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KATEGORIE PODNIKÁNÍ 
A MANAGEMENT 

 Ing. Pavel Šedlbauer
Ve sklářském průmyslu působí od ro-
ku 1975. Po převzetí Sklo Unionu bel-
gickým Glaverbelem v roce 1991 se stal 
výrobním ředitelem teplické sklárny, 
později byl jmenován výrobním ředite-
lem Glaverbelu pro střední a východní 
Evropu. V roce 2005, kdy kontrolu nad 
Glaverbelem začala přebírat japonská 
společnost Asahi Glass, se stal vicepre-
zidentem evropské skupiny této spo-
lečnosti a od té doby působí v Bruse-
lu. V posledních šesti letech je i před-
sedou představenstva společnosti AGC 
Flat Glass Czech a a předsedou předsta-
venstva fotbalového klubu FK Teplice. 
Je ženatý, má dceru a syna. Žije v Bel-
gii, odkud si také, spolu s manželkou, 
pro ocenění přiletěl. 

 Ing. Jiří Novák
Předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., která sdružuje pět nemoc-
nic Ústeckého kraje v Děčíně, Chomu-
tově, Mostě, Teplicích a Ústí nad La-
bem, byl do čela společnosti zvolen 
25. 4. 2014. Za necelé dva roky se mu 
s novým představenstvem a manage-
mentem podařilo stabilizovat ekonomic-
kou situaci a uvést do života celou řadu 
projektů, ale i zásadních kroků a opatře-
ní, posouvajících největší zdravotnické 
zařízení v kraji k novým kvalitám. Patří 
k nim především zachování péče o on-
kologické pacienty, rekonstrukce pavilo-
nů mostecké nemocnice, nákup špičko-
vých přístrojů či zvýšení mzdových tari-
fů pro zaměstnance o 9,4%.

KATEGORIE VEŘEJNÁ SPRÁVA
 Ing. Petr Pípal

Krajský zastupitel a starosta Dubí ve-
de radnici již třetí volební období. Měs-
to s osmi tisíci obyvateli hospodaří po 
celou dobu bez dluhů. Vedení radnice 
se podařilo vymýtit z nechvalně pro-
slulé E55 prostituci, zregulovat hazard 

a věnovat zhruba 40 milionů korun do 
sportovních a kulturních aktivit pro 
občany. Velkou péči věnuje také obno-
vě dvou významných sakrálních pamá-
tek, a sice Kostela neposkvrněného po-
četí Panny Marie v Dubí a Kostela nane-
bevzetí Panny Marie na Cínovci a při-
lehlého hřbitova. 

 MUDr. Jan Schraml, Ph. D.
Přednosta Kliniky urologie a robotic-
ké chirurgie Fakulty zdravotních stu-
dií J. E. Purkyně založil v roce 2008 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. 
Centrum robotické chirurgie a úspěš-
ně jej rozvíjí dál. Toto pracoviště pa-
tří ke špičkovým v České republice 
a dnes má statut Školícího centra ro-
botické chirurgie, kde se na systému 
da Vinci Xi učí i lékaři ze Slovenska, 
Ruska, Ukrajiny a dalších zemí. V ro-
ce 2015 získal Cenu hejtmana Ústec-
kého kraje. 

KATEGORIE KULTURA
 Doc. Mgr. Vladimír Šavel, jr.

Malíř, grafi k a pedagog zdědil nadá-
ní po svém otci. Třicet pět let vyuču-
je na katedře výchov uměním na Pe-
dagogické fakultě UJEP v Ústí nad La-
bem a přednáší na katedře primární-
ho vzdělávání PF Technické univerzity 
v Liberci. Absolventi jeho ročníků jsou 
úspěšní v profesním životě a následu-
jí kroky svého učitele, který uspořá-
dal přes devadesát samostatných vý-
stav, zúčastnil se téměř 300 kolektiv-
ních přehlídek a stvořil 374 litografi c-
kých ex libris. 

KATEGORIE SPORT
 Štěpán Vachoušek

Záložník a kapitán mužstva FK Tepli-
ce podává stabilní výkony a s fotba-
lem rozhodně ještě nekončí. Začínal 
v Lokomotivě Bílina, hostoval v Tep-
licích, České Lípě, Xaverově a Blša-

nech. Za sebou má i angažmá v za-
hraničních klubech Olympique Mar-
seille a Austrie Vídeň, odkud se zase 
vrátil do Teplic, které jsou jeho sr-
deční záležitostí. V minulých dnech 
prodloužil s vedením klubu smlouvu 
a dál se uvidí. 

