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Zorka Hejdová
Narodila se 2. července 1990 v Plzni. Moderovat začínala už v osm-
nácti letech. Jako hosteska rádia Kiss Proton si zkoušela ve stu-
diu své první vstupy nanečisto „do zdi“. Od prosince 2009 moderuje 
Snídani s Novou na TV Nova. Mezi její zájmy patří tanec, modeling, 
cestování, cizí jazyky, lyžování. 15. 6. 2013 si na zámku Blatná vzala 
za manžela Mirka Hejdu. 

Těším se na nové 
příležitosti

Moderátorka Snídaně s Novou, Zorka Hejdová, si léto užívá, 
jak se patří, a podívala se s mužem dokonce na Havajské ostrovy. 
Od podzimu ji čeká opět role Lindy McKenna v muzikálu Rocky.

 Zorko, jak se vám na Havaji líbilo? 
Strávili jsme tam s Mírou tři týdny 
a byl to jeden velký zážitek. Prošli jsme 
si pralesy a džungle, lávová pole, letě-
li jsme vrtulníkem nad aktivní sopkou, 
kde bublala láva. Jediné úskalí bylo, 
že můj muž blázen objednal helikop-
téru bez dveří, takže jsem si prvních 
pět minut myslela, že ho zabiju, dal-
ších deset minut, že vypadnu a umřu. 
Ale pak už to bylo všechno super.  

 A jaké máte plány na zbytek léta?
Zbytek léta si užíváme víceméně tady 
v Čechách a taky to stojí za to. Když 
je u nás krásně, je léto báječný. Grilu-
jeme, koupeme se, vyrážíme na výle-
ty, užíváme si teplo, jak se dá, než za-
se uteče. Ale vlastně v těchto dnech se 
ještě chystáme na prodloužený víkend 
na Lago di Garda a tam se taky dost tě-
šíme….

 A do toho všeho moderujete Snída-
ni s Novou. Stále vás ta práce baví?
Snídani s Novou moderuji už osm let 
a pořád mě to baví. Velkou zásluhu na 
tom má i můj muž a zároveň parťák 
v jedné osobě, tedy Míra, protože nás 
nesmírně baví moderovat spolu a uží-
váme si to. Člověk navíc neustále po-
znává nové lidi, zajímavé hosty, dozví-
dá se o zajímavých věcech... 

 Jaké nejzajímavější hosty jste v po-
řadu měla? 
Je pravda, že ta škála hostů je oprav-
du pestrá. Lékaři, odborníci snad úpl-
ně na vše, osobnosti ze šoubyzny-
su… Nicméně já osobně mám ráda 
cestování a v poslední době mě zauja-
li cestovatelé, kteří obepluli svět. Kon-
krétně na Antarktidu se vypravili i se 
svým půlročním dítětem. Jejich pří-
běh byl nesmírně zajímavý a já his-
torky z cest nasávám jako houba. No 
a nejšílenější host je a vždycky bude 

Daniel Nekonečný. Několikrát jsem ho 
zažila v rámci silvestrovských vysílá-
ní a vždycky ho z režie museli ustřih-
nout do reklam, protože se nedal za-
stavit. Nemluvě o tom, že málem pod-
pálil studio.  

 Čemu se ještě kromě moderování 
věnujete?
Věnuji se svému muži a svému psovi 
Barneymu, taky módě v rámci svého 
„Módního zápisníku“. Baví mě sport, 
ráda běhám, i proto jsem už druhým 
rokem ambasadorkou značky Adidas. 
Spolupracuji ale s několika dalšími su-
per značkami a mám z toho velkou ra-
dost. Volný čas se snažím užívat na 
maximum, takže ve společnosti přátel 
nebo rodiny, hodně cestujeme, vymýš-
líme neustále nějaké výlety a aktivity. 
A tohle všechno ráda sdílím na svém 
instagramu, i to je další můj koníček.

 Vypadáte skvěle. Jak o sebe dbáte?
Chodím cvičit, běhám, teď jsem zača-
la koketovat s jógou, tak uvidíme, jak 
moc mě chytne. Na kosmetice mě moc 
často nepotkáte, ale jinak o sebe peču-
ju ráda a poměrně dost. Ostatně je to 
i součást mé práce dobře vypadat.

 Při jaké činnosti si nejvíce odpoči-
nete? 
V zimě miluju wellness. Když se můžu 
naložit do horké vířivky se skleničkou 
vína, je mi nejlíp. A teď v létě? Stačí mi 
málo. Největší relax je pro mě být do-
ma. Prostě jen tak. Nic nedělat, běhat 
po zahradě, hrát si se psem, sednout si 
večer na terasu se skleničkou Baileys 
a užívat si den v klidu, když nic nemu-
síme, to je pro mě opravdový odpoči-
nek a víc nepotřebuju. 

 Moc pěkně mluvíte o svém muži. 
Jak vzpomínáte na svoji svatbu? 
Vzpomínám na ni asi jako každá ne-
věsta. S dojetím a radostí, protože ten 

den byl přesně podle našich představ. 
Jediné co bych vytkla je, že strašně 
rychle utekl. A co bylo na svatbě nej-
krásnější? Asi to, že se na jednom mís-
tě a v jeden čas sešli nejdůležitější lidé 
v našem životě, byli tam s námi, pro-
žili to s námi a tím tomu dni dali ne-
uvěřitelný rozměr. Na jednu stranu 
chápu páry, které se berou někde dale-
ko od domova, ideálně u moře a chtě-
jí si ten den užít jen ve dvou, ale my to 
měli nastavené jinak. Chtěli jsme mít 
všechny své blízké kolem sebe a sdílet 
ten důležitý moment s nimi. 

 A jak se vám daří v manželství?
Já myslím, že se nám daří krásně. Ale 
pokud mám mluvit za sebe, tak jsem 
opravdu moc spokojená. Míra je ne-
skutečný chlap v mnoha směrech. Jsem 
šťastná, že ho mám a fungujeme jako 
manželé i jako parťáci moderátoři. 

 Co pro svého muže nejraději dělá-
te a co on pro vás?
Snažíme se spolu i vzhledem k pracov-
nímu vytížení nás obou trávit co nej-
víc času, trávíme ho aktivně, pořád ně-
co zažíváme a chystáme si vzájemně 
překvapení, ovšem v tom je on rozhod-
ně lepší… 

 Na co se v současnosti nejvíce tě-
šíte?
Mám před sebou několik zajímavých 
nabídek, takže podzim bude hodně 
pracovní, ale plný nových příležitos-
tí. Taky doufám, že se nám podaří ješ-
tě někam vycestovat, máme to v plá-
nu. A v listopadu se opět vrátí do Kon-
gresového centra muzikál Rocky, takže 
kromě moderování se opět vžiji do ro-
le Lindy McKenna, která už mi chybí. 
I na to se zase moc těším. Když všech-
no klapne, zbytek roku bude skvělý…

Text: Šárka Jansová 
Foto: Archiv Zorky Hejdové
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Teplice | Výtěžek z prodeje 
prvního dobročinného bazaru 
kabelek, který  4.  a  5. srpna 
uspořádaly  Lions club Teplice 
Ladies a OC Olympia, činí 
úctyhodných 95 100 korun. 

