatních nízkorozpočtových taxislu-
žeb v Ústí nad Labem. 

Dále poskytujeme expresní kurýrní 
služby po ČR, ale i EU. Provádíme pře-
voz všech vozidel skupiny B,C,D,E,T 
dle dohody (ŽELVA). Všechny naše vo-
zy jsou čisté (a voňavé), vybavené mo-

derními zrcátkovými taxametry, kte-
ré napomáhají k větší transparentnos-
ti a důvěryhodnosti u našich zákazníků.
 
V rámci své služby 
AUSSIG ASSISTANCE, vám dovezeme 
palivo, nastartujeme vozidlo přes star-
tovací kabely, nebo zajistíme drobné 
opravy vašeho vozidla na místě. 

Nakonec všechny naše služby můžete 
zaplatit pohodlně pomocí platebního 
terminálu, který je součástí výbavy na-
šich vozidel. 

Těšíme se na vás
Tým TAXI AUSSIGzy jsou

tel: 00420 720 199 199

TAXI AUSSIG

Více o nás na www.taxiaussig.cz     e-mail: taxiaussig@post.cz

Teplice | Teplický tým vstou-
pí do nové sezóny v nových dre-
sech a také s novým obleče-
ním, od 1. července obléká tep-
lické A mužstvo sportovní znač-
ka Puma. 

Po více než deseti letech tak došlo ke 
změně dodavatele sportovního vyba-
vení pro FK Teplice, na fanoušky pak 
čeká větší sortiment volnočasového 
oblečení s teplickým logem. 
Kromě nové sady domácích dresů bu-
de připravena také zbrusu nová sa-
da dresů pro venkovní utkání. V těch-
to zápasech budou nově tepličtí hrá-
či nastupovat v kompletní modré sadě 
se žlutými prvky. V nových domácích 
dresech už mohou fanoušci vidět hrá-
če na billboardech, plakátech a dalších 
reklamních plochách po celém městě. 
Po autogramiádě počátkem července 

byl představen nový fanshop a prodej-
na sportovního oblečení na stadionu, 
prodávat se v ní budou i permanentní 
vstupenky na novou sezónu.

Přímo ve fanshopu pak bude možné si 
koupit i dres pro novou sezónu a také 
další produkty značky Puma s teplic-
kým logem.  (Zdroj: FK Teplice)

Tepličtí fotbalisté budou 
oblékat oblečení značky Puma

Celkové pořadí 
30. ročníku 
Tour de Feminin:
 1. Ruth Winder (USA – UnitedHeal-
thcare Pro Cycling) 11:02:06, 
2. Tayler Wiles (USA – UnitedHeal-
thcare Pro Cycling + 01:10), 
3. Ann-Sophie Duyck (BEL – Belgi-
an National Team) + 01:12, 
4. Lea Thomas (USA – USA Natio-
nal Team) + 01:31, 
5. G. Solovei (UKR – Parkhotel Val-
kenburg – Destil) + 01:35, 
6. Elise Delzenne (FRA – French 
National Team) + 02.00, 
7. Séverine Eraud (FRA – French 
National Team) + 02:27, 
8. Marcia Eicher (AUT – French Na-
tional Team) +02.31, … 
57. Pavla Havlíková (CZE – KC Koo-
perativa Jablonec) + 14:19, 
84. Tereza Korvasová (CZE – Team 
Dukla Praha) +38:55.

Americká radost na Tour de Feminin 2017 Vesnicí roku v kraji 
Libochovany
Do 23. ročníku soutěže Vesnice ro-
ku 2017 se za Ústecký kraj přihlá-
silo pro letošní rok šestnáct ob-
cí. Titul nejcennější – Zlatou stuhu, 
mohla však vyhrát jen jedna. Hod-
nocení provedla krajská komise 
a shodla se, že titul poputuje na Li-
toměřicko do obce Libochovany.