 HC Verva Litvínov
Den „D“ nastal 23. dubna 2015, kdy 
HC Verva Litvínov získal první ti-
tul mistra Tipsport extraligy v his-
torii litvínovského hokeje. V rozho-
dujícím sedmém fi nálovém utká-
ní vyhrál v Třinci 2:0 dvěma bran-
kami Františka Lukeše. Završil tak 
sen mnoha generací hráčů, trené-
rů a funkcionářů. Po čtyřech dru-
hých místech v nejvyšší soutěži v le-
tech 1978, 1984, 1991 a 1996 dosá-
hl žutočerný klub na metu nejvyš-
ší. Zvláštní cenu poroty převzal na 
slavnostním večeru generální ma-
nažer Robert Kysela. 

KATEGORIE DOBRÝ SKUTEK
 Mgr. Lenka Černá

Celý svůj dosavadní profesní život 
pomáhá druhým. Nejprve pracovala 
dva roky v komunitním centru, nyní 
je předsedkyní z. s. Dobrovolnické 
centrum v Ústí nad Labem. V data-
bázi má na 1 500 dobrovolníků, kte-
ré můžete potkat při řešení krizo-
vých situací, jakými byly například 
povodně, dále v nemocnicích, ústa-
vech sociální péče, při velkých spor-
tovních akcích, ale třeba i v muzeu, 
kde provádějí digitalizaci fotogra-
fi í Ústecka pro dokumentační účely. 
Každý rok přibývá v regionu kolem 
stovky nových dobrovolníků, kteří 
společně s vedením centra nacháze-
jí svoji cestu seberealizace a pomá-
hají všude tam, kde je třeba.

 Veronika Kašáková
Je patronkou nadace Nadání a do-
vednosti, která pomáhá dětem z dět-
ských domovů. Letos spustila zají-
mavý, ojedinělý a užitečný projekt. 
Jmenuje se Roadshow s Veronikou, 
která začala jezdit po DD a připra-
vuje jejich obyvatele na život ven-
ku. Ten nebývá vždycky jednoduchý, 
to Veronika na vlastní kůži poznala 
a nyní ví, jaké rady děti potřebují. 
První setkání, která se konala v Ús-
tí nad Labem a v Žatci, svědčí o tom, 
že je na správné cestě. 

  Kateřina Skokanová 
a Martina Chvojková

Při společné odpolední procházce za-
chránily 25. června 2015 život muži, 
který zkolaboval na ulici v Ústí nad 
Labem – Všebořicích. Až do příjezdu 
rychlé záchranné pomoci se jej sna-
žily oživit. Podařilo se a dodnes jsou 
se zachráněným v kontaktu. A je to 
podle jejich slov úžasný člověk. Obě 
by svůj čin bez váhání v případě po-
třeby zopakovaly znovu. Za svoje 
bezprostřední a příkladné jednání 
získaly zvláštní cenu poroty.

Vloni v listopadu vyhlásily vydavatelství Metropol a Skupina ČEZ jubilejní 5. ročník čtenářsky oblíbené ankety 
Osobnost roku Ústeckého kraje 2015. Čtenáři rozdělili mezi 25 nominovaných v pěti kategoriích celkem 3 153 
hlasy. Výsledky posvětili i porotci, kteří navíc udělili ještě tři zvláštní ceny. Slavnostní večer na počest nových 
osobností kraje se konal 4. února v Clarion Congress hotelu v Ústí nad Labem.

Tak to jsou ony – Osobnosti roku Ústeckého kraje 2015. Na snímku zleva v horní řadě:  Pavel Šedlbauer, Jan Schraml, Jiří No-
vák, Robert Kysela a Štěpán Vachoušek. Zleva dole pak Veronika Kašáková, Vladimír Šavel, Lenka Černá, Petr Pípal, Kateři-
na Skokanová a Martina Chvojková. Foto: Olga Astanasová
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Osobnosti roku 
Ústeckého kraje 2015

   nabídka základní školy: • přípravné třídy (pro děti  od 5 let) 
• základní škola - i pro žáky s LMP a poruchami řeči 
• základní škola speciální (pro žáky s kombinací posti žení)

Základní a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270

www.zspskrupka.cz

třídy (pro děti  od 5 let)t)))

poruchami řeči

Informace vám podáme 
přímo ve škole. 