Společnost Mostecká montážní navíc 
na vlastní náklady postaví nájezd pro 
invalidní vozík k domu, kde bydlí pě-
tiletý Zdeněček s hendikepem.  Zna-
mená to, že všechny tři děti, pro kte-
ré byl výtěžek bazaru určen, dostanou 
pomůcky, jež momentálně potřebu-
jí. Prezidentka LC Teplice Ladies Mar-
cela Štěrbová nyní komunikuje s rodi-
nami Matěje a Andrejky o specifi kaci 
darů. Jak uvedl ředitel OC Olympia To-
máš Stárek, tato charitativní akce, kte-
ré centrum ve své patnáctileté historii 
pořádá každoročně, předčila očekávání 
a rádi by ji napřesrok zopakovali.  
Velké poděkování pořadatelů putuje ke 
všem partnerům z Ústeckého kraje, kteří 

Jedenáctiletý Matěj je velmi komunikativní kluk a rád se nechal vyfotografo-
vat společně s členkami LC Teplice Ladies, které kabelky ve volném čase vy-
třídily a prodávaly.

Kabelky pomohou všem třem hendikepovaným dětem

Kabelky v cenách od 50 do 150 korun za kus se po dva dny prodávaly v OC Olym-
pia Teplice a byl o ně velký zájem. 

ve svých provozovnách zřídili celkem 40 
sběrných míst pro kabelky, jichž se nako-
nec sešlo bezmála dva tisíce. Díky si za-
slouží také zákazníci OC Olympia, kteří 
si přišli vybrat z bohaté nabídky. Našli se 

i dárci, kteří přispěli libovolnou fi nanč-
ní částkou, aniž nakoupili. Lhostejní te-
dy nejsme, a to je moc dobře. METRO-
POL byl mediálním partnerem této cha-
ritativní akce. Text a foto: Metropol

Nová světla mají oproti stávajícím 
nejen o padesát procent vyšší svíti-
vost, ale díky LED technologii jsou 
i mnohem úspornější a pro perso-
nál je jejich používání komfortněj-
ší. „Jsou jednodušší na údržbu i ma-
nipulaci,“ shrnula uživatelský kom-
fort vrchní porodní asistentka gy-
nekologicko-porodnického oddělení 

Simona Filipová, která zároveň vyjá-
dřila spokojenost s tím, že instalace 
nových operačních světel proběhla 
rychle a nevyžádala si omezení pro-
vozu porodního sálu. Výměna svě-
tel na porodních boxech si vyžádala 
investici ve výši 303 tisíc korun. Ty-
to prostředky vynaložila nemocnice 
z vlastních zdrojů.  (nk)

Porodní sál má nová světla
Litoměřice | Tři nová operační svítidla byla instalována v čer-
venci na porodním sále litoměřické nemocnice. Na zdejších po-
rodních boxech tak nahradila původní osvětlení.

Ryze česká společnost 
ELIMON, a.s., která je na trhu 
již třináct let, klade velký dů-
raz především na spokojenost 
svých zákazníků. Tento dlou-
holetý a spolehlivý dodavatel 
elektrické energie a zemního 
plynu díky svěží cenové politice 
klientům ročně ušetří význam-
né částky, které v průměru činí 
přes 5 200 korun na domácnost.

Produkty ELIMONu jsou ale určeny nejen 
pro domácnosti, ale také pro živnostníky 
a fi remní zákazníky. Obchodní manažeři 
společnosti usnadní klientovi změnu do-
davatele energií a rovněž doporučí nej-
výhodnější možnou distribuční sazbu.
Jako jeden z nejvýhodnějších dodava-
telů plynu a elektřiny na českém tr-
hu ELIMON nabízí také online ser-
vis, kdy budoucí uživatel služeb může 
přes webový zákaznický portál uza-
vřít smlouvu a zároveň získat odmě-
nu 1 000 korun.  (met)

ELIMON: Klíčová je spokojenost zákazníků

VOLEJTE: 
474 720 240

SPOLEHLIVÝ SPOLEHLIVÝ DODAVATELDODAVATEL
ELEKTŘINY A PLYNU

www.elimon.cz www.svezienergie.cz
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Změnu 

dodavatele

zařídíme 

ZDARMA

za Vás!

Aktuální informace o svěží energii ELIMONu jsou zákazníkům k dispozici na www.elimon.cz či www.svezienergie.cz, 
kde se zájemce může prostřednictvím elektronické kalkulačky přesvědčit, kolik v budoucnu ušetří. 

Informace lze získat i na telefonním čísle 474 720 240.

Fixní
hodinová

mzda125 Kč
www.hezkaprace.cz

Volejte zdarma

800 100 500

Za hodinu si vyděláte na 8 špízů
Jednoduchá práce na pozici pracovník distribučního centra.

ABO 2017/18
Nové tituly Severočeského divadla v Ústí nad Labem

Zdeněk Barták, Petr Markov: 

CASANOVA muzikál

Edvard Grieg: 

PEER GYNT baletní suity

Georges Bizet, Rodion Ščedrin: 

CARMEN baletní suity

Carl Zeller: 

PTÁČNÍK opereta

Wolfgang Amadeus Mozart: 

KOUZELNÁ FLÉTNA opera

William Shakespeare, Dmitrij Šostakovič: 

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY balet

KONCERTY 
A ČINOHERNÍ 
PŘEDSTAVENÍ

Nový pohádkový titul pro dětského diváka ve spolupráci 
s Baletním studiem Severočeského divadla v Ústí nad Labem

Oskar Nedbal: 

Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY balet

www.operabalet.cz

JAKÉ JSOU VÝHODY PŘEDPLATNÉHO?  
 

Změna titulu vyhrazena

Prodej ABO 2017/2018 od 22. 06. 2017
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Ústecký kraj | Pozitivní trend 
ekonomického vývoje Krajské 
zdravotní, a. s., potvrdily výsled-
ky hospodaření společnosti za 
první pololetí roku 2017. Kraj-
ská zdravotní, a. s., je největším 
poskytovatelem zdravotní pé-
če v Ústeckém kraji a patří me-
zi největší zdravotnická zařízení 
v České republice. 