Tato vesnice na půl cesty mezi Ús-
tím nad Labem a Litoměřicemi zví-
tězila za komplexní přístup k celko-
vému rozvoji obce v oblasti záchra-
ny kulturního dědictví, podpory 
mládeže, spolkového života a život-
ního prostředí. Slavnostně oceněna 
bude obec 18. srpna, kdy si na své 
„půdě“ starostka Miroslava Venclá-
ková převezme Zlatou stuhu. Li-
bochovany tak postoupily zároveň 
do celostátního kola, kde by mohly 
také uspět. Vyhlášení výsledků se 
uskuteční 16. září v Luhačovicích.
V dalších kategoriích byli vítězové 
tito: Modrá stuha za společenský 
život - Cítoliby (okres Louny), Bílá 
stuha za činnost mládeže - Lipová 
(okres Děčín), Zelená stuha za péči 
o zeleň a životní prostředí - Rado-
vesice (okres Litoměřice), Oranžo-
vá stuha za spolupráci obce a ze-
mědělského subjektu - Srbská Ka-
menice (okres Děčín), Cena na-
děje pro živý venkov - Hrobčice 
(okres Teplice).

Tento tříměsíční festival, který je pro své 
renomé zařazen do programu Rodinného 
stříbra, začne v pátek 11. srpna prologem 
v podání houslisty Jiřího Vodičky na zří-
cenině hradu Oybin na německé straně 
Lužických hor. Samotný zahajovací kon-
cert amerického loutnisty Joela Frederik-
sena odstartuje v pátek 15. září v bazili-
ce Všech svatých v České Lípě dlouhou 
pouť skrze hudební žánry. Ta skončí v so-
botu 11. listopadu závěrečným vystoupe-

ním operního zpěváka Adama Plachetky 
a pražských komorních sólistů v liberec-
kém divadle F. X. Šaldy.

Na návštěvníky tak letos čeká opět to nej-
lepší z české a zahraniční scény. „Je před 
námi krásný hudební podzim a celkem třia-
dvacet velmi pestrých hudebních večerů,“ 
uvedl Martin Prokeš, ředitel Mezinárodní-
ho hudebního festivalu Lípa Musica. 

Vstupenky zájemci seženou ve fes-
tivalové kanceláři v České Lípě či 
online na webu www.lipamusica.cz.

Šestnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica nabídne návštěvníkům opět porci 
kvalitní hudby a nevšedních zážitků. Festival se uskuteční na několika místech Ústeckého a Liberec-
kého kraje a také v Drážďanech či v Žitavě a okolí.

Pozvánka na Lípa Musica 2017

Ta zvítězila v prvních dvou etapách 
a po zbytek závodu si už jen hlídala 
svůj náskok. „Byl to velmi těžký závod. 
Zároveň jsem šťastná, že jsem tu uspě-
la, bylo to vůbec moje první vítězství na 
evropské půdě,“ dodala na závěrečném 
ceremoniálu sympatická Američanka, 
která si tak dala v podobě žlutého tri-
kotu pro absolutní vítězku pěkný dá-
rek k 24. narozeninám.
Letošní ročník byl nejen „kulatý“, ale 
také se ho účastnil rekordní počet star-
tujících dívek; téměř dvě stovky. Ty 
nejvzdálenější byly až z Nového Zélan-
du, Spojených států amerických či Ja-
ponska. 
„Chtěl bych letos poděkovat hlavnímu or-
ganizátorovi, který ani sám před třiceti 
lety netušil, do jak velkého rozměru se zá-
vod rozroste,“ složil poklonu té nejdů-
ležitější osobě Jiřímu Víchovi hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
Ten se ujal předávání cen. Tour de Fe-
minin patří do programu Rodinného 
stříbra Ústeckého kraje.

Jubilejní třicátý ročník cyklis-
tického závodu v okolí Šluknov-
ského výběžku Tour de Feminin 
2017 skončil v neděli 9. červen-
ce pátou etapou v centru Krás-
né Lípy. Cílem jako první projela 
Francouzka Labousová. Z celko-
vého prvenství se však radovala 
Američanka Winderová.