Možnost prohlídky školy po 
telefonické domluvě.

email:
kaft an@zspskrupka.cz

tvrdikova@zspskrupka.cz

  tříleté učební obory zakončené výučním listem
•  Prodavačské práce (obor 66-51-E/01)

- denní i KOMBINOVANÁ forma vzdělávání
•  Stravovací a ubytovací služby (obor 65-51-E/01) 

- denní i KOMBINOVANÁ forma vzdělávání

  dvouletý obor středního vzdělávání:
•  Prakti cká škola dvouletá (obor 78-62-C/02)

y (pro děti oti od 5d 5d 5 let)t))let))) tv

E/01)

ní

telefon: 417 861 390ve školním roce 2016/2017 otevíráme

1

2

3

vaše odpověď:

vaše odpověď:

vaše odpověď:

Od února do listopadu 2016 najdete v novinách METROPOL, na zpravodajském portále www.tydeniky.cz a FB Český Metropol vždy po jedné otázce ze 
zajímavých etap historie i ze současnosti . Když se stanete fanouškem FB Český Metropol, vaše šance na výhru se ještě zvýší. Odpovědi na všechny tři otázky můžete jednou 
měsíčně zasílat buď elektronicky na email soutez@tydeniky.cz nebo na poštovní adresu: Český Metropol, Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4.

Únorová otázka č.1:
Jaké je Evropské hlavní město sportu 2016?1 000  Kč1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽVELKÁ SOUTĚŽ
Únorová otázka č.2:
Hledejte na www.tydeniky.cz

Únorová otázka č.3:
Hledejte na FB  Český Metropol

adresa:telefon:

f
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02 Noviny Metropol sledují události v regionu | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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„Jsme velmi rádi, že se nám i přes všech-
na úskalí současného zdravotnictví po-
dařilo tohoto výsledku dosáhnout. Klad-
ně hospodaří naše nemocnice již od roku 
2006,“ vyjádřil opakovaně spokojenost 
z ročního zúčtování člen Správní rady 
a ředitel pro ekonomiku a provoz Vla-
dimír Kestřánek a doplnil, že veškerý 
zisk nemocnice je vždy v plné výši re-
investován zpět do jejího rozvoje.
„V roce 2015 se nám podařilo dokončit 
dva významné projekty. Prvním z nich 
byla modernizace centrálních operač-
ních sálů, na kterou jsme získali dotaci 
od ROP Severozápad, a druhým byla mo-
dernizace iktového centra naší nemoc-

nice za podpory Integrovaného operač-
ního programu. Díky těmto projektům 
se nyní můžeme pochlubit jak moder-
ním prostředím na sálech, tak i špičko-
vým vybavením hned na několika praco-
vištích naší nemocnice,“ doplnil o kon-
krétní příklady rozvoje nemocnice 
další ze členů SR, ředitel pro zdravot-
ní péči Leoš Vysoudil. 
Litoměřická nemocnice chce vyrovna-
né hospodaření udržet i v roce 2016. 
Zcela zřejmý je ze strany manage-
mentu i závazek jejího dalšího rozvo-
je. „Byly bychom rádi, pokud bude hlav-
ní investiční akcí letošního roku vybudo-
vání pracoviště magnetické rezonance, 

na kterou i zřizovatel uvolnil investič-
ní příspěvek ve výši 14,5 miliónu korun. 
Realizace však bude záležet na tom, zda 
naší žádosti Ministerstvo zdravotnictví 
ČR vyhoví. Pakliže by stanovisko minis-
terstva nebylo doporučující, využili  by-
chom příspěvek města na další etapu 
modernizace stravovacího provozu, na 
rekonstrukci stanice C interního odděle-
ní a na nákup sanitního vozu. Poslední 
dvě jmenované položky však budeme re-
alizovat i v případě, že magnetickou re-
zonanci vybudujeme. Jen nepoužijeme 
příspěvek města, ale vlastní fi nanční 
zdroje,“ vysvětlil Radek Lončák, před-
seda Správní rady nemocnice.  (nk)

Litoměřická nemocnice bude i letos 
investovat do zvýšení kvality služeb
Litoměřice | S kladným hospodářským výsledkem ve výši +3,7 miliónu korun skončilo hospodaření Městské 
nemocnice v Litoměřicích za rok 2015.