„Jsem velmi rád, že můžeme přijít s tak po-
zitivní zprávou, jako je dosažení zisku ve 
výši 32,45 milionu korun v období do 30. 6. 
2017. Plánovaný výsledek hospodaření byl 
přitom o 1,15 milionu korun nižší. Po do-
sažení zlepšených hospodářských výsledků 
v minulých letech a loňském zisku 6,62 mili-
onu korun pokračuje pozitivní trend v hos-
podaření Krajské zdravotní i po letošním 
pololetním hodnocení. Můžeme tedy kon-
statovat, že Krajská zdravotní se v posled-
ních letech řadí mezi úspěšně se rozvíjejí-
cí fi rmy v České republice,“ uvedl k přízni-
vému hospodaření Ing. Jiří Novák, před-
seda představenstva Krajské zdravotní, 
a. s. „Aktuálně v návaznosti na stanovený 
motivační systém pro zdravotnická odděle-
ní probíhá jeho vyhodnocení a administra-
tivní zpracování za první pololetí 2017, při-
čemž dle stanovených kritérií a v souladu 
s fi nančním plánem společnosti na letošní 
rok jsou připraveny prostředky ve výši více 
než 14 milionů korun, které budou vyplace-
ny v srpnové výplatě, tedy v září,“ zdůraz-
nil dále Ing. Jiří Novák.

Příznivý trend hospodaření, dokla-
dovaný i výsledkem za první polole-
tí 2017, je podle předsedy předsta-
venstva navíc dobrým předpokladem 
pro tvorbu prostředků, určených ješ-
tě v letošním druhém pololetí mimo ji-
né pro akce velké údržby a oprav, ale 
také na odměny u všech kategorií za-
městnanců, zejména však v rámci zmí-
něného vyhodnocení motivačního sys-
tému pro zdravotní úseky, uplatňova-
ného od roku 2014.
Nedílnou součástí strategie Krajské zdra-
votní, a. s., je postupná obnova nemoc-
nic a modernizace jejich vybavení. Aktu-
alizovaný celkový objem investičních ak-
tivit v roce 2017 činí 852 milionů korun.

„Významné investice byly naplánovány 
do všech pěti nemocnic, které společnost 
spravuje. V děčínské nemocnici je to na-
příklad rekonstrukce pavilonu s interní-
mi obory za 27 milionů korun, v ústecké 
Masarykově nemocnici za 51 milionů ko-
run rekonstrukce dětského pavilonu, kdy 
bude rozšířen o nové jedno podlaží. V ne-
mocnici v Teplicích začala výstavba pa-
vilonu se čtyřmi operačními sály a steri-
lizací, kde cena vzešlá z veřejné zakázky 
je 185 milionů korun. Mostecká nemoc-
nice již získala nové oddělení pro násled-
nou intenzivní péči a dlouhodobou inten-
zivní ošetřovatelskou péči, kde cena z ve-
řejné zakázky přesáhla 16 milionů korun 
a v nemocnici v Chomutově bude vybudo-
ván zcela nový stravovací provoz včetně 
nového technologického vybavení, který 
přijde na zhruba 60 milionů korun,“ vy-
jmenoval ze seznamu významných ak-
cí pro letošní rok Ing. Jiří Novák.  
„Krajská zdravotní provádí investiční 
akce cíleně se zásadou důsledného využí-
vání dotačních titulů a díky fi nanční in-
vestiční podpoře od Ústeckého kraje, kte-
rý tímto umožňuje naplňovat dlouhodo-
bou strategii postupné obnovy nemocnic 
a jejich přístrojového vybavení. Krajská 
zdravotní bude nadále usilovat o plynulé 
zajišťování dostupné a kvalitní zdravot-
ní péče pro obyvatele Ústeckého kraje,“ 
ujistil Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva společnosti.  www.kzcr.eu

Do srpnové výplaty rozdělí KZ přes 14 milionů korun navíc

Rekonstrukce pavilonu interních oborů v nemocnici v Děčíně - průběh a vizua-
lizace vzhledu budovy po dokončení 

Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva KZ, a.s.
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Teplický letní kulturní program je oprav-
du velmi bohatý. Klademe důraz na to, 
aby si na své přišli všichni občané Teplic 
i jejich návštěvníci. Kromě pravidelných 
akcí, které pořádá příspěvková organi-
zace města Dům kultury (úterní a sobot-
ní koncerty v Šanovské mušli, středeční 
pořady Tančíme na terase Krušnohor-
ského divadla a velmi oblíbené zářijové 
Divadlo na zámku), je kulturní dění Tep-
lic naplněno akcemi jednotlivých pořa-
datelů hudebních produkcí, které měs-
to podporuje v rámci dotačního titulu na 
individuální kulturní akce. Patří mezi ně 
například čtvrteční koncerty v Seume-
ho kapli, páteční dixilieandové koncer-
ty skupiny Old Boys na divadelní tera-
se a na stejném místě oblíbená Teplic-
ká tančírna pod širým nebem manže-
lů Mackových. Svou popularitu si získal 
i multižánrový hudební festival Teplice 
free Live, jehož pořadatelem je Attack 
from North. Nově byla městem podpo-
řena kulturní akce zabývající se světem 
módy Fashion Week Teplice. Pořadate-
lem byl Metropol a dvoudenní festival 
módy si okamžitě získal přízeň odborné 
i laické veřejnosti. Tradicí jsou jedineč-
né Malé Paříže Antonína Moravce, kte-
ré probíhají od poloviny května do kon-
ce září každou neděli od 15 hodin u Za-
hradního domu Teplice. Právě Antonín 
Moravec je průkopníkem a iniciátorem 
teplických venkovních hudebních pro-
dukcí. Jemu i všem dalším organizáto-
rům patří velký dík. Výhodou těchto ak-
cí je, že jsou pořádány ve veřejném pro-
storu a díky podpoře města jsou pro 
všechny návštěvníky zdarma. Další vý-
hodou je jejich originalita s ohledem 
k přístupu a organizaci jejich pořadate-
le. Tato symbióza města a jednotlivých 
organizátorů dává Teplicím svůj osobitý 
ráz. Jsem za tuto spolupráci moc ráda.
Od letošního roku si přijdou na své nejen 
příznivci hudby, ale také milovníci vý-

tvarného umění. Od dubna tohoto roku 
je v provozu historicky první městská vý-
stavní síň Galerie Zahradní dům Teplice. 
Krásné prostory 1. patra tohoto památ-
kově chráněného objektu ožily umělec-
kou tvorbou. Koncepce galerie je smě-
rována k plastice a závěsnému obrazu 
v profesionální rovině výtvarných uměl-
ců regionu, potažmo České republi-
ky s mezinárodními přesahy. V součas-
né době je možné zhlédnout výsta-
vu ZA TAJEMSTVÍM PLOCHY, VÝŠKY 
A HLOUBKY (Sdružení českých uměl-
ců grafi ků Hollar 1917 - 2017). Jedná se 
o vysoce prestižní výstavu k 100. výročí 
založení spolku Hollar, která nám byla 
zapůjčena z Galerie umění Karlovy Va-
ry a potrvá do 10. září 2017.  K vidění jsou 
grafi ky mj. Maxe Švabinského, Františka 
Bílka či bratří Strettiových. V dílech au-
torů z prvních dvou dekád 20. století je 
představena rozličná tématika, široká 
škála grafi ckých technik a specifi cká vý-
tvarná autenticita tohoto druhu umění. 
Na závěr výstavního plánu pro rok 2017 
je plánovaná výstava světově známého 
sochaře prof. Jana Koblasy, který v říjnu 
oslaví 85. narozeniny. Galerie Zahradní 
dům Teplice je otevřena od úterý do ne-
děle od 11 do 17 hodin.
Přehled jednotlivých akcí s časopro-
storovým upřesněním je k dispozi-
ci v teplickém Freečku jak v tištěné 
podobě zdarma, tak na webu toho-
to měsíčníku.