Důvodem je výměna mostních zám-
ků. Od počátku července byl z centra 
města na Střekov provoz pro veške-
rou dopravu uzavřen, projíždět obě-
ma směry mohou pouze trolejbu-
sy a autobusy MHD. Objízdná trasa 
povede ulicí Předmostí ke křižovatce 
Pětimostí, Přístavní ulicí přes Mari-

ánský most a ulicí Děčínskou. V opač-
ném směru do centra města bude sil-
niční provoz bez jakéhokoliv omeze-
ní. Uzavírka je plánována do 31. srp-
na. Prázdninový termín byl zvolen 
proto, aby práce na mostě co nejmé-
ně omezily občany města Ústí nad 
Labem.  (Město Ústí n. L.)

Provoz na mostě E. Beneše bude omezen

Ústí nad Labem | Na omezení provozu na mostě E. Beneše se 
musí do konce prázdnin připravit řidiči v centru Ústí nad Labem. 
Čekají je komplikace v souvislosti s částečnou uzavírkou.



inzerce

07

NOVÉ BMW ŘADY 5 TOURING.
PROSTOR NEJEN PRO VÁŠ BUSINESS.

Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km 5,7 - 5,3. Emise CO2 g/km 149 - 139.

KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.kopeckybmw.cz

Radost z jízdy

Anketu vyhlásil Výbor pro národnost-
ní menšiny Zastupitelstva Ústeckého 
kraje a uspořádala společnost Euro-
pean Press Holding.
Ocenění studentům předal Pavel Vod-
seďálek, předseda Výboru pro národ-

nostní menšiny, Jan Lukeš, regionální 
ředitel společnosti Activa jako pravi-
delný partner projektu a Ing. Jiří Mor-
štadt za pořádající společnost. 
Ocenění si převzali Petr Bojčev z okresu 
Děčín (Bulharsko), Kateřina Daševskaja 
z okresu Teplice (Rusko), Lenka Drapáko-
vá (romská menšina) a Pham Minh Duc 
(Vietnam), oba z okresu Chomutov.
Cílem ankety je odměnit nejúspěšněj-
ší středoškolské studenty národnostních 
menšin, poděkovat středoškolským pro-
fesorům a mediálně popularizovat vzdě-
lávání v Ústeckém kraji.  (top)

Ústecký kraj ocenil nejlepšího
středoškolského studenta

STŘEDOŠKOLSKÝ 
STUDENT NÁRODNOSTNÍCH 

MENŠIN ŽIJÍCÍ 
V ÚSTECKÉM KRAJI

Ústí nad Labem | Slavnostní vyhlášení projektu Středoškolský stu-
dent národnostních menšin žijící v Ústeckém kraji (ÚK) se usku-
tečnilo předposlední červnový den v konferenčním sále Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. 

DĚKUJEME PARTNERŮM ANKETY:
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HOTEL ESPLANADE SPA & GOLF RESORT 
Mariánské Lázně

přijme:

RECEPČNÍ(HO)
Nabízíme:  nástup možný ihned  zajištění ubytování 

 personálního stravování  práce v příjemném prostředí 
a profesionálním týmu
Požadujeme:  profesionální a komunika  vní vystupování, 

 pečlivost, spolehlivost a fl exibilitu  dokončené středoškol-
ské vzdělání  znalost cizích jazyků a práce na počítači 

Více informací během osobního jednání.

Telefon: 736 752 781

HOTEL AGRICOLA 
Mariánské Lázně

přijme:

RECEPČNÍ(HO)
Nabízíme:

 nástup možný ihned  zajištění ubytování  personálního 
stravování  práci v příjemném prostředí v profesionálním 
týmu
Požadujeme:  profesionální a komunika  vní vystupování  
pečlivost, spolehlivost a fl exibilitu  dokončené středoškolské 
vzdělání  znalost cizích jazyků a práce na počítači. 

Více informací během osobního jednání.