Každý den na výb r ze 7 chod , 
od k upavých salát , delikátních p edkrm , 
chutných polévek až po speciality 
eské kuchyn  v cen  od 99 K . 

Benada Restaurant
Špitálské nám stí 3517, Ústí nad Labem

tel.: +420 270 004 170
www.benadarestaurant.com

P ij te ochutnat 
Denní menu v restauraci Benada!

Polední 

menu již od

99K .

Litoměřice | Cech českých vina-
řů představil v Hradu Litoměři-
ce limitovanou edici Královské 
kolekce vín, speciálně adjusto-
vanou u příležitosti letošního 
700. výročí narození krále Kar-
la IV. Byl to právě tento panov-
ník, který se v Čechách zaslou-
žil o rozkvět vinařství, v Litomě-
řicích položil jeho základy a ve 
zdejším hradu dokonce pobýval. 

„Kolekci tvoří 14 nejlepších českých vín 
pocházejících z královských měst. Jde 
o burgundská vína proslavená Karlem 
IV.,“ upozornil tajemník Cechu čes-
kých vinařů Stanislav Rudolfský. Pat-
řičný lesk kolekci dodala kopie jedné 
z lilií Svatováclavské koruny pocháze-
jící z dílny mistra Střední umělecko-
průmyslové školy šperkařské v Turno-
vě, který pracuje na kompletní rekon-
strukci karlštejnského pokladu. 
Karel IV. totiž patří k mimořádně vý-
znamným postavám českého i ev-
ropského středověku a plným prá-
vem je mu vyhrazeno i důležité mís-
to v dějinách českého vinařství. Jeho 
vztah k révovému vínu měl něko-
lik rovin. „V prvé řadě byl Karel věr-
ný katolík, který žasnul nad tím, že si 
Bůh vybral tento nápoj k tomu, aby 
se ve svatém přijímání, přičemž řeč je 
o vínu proměněném v krev Kristovu, 
zvláštním způsobem spojoval s lidmi. 
Za druhé - po svém narození byl Ka-
rel pokřtěn jménem českého zemské-
ho patrona sv. Václava, se kterým le-
gendisté spojují práci na vinici a vlast-

noruční výrobu mešního vína. V nepo-
slední řadě víno coby královský nápoj 
samozřejmě nemohlo chybět na Karlo-
vě dvoře, ať už byl markrabětem mo-

ravským, králem českým nebo pozdě-
ji římským císařem,“ uvedl historik 
mělnického muzea Lukáš Snopek.
 (od dop., foto: Metropol)

Novou Královskou kolekci vín představil předseda Cechu českých vinařů Jiří Čá-
belka společně se starostou Litoměřic Ladislavem Chlupáčem.

Na výměnu starých nevyhovujících 
kotlů na tuhá paliva za moderní níz-
koemisní kotle na biomasu, uhlí ne-
bo jejich kombinaci, za tepelné čer-
padlo, plynový kotel nebo solární 
systém, má kraj připraveno 156,3 
milionu korun. Maximální výše do-
tace, kterou mohou majitelé rodin-
ných domů získat, je 127 500 korun.
Sběr žádostí pro tzv. kotlíkové do-
tace začal 25. ledna, žádosti je 
možné podávat do konce letošního 
března. Ministr životního prostře-

dí Richard Brabec při nedávné ná-
vštěvě Ústí nad Labem doplnil, že 
v Ústeckém kraji bude potřeba vy-
měnit zhruba 48 tisíc kotlů na tu-
há paliva. Ministerstvo životního 
prostředí má na výměnu starých 
kotlů ve třech výzvách k dispozici 
9 miliard korun z evropských fon-
dů, kraje nyní rozdělují pro své ob-
čany první tři miliardy. Podle poža-
davků MŽP musí být do konce ro-
ku v kraji zrealizováno minimálně 
1080 projektů. (top)