Na první srpnové talk show 
v pasáži NC Fontána přivítal 
Karel Schön primátora 
Statutárního města Teplice, 
místopředsedu Senátu PČR 
Jaroslava Kuberu.
 
Úvodní otázka moderátora se týka-
la rozkopané Masarykovy třídy v Tr-
novanech, která se vleče. Stavbaři to-
tiž nepočítali s tím, že v podloží jsou, 
jako skoro po celém nejstarším lázeň-
ském městě ve střední Evropě, dla-
žební kostky. Jak pravil pan primátor: 
„Kdyby se zeptali starousedlíků, povědě-
li bychom jim to. Takhle to teď vypadá, že 
práce nestihnou do konce prázdnin, jak 
bylo naplánováno a s čímž jsme počíta-

li.“ Podotkl přitom, že tato silnice ne-
patří městu, investorem oprav je ŘSD. 
Ptát se přirozeně mohli i diváci, a jak 
se dalo čekat, nechyběla otázka případ-
né kandidatury pana senátora na pre-
zidenta republiky. „Jsem známý lakota, 
a tak jsem si spočítal, že kdybych chtěl 
poslat voličům jeden milion koresponďá-

ků s mými prioritami, přišlo by mě to na 
10 milionů korun,“ řekl primátor a do-
dal, že počká na výsledek říjnových 
parlamentních voleb a pak bude uva-
žovat dál. Tak se ostatně dohodli spo-
lečně s předsedou ODS Petrem Fialou. 
Další dotazy se týkaly rekonstrukce 
plavecké haly, stavby zimního stadio-
nu či údržby komunikací.
Druhá talk show v tomto měsíci bu-
de 31. 8. od 17 hodin. Do pohovky ten-
tokrát usedne teplická rodačka, svě-
toznámá módní návrhářka Alice Ab-
raham, která svoji nádhernou kolekci 
představila v červnu na kolonádě u do-
mu kultury v rámci akce Czech Fashion 
Week Teplice 2017. Zváni jste i vy, vá-
žení a milí čtenáři. Text a foto: Metropol

Talk show Fontána s primátorem

SRPNOVÉ TALK SHOW

JAROSLAV KUBERA
ALICE ABRAHAM

Rozhovor se světoznámou 
módní návrhářkou Alicí Abraham 

můžete ovlivnit i Vy!
Live rozhovory probíhají přímo 

v pasáži NC Fontána.

ALICE ABRAHAM
31. srpna v 17:00

Teplice: Chci se bavit
Léto je stále v plném proudu a ne všichni ho tráví na dovolené. 
Přesto je důležité si po práci odpočinout a načerpat nové síly 
a energii pro další dny. Kam jít za kulturou v Teplicích? Odpovídá  
náměstkyně primátora Radka Růžičková…

W W W. C A M P D AV I D - S O C C X . C Z

+420 777 606 907 +420 607 249 005+420 720 956 115
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 Jakou konkrétní pomoc projekt RE-
START jednotlivým krajům nabídne?
Vláda letos v červenci schválila cel-
kem 65 konkrétních opatření – tzv. 
akční plán. Firmy, města, obce, školy 
a další subjekty nyní získávají mož-
nost čerpat prostředky například na 
pořízení moderních strojů a tech-
nologií do firem, aby lépe obstály 
v konkurenci se zbytkem republiky. 
Krajům vláda přiznala stovky milio-
nů na opravy silnic druhé a třetí tří-
dy. Další finance využijeme na obno-
vu území po těžbě, aby mohlo lépe 
sloužit obyvatelům kraje. Prostředků 
na rozvoj se dočkají rovněž vysoké 
školy, ale také výzkumné organiza-
ce. Ve zvýšené míře se bude v těchto 
krajích řešit také problematika byd-
lení a sociálně vyloučených lokalit 
a další desítky opatření. 

 V čem bude projekt přínosný pro 
obyvatele Ústeckého kraje?
V Ústeckém kraji by mělo vzniknout 
nové zázemí pro fakultu zdravot-
ních studií, což by do budoucna ře-
šilo problémy s chybějícím zdravot-
nickým personálem. Řešit ale musí-
me i sociální problémy. Počet oby-
vatel v exekuci je v Ústeckém kraji 
velmi vysoký (17 %). Musíme pomo-
ci těm, kteří se snaží své dluhy pla-
tit, a změnit systém exekucí. Napro-
sto alarmující je podíl sociálně vy-
loučených a také nepřizpůsobivých 
obyvatel, což způsobuje problémy 
zejména v oblasti kriminality a byd-
lení. Navrhujeme proto i úkoly k ře-
šení bytové otázky.  Velmi se rovněž 
diskutuje o budoucí těžbě lithia, 
které je dnes cennou surovinou. Je 

naším úkolem zajistit, aby se výro-
ba produktů z lithia odehrála v re-
gionu a vytvořila zde dobře placená 
místa. Nechceme, aby došlo jen k je-
ho vytěžení a vyvezení mimo kraj. 
Další finanční prostředky investuje-
me do demolic budov v sociálně vy-
loučených lokalitách a v neposlední 
řadě na opravu dálnic a silnic a na 
rozvoj místních firem.

 Kolik peněz do jednotlivých krajů 
poputuje a jak se budou rozdělovat?

Do zlepšení situace znevýhodněných 
regionů stát investuje částku zhru-
ba ve výši 42 miliard korun. Peníze 
bude vláda uvolňovat postupně. Le-
tos půjde o 6 miliard, příští rok o 12 
a v dalších letech se do regionů roz-
dělí 25 miliard. Část pokryjí evropské 
dotace. Rozdělování peněz bude zá-
viset na poptávce ze strany regionů. 
Na jednotlivých ministerstvech po-
stupně vzniknou programy, v rám-
ci kterých budou žadatelé z jednot-
livých regionů čerpat prostředky na 

rozvoj. Úřad zmocněnce se bude po-
dílet na vzniku programů a bude vy-
hodnocovat, zda mají na území kraje 
potřebný efekt. 