Telefon: 736 752 799

HOTEL ESPLANADE SPA & GOLF RESORT 
Mariánské Lázně

přijme:

PROVOZNÍ
Nabízíme:  nástup možný ihned  příjemné pracovní pro-
středí  personální stravování  možnost ubytování 
Požadujeme:   dokončené středoškolské vzdělání  jazykové 
znalos  : ruský, německý a anglický jazyk (dva jazyky pod-
mínkou)  práce na počítači  časová fl exibilita, profesionální 
vystupování a samostatnost 

Více informací během osobního jednání. Telefon: 736 752 792
nebo e-mail: eva@esplanade-marienbad.cz 

Karlovarská 434/15, 353 01  Mariánské Lázně

Liberec/Jablonec n/N | Na 
světě je třetí díl unikátní ma-
py Directon. Mapuje místa za-
jímavá pro dospělé návštěvní-
ky – turisty. Každý, kdo cestu-
je, ví, že lepší než rada z ofi ciál-
ního průvodce je dobrý tip od 
místních obyvatel. A právě to je 
smyslem série map Direction – 
zprostředkovat turistům osob-
ní zkušenosti a zážitky nebo jim 
pomoci objevit místa, o kterých 
se nikde ani nepíše. 

Na vydání mapy se podílí Městské infor-
mační centrum Liberec, Jablonecké kul-
turní a informační centrum a Technická 
univerzita v Liberci. Jde v pořadí již o tře-
tí produkt ze série Direction. „Jako první 
vyšla mapa zaměřená na mladé lidi – stu-
denty a teenagery. Druhý a velmi úspěšný 
díl je určený rodinám s dětmi. Teď je na řa-
dě další kategorie návštěvníků – lidí v ak-
tivním věku, kteří u nás chtějí najít jak od-
počinek, tak zábavu a ponaučení. Nebojí se 
nových zkušeností, někteří chtějí sportovat, 
vidět muzeum či galerii nebo zajímavá mís-
ta – ať již přírodní, kulturní, architektonic-

ká nebo industriální. Zajímají se o regionál-
ní produkty, stejně jako o jedinečnost a ne-
opakovatelnou atmosféru našeho regio-
nu,“ říká Jiří Šmída, kartograf a proděkan 

Technické univerzity v Liberci. Třetí díl 
mapy je zdarma k dostání ve dvou ja-
zykových mutacích – v češtině a ang-
ličtině v informačních centrech obou 

měst. Zdroj: Městské informační cent-
rum Liberec, Jablonecké kulturní a in-
formační centrum, Technická univerzi-
ta v Liberci

Pro zvídavé návštěvníky Liberce 
a Jablonce je tu nová mapa Direction

TIPY NA VÝLET

Jizerské hory | Rekonstrukci 
1,3 kilometrů dlouhého turis-
tického chodníku Soutok Jize-
ry, páteřní cesty mezi Českou 
republikou a Polskem v Jizer-
ských horách, dokončil stát-
ní podnik Lesy ČR. Investoval 
tak 1,7 milionů korun. Lokalitu 
ročně navštíví až 50 tisíc lidí. 

Chodník začíná u sklářské osady Ji-
zerka pod Bukovcem a v souběhu 
s říčkou Jizerkou vede ke Karlovské-
mu mostu přes řeku Jizeru a dále do 
polského městečka Orle. Řeka Jizera 
tu tvoří státní hranici.
Rekonstrukce trvala rok, začala loni 
v květnu. „Odstranili jsme nefunkční 
dřevěné povalové schodiště. Cesta do-
stala nový perkový kryt z drceného ka-
meniva. V místech s extrémními sklo-
ny je nová kamenná dlažba z lomové-
ho kamene. Kamenné svodnice se spe-
ciálními přejezdy pro kočárky, cyklisty 
i hendikepované mimo jiné zabraňu-
jí erozi cesty,“ vysvětlil Ludvík Řičář, 
ředitel krajského ředitelství podniku 
v Liberci. 

Chodník vede jednou z nejhezčích 
lokalit v Jizerských horách. Měřič 
návštěvnosti instalovaný u Karlov-
ského mostu vykázal v loňském ro-
ce 87 % pěších návštěvníků a 13% 
cyklistů, celkem až 50 tisíc lidí, a to 
včetně běžkařů. „Nyní se místo stane 
ještě atraktivnější, neboť má cesta pěk-
ný povrch a zmizela bariéra dřevěné-
ho schodiště,“ dodal Řičář. Původní 
železobetonový most byl přes řeku 
Jizeru postaven v roce 1901 a zbo-
řen v roce 1979. V roce 2005 ho na-
hradil most dřevěný, po němž vede 
turistická trasa.  Zdroj: Lesy ČR