Modernější 
počítačová
tomografi e

Ústí nad Labem | Radiodiagnostic-
ké oddělení Krajské zdravotní (KZ) – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem disponuje novou počítačo-
vou tomografi í (CT). Nový přistroj 
Philips Ingenuity 128 byl pořízen 
z projektu Modernizace a obnova 
přístrojového vybavení traumato-
logického centra KZ, který je pod-
pořen z Integrovaného operačního 
programu Ministerstva zdravotnic-
tví ČR, resp. Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Pořizovací cena 
nového CT je 13,65 milionu korun. 
„Prostřednictvím modernizace CT do-
šlo ke zlepšení poskytované péče v ús-
tecké Masarykově nemocnici, umož-
ňující navýšení výkonů a v neposled-
ní řadě zefektivnění datových výstupů 
jednotlivých vyšetření. To ocení jak pa-
cienti, tak i zdravotníci nejen z radiodi-
agnostického oddělení, ale i všichni je-
jich kolegové, pracující s výsledky vyšet-
ření tohoto pracoviště,“ řekl Petr Fiala, 
generální ředitel KZ, pod kterou ús-
tecká nemocnice spadá.
Josef Liehne, ředitel zdravotní pé-
če MN uvedl, že nové CT přineslo 
zdravotníkům několik novinek pro-
ti starší verzi z roku 2009. „Přede-
vším je možné vyšetřit najednou ce-
lého pacienta až do výšky 190 centi-
metrů, což je vhodné zejména u těž-
kých polytraumat, kdy po vyšetření 
CT je možné okamžitě řešit jak po-
ranění hlavy, hrudníku a břicha, tak 
i končetin. Nové CT nám také umož-
ňuje vyšetřit objemné pacienty se stá-
le zachovalou výbornou kvalitou zob-
razení,“ řekl Josef Liehne.  (top)

Hledá se 
Žena regionu

Máte ve svém okolí nějakou vý-
jimečnou ženu, kterou byste rá-
di ocenili? Znáte někoho, kdo 
se ve svém volném čase obětu-
je pro druhé a zvládá své aktivi-
ty skloubit s péčí o rodinu? Málo 
se podle vás o těchto nevšedních 
ženách veřejně mluví? Změňte 
to! V plném proudu jsou nomi-
nace na další ročník celonárod-
ní soutěže Žena regionu. Ta je ur-
čena všem ženám, které dosahu-
jí jedinečných výsledků nejen ve 
své profesi, ale aktivně se podíle-
jí i na veřejném životě, tvoří hod-
noty, pomáhají ostatním a ješ-
tě při tom zvládají péči o rodi-
nu. „Cílem soutěže Žena regionu 
je ocenit úsilí výjimečných žen, zvi-
ditelnit jejich práci a aktivity. Uká-
zat, že každý region má mnoho ne-
obyčejných žen, které svůj pracov-
ní i volný čas mnohdy obětují pro 
ostatní,“ uvedla zakladatelka pro-
jektu Denisa Kalivodová. O titul 
Žena regionu se mohou ucházet 
ženy v kategoriích: podnikání, 
politika a veřejná správa, vzdělá-
vání, věda a výzkum, zdravotnic-
tví a charitativní činnost, umě-
ní, kultura a sport. Nad 7. roční-
kem soutěže převzal záštitu Se-
nát Parlamentu České republiky 
v čele s předsedou Milanem Ště-
chem a Asociace krajů ČR v čele 
s Michalem Haškem.

Informace o soutěži, nominacích 
i způsobu hlasování naleznete na 

www.zenaregionu.cz

Dotaci na nový kotel
žádá osm stovek zájemců
Ústí nad Labem | Již více než osm stovek zájemců požádalo na Kraj-
ském úřadu Ústeckého kraje o peníze na výměnu starého kotle. Náměs-
tek hejtmana Stanislav Rybák doplnil, že kraj počítá s uspokojením 
zhruba tisícovky majitelů kotlů.

Královská kolekce vín 
na počest krále Karla IV.



Předseda představenstva Ing. Jiří Novák
je Osobností roku Ústeckého kraje 2015
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Hlasující čtenáři i porota ocenili osobní přínos 
Ing. Jiřího Nováka pro rozvoj největšího posky-
tovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji při mo-
dernizaci pěti nemocnic, investic do nejmoder-
nějšího přístrojového vybavení, zvyšování mezd 
zaměstnanců i měnícího se obrazu vnímání spo-
lečnosti u veřejnosti.  Ocenění vítězi ankety pře-
dali partner projektu, generální ředitel akciové 
společnosti Vršanská uhelná a. s. Ing. Vladimír 
Rouček. 
„Když jsem přebíral post předsedy současného 
představenstva Krajské zdravotní, tak jsme si 
řekli, že jedním z hlavních cílů bude zlepšit vní-
mání naší společnosti u veřejnosti. Za necelé dva 
roky se nám podařilo stabilizovat ekonomickou 
situaci v celé společnosti a podílet se na realizaci 
řady úspěšných projektů,“ řekl Ing. Jiří Novák.
Jedním z nevýznamnějších kroků je zachová-
ní onkologie v Ústeckém kraji a realizace mo-
derního Komplexního onkologického centra 

při ústecké Masarykově nemocnici s odlouče-
ným pracovištěm v Nemocnici Chomutov, o. z. 
Onkologičtí pacienti z celého Ústeckého kra-
je jsou tak léčeni na nejmodernějších špičko-

vých zdravotnických přístrojích a prostory na-
bízí důstojnější zázemí pro léčbu, včetně po-
kojů, společenských místností, sociálních zaříze-
ní a dalšího zázemí. Dalším významným krokem 