 Kdy bude projekt RESTART dokon-
čen?
Vyřešit problémy tohoto regionu bu-
de trvat několik let, nedělejme si ilu-
ze, že to změní jedno nebo dvě opat-
ření během měsíců. Musíme to prostě 
systematicky odpracovat. První krok 
byl přesvědčit vládu, že pomoc státu 
potřebujeme a zasloužíme si ji, druhý 
krok byl stanovit, do jakých aktivit má 
tato podpora směřovat, teď musíme 
ohlídat, aby se tato šance nepromrha-
la nebo nezneužila. Není ani tak důle-
žitý čas, ale výsledek.

 Je to zjevně nesmírně složitý a ča-
sově náročný proces. Co vás vedlo 
k tomu se do něj zapojit?
Pro mě je to vlastně věc mého přesvěd-
čení, že Ústecký kraj má velký poten-
ciál a že ho nesmíme promrhat a při-
pustit, aby se z něj stala jedna velká 
sociálně vyloučená lokalita. Tématům 
rozvoje regionu se věnuji dlouhodo-
bě v mnoha různých úrovních a funk-
cích. Projekt Restart je vlastně tako-
vý vrchol ledovce mé dosavadní prá-
ce, a to nejen mé, ale mnoha dalších 
mých kolegů a předchůdců, kteří dlou-
há léta volali po tom, aby stát našemu 
kraji svůj dluh splatil. Potřeba přispět 
k řešení situace Ústeckého kraje se ve 
mně utvářela už od té doby, co jsem se 
po studiích vrátila z Prahy a rozhodla 
se tu dál žít. Mám dvě děti a chci je 
vychovávat v kraji, kde se dobře žije. 

 Nikdy jste neuvažovala z kraje 
odejít?
Ne. Studovala jsem v Praze a těch několik 
let mi stačilo na to, abych pochopila, že 
tady jsem prostě doma a chci se sem vrá-
tit, vodit děti do školy, kam jsem předtím 
chodila já, ve městě potkávat své přáte-
le, po práci se stavit u rodičů… Může to 
znít banálně, ale pro mě je to důležité. 
Jistě, ekonomická a sociální situace je tu 

složitá, ale to je přeci odpovědnost nás 
všech tento stav změnit a ne kvůli tomu 
všichni odejít jinam. 

 Co vás na této práci pro region nej-
více zlobí nebo mrzí?
Například to, že celý kraj má v republi-
ce nezaslouženě velmi špatnou pověst, 
kterou negativně a nepravdivě dokres-
lují často i média. Jistě, už jsem řekla, 
že náš region má velké sociální a eko-
nomické problémy, ale má také své kla-
dy a krásy a svou velmi bohatou his-
torii. Navíc všechny ty současné pro-
blémy má přeci díky lidem, kteří jeho 
stav určují a spoluutvářejí, a to nejen 
v regionu, ale také v centrálních insti-
tucích. Náš kraj byl dlouhá léta tahou-
nem národní ekonomiky a dnes na tu-
to svou roli vlastně doplácí. Stát nám 
hodně dluží a hodně mě zlobí, že to 
musím stále dokola obhajovat a vy-
světlovat. Také mě mrzí, že mnoho li-
dí z regionu už v pozitivní změnu ne-
věří. Nesmíme to vzdát a musíme být 
v Praze více slyšet, rezignace by nám 
nic nepřinesla. 

 V čem vidíte největší potenciál Ús-
teckého kraje? 
Každá část kraje má trochu jiný charak-
ter a jiné možnosti, ale společnou velkou 
devizou je blízkost Praze. Když někdo 
řekne, že bydlí hodinu od Londýna, po-
važujeme to za dobrou adresu. My jsme 
ale přeci také hodinu od evropské met-
ropole…. Obraťme to ve svůj prospěch, 
jsme díky tomu velmi lákavým místem 
třeba pro investory. Další potenciál je 
v místních průmyslových odvětvích na-
příklad v chemii, energetice, strojíren-
ství…máme tedy na čem stavět.

 Jaká je vaše vize Ústecka za 10 let?  
Jakými cestami se dle vašeho názoru 
bude vývoj tohoto regionu ubírat?
Já věřím, že se bude ubírat především 
cestou k jeho rozvoji. Vidím ho jako 
tu dobrou adresu hodinu od hlavní-
ho města, s moderními fi rmami, dob-
ře placenými místy a krásným prostře-
dím k bydlení a životu.

Gabriela Nekolová (38)
Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a zástupkyně zmocněnce 
vlády, zodpovědná za realizaci projektu Restart v Ústeckém a Karlovarském 
kraji. Od roku 2015 působí rovněž jako Předsedkyně Hospodářské a sociální 
rady Ústeckého kraje. Jako rodačka z Mostu je regionální patriotkou Ústec-
kého kraje, která bojuje za veřejné zájmy v regionu, za jeho dlouhodobý rozvoj 
a nové perspektivy pro jeho obyvatele.

Chci vychovávat své děti
v kraji, kde se dobře žije
Vláda v letošním roce podpořila restrukturalizační program RESTART, 
který si klade za cíl navrátit prosperitu Ústeckému, Karlovarskému 
a Moravskoslezskému kraji. „Mrzí mě, že mnoho lidí z regionu už 
v pozitivní změnu nevěří. Nesmíme to vzdát a musíme být v Praze více 
slyšet, rezignace by nám nic nepřinesla,“ říká Gabriela Nekolová, 
zástupkyně vládního zmocněnce a spoluautorka projektu. 
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Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám až:

Podrobnosti o programech
prevence a podmínky

pro čerpání příspěvků najdete
na www.vozp.cz/prevence

  Chcete stejně kvalitní péči ve špičkových zdravotnických zařízeních, jakou mají vojáci Armády České republiky?
  Chcete mít jistotu, že se Vám a Vašim blízkým v případě potřeby dostane nejmodernější léčby onkologických 
onemocnění v protonovém centru?
  Chcete pro sebe i své děti bohatou nabídku příspěvků na plavání, cvičení, 
regeneraci, očkování, školní pobyty, rovnátka, dentální hygienu či na různá 
preventivní vyšetření, to vše po celý rok a bez nutnosti střádat body nebo kredity?

• 400 Kč na dentální hygienu
•  300 Kč na ochranné sportovní pomůcky
• a mnohé další příspěvky

www.vozp.cz

Voje

Chcete stejně kvalitní péči ve špičko

• 2 400 Kč na rovnátka
•  1 800 Kč pro těhotné ženy 

a maminky kojenců
• 1 200 Kč na školu v přírodě
• 1 000 Kč na plavání s dětmi
• 400 až 2 500 Kč na očkování
• 500 Kč na cvičení s dětmi

Pak neváhejte
 a přidejte se!
Pak neváhejte
 a přidejte se!