Lesy ČR opravily na hranicích 
s Polskem turistický chodník 

V Brdech hledají 
vzácné netopýry 
Hradec Králové | Průzkum výskytu 
netopýrů provádějí s podporou stát-
ního podniku Lesy ČR v naší nejno-
vější Chráněné krajinné oblasti Brdy 
ochránci přírody ze základní organi-
zace ČSOP Nyctalus. Využívají speciál-
ní technické vybavení. Na podobných 
projektech spolupracují obě organiza-
ce už 19 let. Sbírají data o úkrytech ne-
topýrů a výskytu stromů. Tyto infor-
mace pak pomáhají lesníkům i pra-
covníkům CHKO k ochraně netopýrů 
i stromů. Zkoumají se tři patnáctikilo-
metrové úseky situované na jih a na 
sever od Míšova do okolí Padrťských 
rybníků, lesů a nádrže Pilská. Aktivitu 
netopýrů mapují výzkumníci pomo-
cí ultrazvukových detektorů se systé-
mem „time expansion“. „Echolokační 
signály jsou desetkrát zpomaleny a na-
hrány na paměťovou kartu a dále pak 
na počítači analyzovány v akustických 
programech. Poloha záznamu signálu 
je vždy zaznamenána pomocí GPS. Vý-
zkum zahrnuje aktivitu netopýrů v ob-
dobích jejich laktace, postlaktace a pod-
zimní migrace,“ říká Petr Stýblo z ČSOP. 
V minulosti bylo v Brdech zazname-
náno čtrnáct druhů netopýrů, letní 
systematický výzkum však na území 
CHKO nikdo neprovedl. 

Parcely na jižním svahu, kam celý den 
svítí slunce, ničím nerušený nádher-
ný výhled na České středohoří, kolem 
krásná příroda a Krušné hory za zády. 
Už to vidím, sedím před domem, dí-
vám se na proměny světla v krajině, 
poslouchám ptačí cvrlikání a relaxuji, 
to je splněný sen. Protože jsme oba ta-
ké sportovně založení, už jsme si zača-
li představovat, jak vyrážíme na kolo, 
na běžky nebo na sjezdovku. 
Lokalita Na Slunečné se nachází ve 
čtvrti Vrchoslav, kam je v plánu zave-
dení městské hromadné dopravy, tak-
že do města se dostaneme, pokud bu-
deme chtít, i bez auta. Dopravní do-
stupnost do dalších měst je velmi dob-
rá, do Teplic je to jen čtvrt hodiny, do 
Ústí nad Labem ani ne půlhodinka 
a v Praze budeme zhruba za hodinu.  
Pokud bychom se rozhodli jet do Dráž-
ďan, tak jsme tam za padesát minut.
Celá lokalita má vybudovanou infra-
strukturu, je vybavena nadstandardním 
provedením komunikací, inženýrskými 
sítěmi i osvětlením, takže splní požadav-
ky i náročnějších zájemců. Parcely jsou 

již připravené ke stavbě včetně všech 
přípojek a nás čeká další volba, vybrat 
ten správný dům. My jsme se rozhodli 
postavit rodinný dům, kde budeme trva-
le bydlet, ale naši budoucí sousedé zde 
staví víkendovou chalupu. Když už jsme 
se rozhodli zde zůstat, tak už bychom se 

nejraději pustili do stavby domu. Už se 
těšíme, až si budeme konečně užívat po-
hodu nového bydlení. 

Více najdete na 
www.na-slunecne.cz 

Říká se, že nejhorší je možnost volby
Už nás unavuje nekonečný chaos velkoměsta, proto jsme začali hledat, kde bychom žili v pohodě 
a klidu. Navštívili jsme různá místa, protože jsme měli jasnou představu, co chceme a míst, která 
se nám líbila, bylo víc. Když jsme se však byli podívat v lokalitě Na Slunečné v Krupce, už nebylo 
co řešit, volba byla jasná. 

Lokalita Na Slunečné, to je příležitost vybrat si pozemek podle svých představ.