Střežíme vaše zdravíStřežíme vaše zdraví
Staňte se součástí 700tisícové 
„armády“ pojištěnců VoZP ČR.

Přihlásit se můžete vždy v prvním 
a třetím čtvrtletí roku.

Souboje největších závodních tahačů na světě patří na sez-
nam Rodinného stříbra Ústeckého kraje, tedy mezi nejzají-
mavější tradiční akce v našem kraji.
Závodní víkend letos zahrnuje čtyři soutěže: FIA European 
Truck Racing Championship, Clio Cup CE, KIA Lotos Race 
a Škoda Octavia Cup 2017. Obyvatelé a návštěvníci Mostu 
nepřijdou ani tentokrát o spanilou jízdu truckových speci-
álů městem, zakončenou na centrálním 1. náměstí kultur-
ním programem a autogramiádou jezdců. Součástí závodní-
ho víkendu na autodromu bude i tradičně bohatý doprovod-
ný program se spoustou zábavy a atrakcí.
Mezi novinky patří The Most Truck Festival, což je přehlíd-
ka trucků a kamionů spedičních či dopravních společností. 
Czech Truck Prix se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého 
kraje. Vstupné je od 190 do 490 korun na osobu.

Mladí vpřed! Kanoisté se utkají v Račicích o medaile
Ve dnech od 15. do 19. září se na račickém kanále uskuteční po dvou letošních vel-
kých sportovních událostech také jedna významem menší, leč také mezinárodní; 
a to Olympijské naděje 2017 v rychlostní kanoistice. Vždy dvě lodě z každé země bu-
dou závodit v disciplínách 200, 500 a 1000 metrů. Závodů se zúčastní kluci a holky 
data narození 1. ledna 2000 a mladší. 

Státní podnik Povodí Ohře tra-
dičně umožňuje široké veřej-
nosti nahlédnout pod pokličku 
práce svých zaměstnanců, a za-
jistí vstup do jinak nepřístup-
ných částí objektů. 

V letošním roce se Den otevřených dve-
ří bude konat v sobotu, 9. září 2017. Zpří-
stupněna budou vodní díla Skalka, Březo-
vá, Jez Terezín, Kamenička a ve spoluprá-
ci s akciovými společnostmi Severočes-
ká vodárenská společnost a Severočeské 

vodovody a kanalizace bude zpřístupně-
na také úpravna vody III. Mlýn v Bezručo-
vě údolí na Chomutovsku. Akce je tradič-
ním prvkem, který má v letošním roce ta-
ké vazbu na Dny evropského dědictví, za-
štítěné Magistrátem města Chomutova.

Vodní díla na Ohři přístupná veřejnosti 

Přehradní nádrž Kamenička v Krušných horách.  Foto: archiv Povodí Ohře, s. p.

Trucky v Mostě. Víkend plný adrenalinu se blíží
Mostecký automobilový okruh přivítá od 1. do 3. září jubilejní 25. ročník svého nejprestižnějšího a nej-
navštěvovanějšího podniku v roce - Czech Truck Prix (závody evropského šampionátu okruhových ta-
hačů European Truck Racing Championship ETRC). 

 Do letošního roku jste nevstoupili vi-
nou lidské zloby a díky povinnostem ob-
chodníků se zaváděním  EET úplně šťast-
ně. Jak jste se s tím vypořádali? 
Přiznám se, že zavedení EET nám nezpů-
sobilo takový problém, jako špatně me-
diálně uchopená informace, že výstaviš-
tě končí. S tím v podstatě bojujeme do-
sud, i když je tomu přesně naopak. Za-
hrada Čech NEKONČÍ. Jedeme dál, máme 
sestavený Kalendář akcí pro následující 
rok. Všechny  připravujeme tak, abychom 
dostáli našemu tvrzení, že uděláme maxi-
mum pro to, aby kvalita výstav byla dodr-
žena v minimálně stejné podobě, jako to-
mu bylo v předchozích letech. Akce chce-
me nadále rozvíjet, zlepšovat podmínky 
pro vystavovatele a připravovat zajíma-

vosti pro návštěvníky, abychom rozšířili 
návštěvnickou základnu.

 Konaly se všechny plánované akce? 
A s jakým výsledkem?
Ano, všechny akce, které byly naplánova-
né, proběhly v nezměněném termínu. Na-
stavený Kalendář akcí jsme dodrželi beze 
změn.  První jarní výstava byla plná otaz-
níků – proběhlá kauza, nevyřešená situa-
ce a první použití EET na výstavě vůbec, 
i přes snížený počet vystavovatelů pro-
běhla úspěšně. Na ni hned vzápětí navá-
zal Autosalon, který předčil naše očeká-
vání a nejen, že se podařilo udržet jeho 
prestiž, troufnu si tvrdit, že díky expozi-
cím evropského formátu se nám ji poda-
řilo zvýšit. Mezinárodní výstavu psů pro-
vázely také kladné ohlasy a jedna z nejvý-

znamnějších akcí, která se koná jednou za 
3 roky - Hasičské slavnosti, se může pyš-
nit vyšším počtem hasičských sborů i ná-
vštěvníků. Jarní sezónu zakončily Jaho-
dové slavnosti, kde si návštěvníci moh-
li pochutnat na nejrůznějších surovinách 
z těchto plodů.

 Výstava Zahrada Čech, která právem 
patří do Rodinného stříbra Ústeckého 
kraje, každoročně přiláká desetitisíce 
návštěvníků. Na co se mohou těšit?  
Letos vstupujeme s podzimním zahrad-
ním veletrhem do dalšího desetiletí svého 
fungování.  Přípravy na veletrh již začaly, 
snažíme se pro návštěvníky připravit zají-
mavé expozice, které by měly inspirovat, 
informovat nebo být jen líbivé na oko. 
Chceme připravit více odpočinkového 
prostoru, aby u nás návštěvník v pohodě 
strávil co nejdelší chvíle a i proto jsme při-
pravili bohatý kulturní program plný zá-
bavy, hudby, soutěží a zajímavostí.

 Jaký doprovodný program je pro 
letošek připraven?
V tuto chvíli můžeme potvrdit účast Pet-
ry Janů, Leony Machálkové, Těžkého Po-
kondra, Vládi Hrona, Petra Koláře, Moni-
ky Absolonové, Václava Neckáře, jihočes-
ké dechovky Babouci, Vinšovanku nebo 
Elektroband Pavla Zedníka. Program nebu-
de ale jen o hvězdách české hudební scé-
ny. Proběhne vyhlášení několika význam-
ných soutěží - hned první den se ujme Re-
gionální agrární komora Most slavnostní-
ho vyhlášení soutěže Regionální potravina 
Ústeckého kraje a Potravinářského výrob-

ku Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče. 
Sobotní den bude patřit časopisu Receptář, 
který bude vyhodnocovat nejlepší recept 
ze Zahrady Čech. V úterý proběhne semifi -
nále a fi nále soutěže ZELÍ ROKU 2017, kdy 
Zelinářská unie Čech a Moravy již po devá-
té vybere z výrobců kysaného zelí celé ČR. 
A poslední den bude vyhlášen vítěz soutě-
že časopisu Zahrádkář O nejhezčí věneček 
a Křišťálové jablko. V rámci ostatních dnů 
budou probíhat soutěže pod hlavičkou jed-
notlivých partnerů, každý návštěvník tak 
bude mít možnost si odnést řadu zajíma-
vých cen. (met)

Zahrada Čech připravila skvělé expozice i doprovodný program
Rok se s rokem sešel a jak napovídají billboardy, litoměřické výstaviš-
tě se chystá na již 41. ročník Zahrady Čech. Co všechno na návštěvníky 
čeká, prozradila Metropolu marketingová ředitelka Michaela Mokrá.

Zahrada Čech
15. – 23. 9. 
2017

www.zahrada-cech.cz

Otevírací doba:

od 900 do 1700 hodin
Vstupné/p edprodej:
B žné vstupné 135 / 90 K  
D chodci, d ti, studenti, ZTP 100 / 70 K  
Rodinné vstupné 300 / 200 K  
Držitelé ZTP-P a d ti do 120 cm zdarma

Mediální partne i:

Partne i:Hlavní partner:Generální 
partner:

Výhradní distributor 
zem d lské, zahradní, 
komunální a golfové techniky 
John Deere pro R.

O  ciální dopravce výstavy
Zahrada ech 2017
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 Jak jste se rozhodl podnikat a proč 
zrovna v pánské módě?
Můj otec vždy podnikal a v podnika-
telském prostředí jsem vyrůstal. Věděl 

jsem, že tohle je i má ces-
ta, jen jsem nevěděl, 

do kterého oboru se 
vrhnu. Vlastně roz-
hodla náhoda. Jako 
sedmnáctiletý stu-

dent střední 

školy jsem jel s otcem do Itálie a sezná-
mil jsem se tam s jeho krejčím, sledo-
val jsem jeho postup při šití oblečení 
a poprvé tak viděl preciznost kvalitní-
ho šití na míru. Objednal jsem si prv-
ních pět košil na míru pro sebe a měl 
jsem možnost vidět celé zpracování 
úplně od začátku, jak se berou míry až 
po fi nální výsledek, který byl perfektní. 
Když si na to teď vzpomenu, má to své 
kouzlo. Rozhodl jsem se, že začnu pod-
nikat v módě. Člověk netuší, co ho če-
ká, ale je plný elánu a nadšení. To je pr-
vořadé pro každý začátek. Nestačí mít 
nápad, je potřeba také nadšení, pevné 
nervy a víra, že je to to nejlepší, co mů-
žu udělat.

 Takže jste začal podnikat hned po 
návratu z Itálie?
Bezprostředně po návratu ne, ale nějak 
mi to utkvělo v hlavě a zhruba po ro-
ce jsem začal hledat krejčího zde v Čes-
ké republice, se kterým bych mohl za-
čít podnikat. Byl to úkol nad moje sí-
ly, protože jak jsem zjistil, najít dobré-
ho krejčího je velmi obtížné. Proto jsem 
začal spolupracovat s krejčím mého ot-
ce v Itálii, a až po čtyřech letech jsem se 
tady v Praze seznámil s krejčím, se kte-
rým spolupracuji dodnes.

 Když se muž rozhodne, že chce ob-
lečení od vás, jak má postupovat?
Musíme se rozhodně sejít, popovídáme 
si, klient mi řekne svoji představu. Poté 
vybereme látku, vezmou se míry a za-
čne se šít.

 Takže látka je to jediné, o čem kli-
ent rozhoduje?
Svým způsobem ano (s úsměvem). Po-
kud za mnou přijde klient, představím 
mu primárně svou vizi. Zpočátku jsou 
někteří muži vyvedeni z míry, že si ne-
vybrali ani tvar límce, ale když vidí vý-
sledek, jsou stoprocentně spokojeni. 

Vztah s klientem si zakládám na důvě-
ře, říká muž, který studuje na Metropo-
litní univerzitě obor International Busi-
ness a od září nastupuje na Marketing 
na VSFS v Praze.

 Prozradíte nám, z jakých materiá-
lů šijete?
Šijeme převážně z látek Loro Piana, Er-
menigeldo Zegna, které jsou prvotříd-
ní. Konkrétní dotazy samozřejmě rádi 
zodpovíme osobně.

 Jaký styl preferujete právě vy?
Já osobně preferují městský elegant-
ní styl. Cítím se nejlépe v pohodlném 
vlněném obleku, který si mohu oblé-
ci jak ke společenské obuvi, tak i k te-
niskám. Přes den nosím zásadně bílou 
nebo světle modrou bavlněnou košili, 
ve které se cítím nejlépe. Taky si mys-
lím, že máme v Čechách málo módních 
ikon, které ukazijí, co se nosí a jaké jsou 
trendy. Jsem ovšem optimista a trou-
fám si říct, že moje generace tuto stag-
naci láme. Stejně jako jsme se vypraco-
vali v oblasti gastronomie, tak se posu-
neme k elegantnímu městskému stylu 
v oblékání.

 Jakou máte vizi do budoucnosti?
V současné době šijeme každé tři mě-
síce limitovanou kolekci obleků, košil 
a vest a rovněž připravujeme speciální 
kolekci kašmírových kabátů na podzim 
a zimu 2017/18. Hlavně se soustředíme 
na spokojenost a servis zákazníků, kaž-
dého klienta znám osobně a jeho spo-
kojenost je pro mě zásadní.

 Na závěr nám povězte, jak na váš 
nápad reagovalo okolí?
Nikdy jsem se neřídil tím, co říkali ostat-
ní. Priorita pro mě byla má rodina, kte-
rá mě vždy podporovala a úzký okruh 
přátel. Avšak největší hodnotou je pro 
mě fakt, že se otec rozhodl šít veškeré 
obleky a košile u nás.

Milan Kubec a elegantní městský styl

www.mktailor.cz

tel: 00420 720 199 199

TAXI AUSSIG

Více o nás na www.taxiaussig.cz

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

Proč inzerce právě v týdeníku WochenKurier Dresden?

  Největší drážďanský týdeník se čtenář-
sky oblíbenými a zavedenými stránka-
mi inzerce z České republiky.
  Vaše inzerce vyjde nákladem 
205.000 kusů.
  Hlavní město Saska, Drážďany, leží ze 
všech šestnácti hlavních měst němec-
kých spolkových zemí nejblíže českým 
hranicím a je zde velká tradice spolu-
práce a cestování do ČR.
  Nejen vzdáleností, ale i fi nančně je 
spolupráce s partnery v ČR pro dráž-
ďanské velmi výhodná.

  Počet obyvatel v Drážďanech má vze-
stupnou tendenci a město tak patří 
mezi největší německá hlavní města.

  Pro Svobodný stát Sasko s hlavním 
městem Drážďany je Česká republi-
ka dlouhodobě největším za-
hraničním obchodním 
partnerem.

Kontakt pro zadavatele inzerce: sekretariat@agenturais.cz; mobil : 602 426 526.

PODZIMNÍ INZERTNÍ KAMPAŇ V DRÁŽĎANECH

Do 31. 10. 2017 výrazné 
cenové výhody!
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 Jak se myšlenka zrodila, kde všude 
se uchytila a jaký má cíl?
Už před dvaadvaceti lety se v Praze 
potkal manažer Carlo Capalbo s man-
želi Danou a Emilem Zátopkovými. 
Slovo dalo slovo, přidal se vítěz mara-
tonského závodu na olympiádě v Sou-
lu v roce 1988 Gelindo Bordin a ná-
pad byl na světě. Tak se zrodila první 
trasa Pražského maratonu. Myšlenka 
zapojit do běhání co nejširší popula-
ci různých věkových kategorií se šíři-
la dál. Před osmi lety se přidala Olo-
mouc, o rok později i Ústí nad Labem.  
Mattoni 1/2Maraton se v současné 
době pravidelně koná kromě hlavní-
ho města, kde máme celkem tři závo-
dy, ve čtyřech dalších regionech Čes-
ké republiky. 

 Kdy se běžci do krajské metropo-
le sjedou?
Běžecká elita ze zahraničí přijede do 
Ústí už ve čtvrtek či v pátek, další bor-
ci pak až v sobotu. Dohromady tu oni 
a jejich doprovod utratí desítky mili-
onů korun za ubytování, stravování 
a další služby.  

 Čím se ústecký půlmaraton liší od 
dalších v České republice?
Unikátem je část trasy, která vede are-
álem průmyslové Spolchemie, dále 
pak je jediným závodem bez dlažeb-
ních kostek, tedy běží se velmi rych-
le na hladkém povrchu, což umožňuje 
dosažení osobních rekordů.

 Kdo vybírá trasu?
Přirozeně pořadatel, ale radíme se 
s místními běžci, například Petr Kosto-
vič byl tím, kdo hodně pomáhal a za-
pojil Spolchemii. Rozumné nápady při 
dodržení kritérií závodu refl ektujeme. 

 V jakých kategoriích budou běžci 
měřit síly?
Začínáme ve 12 hodin závodem handbi-
kerů, letos včetně juniorů a dětí. Ti bu-
dou mít na Mírovém náměstí k dispo-
zici trenažéry s aplikací trasy závodu. 
V 13.30 hodin nastoupí na start rodiny 
a úderem 15. hodiny se na 21 kilometrů 
a 97,5 metrů dlouhou trasu vydá hlavní 
závodní pole. Poběží dvoučlenné a čtyř-
členné štafety i jednotlivci. 

 Jaký je doprovodný program?
Na Mírovém náměstí to budou stánky 
se sportovním zbožím, atrakce pro dě-
ti a běžcům zpříjemní zápolení celkem 
12 kapel na trase závodu, který budou 
moci lidé poprvé sledovat i v přímém 
přenosu na ČT sport.

 Kolik lidí zajišťuje hladký průběh 
závodu? 
V organizačním týmu je nás zhruba 40, 
nad bezpečností závodu bdí celkem 200 
policistů a máme na 600 dobrovolníků. 

 Na jaké borce a celebrity se může-
me těšit?
Přijedou elitní atleti, mezi nimi loň-
ský rekordman Barselius Kipyego z Ke-
ni, z české špičky uvidíme Jiřího Ho-
moláče, Víta Pavlištu, mezi ženami pak 
Evu Vrabcovou - Nývltovou či Anežku 
Drahotovou. Z celebrit se v minulosti 

1/2Maratonu zúčastnili například zná-
mý kardiolog prof. Jan Pirk, z místních 
pak profesionální boxer Lukáš Konečný.

 Kolik závodníků letos očekáváte?
Očekáváme kolem 3 700 jednotlivců 
a 3 000 účastníků rodinného běhu.

 Kde a dokdy se zájemci ještě mo-
hou hlásit a kolik činí startovné za 
osobu?
Registrace, pokud nejsou vyprodány dří-
ve, uzavíráme cca týden před startem, 
zájemci se ještě mohou přihlásit na na-
šich webových stránkách runczech.com, 
startovné se pohybuje od 500 do 900 ko-
run. 

 Jak se má běžec amatér na závod 
připravit?
Pokud se chystá na trať půlmaratonu 
úplně poprvé, musí se odrazit od své 
fyzické kondice. S tréninkem i potřeb-
nou výbavou, zejména vhodnou obuví, 
mu určitě poradí řada místních trené-
rů. Začít by měl pomalu a dávky po-
stupně zvyšovat, hlídat si přitom tepo-
vou frekvenci. Zapomenout před závo-

dem by neměl ani na pitný režim kvůli 
možnému kolapsu a magnézium pro-
ti křečím. Cenné rady k přípravě může 
najít například u nás na webu či mno-
ha internetových portálech o běhání.

 Co vzkážete běžcům?
Pochopitelně se na všechny moc těší-
me, čeká je unikátní atmosféra s vý-
bornou diváckou kulisou, skvěle při-
pravený servis na trati i v cíli. 

 A co divákům? 
Bez vás by to nebylo ono. Na trati uvi-
díte domácí i zahraniční běžeckou špič-
ku, která půlmaraton běhá pod jednu 
hodinu, i známé osobnosti. Součástí le-
tošního ročníku budou záběry připra-
vovaného celovečerního fi lmu režiséra 
Dana Svátka „Úsměvy smutných mu-
žů“. Jedná se o ztvárnění životního pří-
běhu ústeckého spisovatele Josefa For-
mánka. Přijedou jeho aktéři, například 
David Švehlík, Jaroslav Dušek, Simona 
Babčáková, Taťána Medvecká, Karel Ma-
lý a další herci.  Jste srdečně zváni.

Text: Metropol, foto: archiv RunCzech

TIP NA VÝLET

Mattoni 1/2Maraton:
Elitní běžci, známé osobnosti i nový fi lm
Srpnový Tip na výlet je výjimečný. V Ústí nad Labem se totiž v sobotu 16. září koná 
populární Mattoni 1/2Maraton, a to je velký sportovní svátek. Může se jej zúčastnit 
prakticky každý, a tak je nejvyšší čas začít plánovat. Co všechno diváci uvidí, o tom 
jsme si povídali s projektovým manažerem Tomášem Coufalem.
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