Ing. Jiřího Nováka v čele Krajské zdravotní, a. s. je 
zakoupení nejmodernějšího robotického sys-
tému Da Vinci Xi, který navíc umožnil i vy-
budování Školícího centra robotické chirur-
gie v ústecké Masarykově nemocnici pro léka-
ře ze střední a východní Evropy. Ing. Jiří Novák 
se také významně zasadil o realizace rozsáh-
lých rekonstrukcí v nemocnicích Krajské zdra-
votní, a. s. Tou nejvýznamnější je rekonstruk-
ce pavilonů mostecké nemocnice, kdy zateple-
né budovy po čtyřiceti letech od výstavby do-
slova září novotou. Další významné projekty 
byly realizovány, probíhají nebo jsou v přípra-
vě i v dalších nemocnicích. Nedílnou priori-
tou současného vedení Krajské zdravotní, a. s.
pod vedením Ing. Jiřího Nováka je sociální 
a mzdová politika v odměňování zaměstnan-
ců, jejímž výsledkem jsou standardně velmi 
dobré vztahy s odboráři zastupujícími zaměst-
nance. Nová kolektivní smlouva garantuje za-
městnancům největšího zaměstnavatele v Ús-
teckém kraji pětiprocentní zvýšení mzdových 
tarifů a společně s dalšími mzdovými opatře-
ními představuje plánované zvýšení osobních 
nákladů zaměstnanců pěti nemocnic Krajské 
zdravotní, a. s. v roce 2016 o 9,4%.

Hlasující čtenáři i porotci ocenili osob-
ní přínos MUDr. Jana Schramla, Ph.D., 
v rozvoji robotické chirurgie, která pa-
tří v rámci České republiky ke špičce 
v oboru, a získání statutu školicího 
centra pro tuzemské i zahraniční léka-
ře. Ocenění převzal z rukou Mgr. Soni 
Holingerové za Skupinu ČEZ, generál-
ního partnera projektu, a senátora Ja-
roslava Doubravy. 
„Cenu vnímám jako velké ocenění prá-
ce celého mého týmu a úspěchů Kraj-
ské zdravotní na poli robotické chirur-
gie. Je to pro mě a můj tým do budouc-
na závazek udržet si současný postoj 
a dále se rozvíjet na odborné úrovni 
v robotické chirurgii a urologii,“ řekl 
k ocenění MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
V ústecké Masarykově nemocnici 
MUDr. Jan Schraml, Ph.D. působí od 
1. července roku 1994, kdy nastoupil 
na urologické oddělení jako lékař ab-

solvent. Během praxe získává pozici 
zástupce primáře a v prosinci roku 
2003 se stává primářem urologické-
ho oddělení. V srpnu roku 2008 zaha-
juje při ústecké Masarykově nemoc-
nici činnost Centra robotické chirur-
gie Krajské zdravotní, a. s. Robotičtí 
operatéři v čele s Janem Schramlem 
provádí na robotickém systému 
da Vinci S HD první roboticky asis-
tovanou radikální prostatektomii, 
což je dodnes nejčastější urologic-
ká robotická operace na světě. Na 
začátku roku 2009 získává Krajská 
zdravotní, a. s. do ústecké nemocni-
ce druhý robotický systém da Vinci 
S HD, který umožňuje navýšení ro-
botických operací a vznik školícího 
centra. Centrum robotické chirurgie 
tak zvyšuje prestiž Krajské zdravot-
ní, a. s. v očích nejen pacientů, ale 
také odborné i laické veřejnosti. Do 

Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
se jezdí školit robotičtí operaté-
ři nejen z České republiky, ale ta-
ké ze Slovenska, Ruska nebo Ukra-
jiny a dalších států zejména střed-
ní a východní Evropy. V dubnu roku 
2014 se z centra robotické chirur-
gie a urologického oddělení stá-
vá Klinika urologie a robotické chi-

rurgie Fakulty zdravotních studií 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
MUDr. Jan Schraml, Ph.D. se tak stá-
vá prvním přednostou kliniky. Další 
ocenění za jeho práci na něj čeká té-
hož roku v měsíci září, kdy v Císař-
ském sále Muzea města Ústí nad La-
bem převzal Cenu hejtmana Ústec-

kého kraje Oldřicha Bubeníčka za 
velmi úspěšnou léčbu urologických 
onkologických onemocnění s vyni-
kajícími výsledky. Posledním „milní-
kem“ v profesním životě MUDr. Jana 
Schramla, Ph.D. byl loňský rok, kdy 
vedení Krajské zdravotní, a. s. do ús-
tecké Masarykovy nemocnice zakou-
pilo nový, nejmodernější robotic-
ký systém da Vinci Xi, který do Ústí 
nad Labem navrací Školící centrum 
robotické chirurgie. Výhodou nové-
ho robota je, že jeho technologie 
umožňuje operovat na dvou konzo-
lích najednou. V praxi to znamená, 
že na jedné konzoli operuje zkuše-
ný operatér a vedle toho se na dru-
hé konzoli současně operace účastní 
školený operatér.
Dodejme, že v minulém roce ce-
nu „Osobnost roku Ústeckého kraje 
2014“ v kategorii veřejná správa ob-
držel přednosta Kliniky úrazové chi-
rurgie Krajské zdravotní, a. s. - Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. 

Předseda představenstva Krajské zdravotní, 
a. s. Ing. Jiří Novák je Osobností roku Ústec-
kého kraje 2015. Výsledky 5. ročníku čtenář-
ské ankety byly vyhlášeny 4. února v Clarion 
Congress Hotelu v Ústí nad Labem. 

MUDr. Jan Schraml získal zvláštní cenu poroty za rozvoj robotické chirurgie
Přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí n. L., o. z. MUDr. Jan Schraml, Ph.D., získal zvláštní cenu 
poroty „Osobnost roku Ústeckého kraje 2015“ v kategorii veřejná správa.

MB_Operativni_Leasing_inzerce_246x131_CLA_SaW_dea_v3.indd   1 17.02.16   13:24
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Společná schůzka se věnovala té-
matům optimalizace krajského škol-
ství, podpoře zaměstnanosti, kraj-
ským dotačním titulům a situaci ve 
zdravotnictví. Hejtman Oldřich Bu-
beníček spojil problematiku sociál-
ní s tématy prolomení těžebních li-
mitů, příchodem nových investorů 
a vývojem nezaměstnanosti. Připo-

mněl, že při tvorbě nových pracov-
ních příležitostí pomáhá Pakt za-
městnanosti Ústeckého kraje, jehož 
členy jsou všechny významné sub-
jekty operující na trhu práce.
Hejtman Lubomír Franz se pozitiv-
ně vyjádřil o fungování průmyslo-
vých zón Kvasiny a Vrchlabí, které 
přispívají k nízké míře nezaměst-

nanosti v částech Královéhradec-
kého kraje.
Hejtmana France doprovázel jeho 
1. náměstek Otakar Ruml, za Ústec-
ký kraj se kromě hejtmana jednání 
zúčastnil 1. náměstek Stanislav Ry-
bák a radní Martin Klika. K jedná-
ní o tématu dopravy se pak připojil 
krajský radní Jaroslav Komínek.

Letos se poprvé účastnil s vlastní 
expozicí (dříve jako součást stánku 
České republiky). Návštěvu druhého 
největšího veletrhu cestovního ru-
chu ve východním Německu si ne-
nechal ujít hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček s chotí a radní 
pro cestovní ruch Jan Szántó.
V průběhu tří dnů se návštěvní-
ci měli možnost seznámit se zají-
mavými turistickými cíli jak v Ně-
mecku, tak i v zahraničí. V expozi-
ci Ústeckého kraje se prezentovala 
města Ústí nad Labem, Děčín, Cho-
mutov, Teplice a Žatec s destinač-
ní agenturou Dolní Poohří, Auto-
drom Most, partnerský region Os-
tróda a zámecké vinařství Třebí-
vlice s ochutnávkou tamního vína. 

Porcelánka Dubí zde představila 
bohatou historii výroby porcelánu 
a předváděla ruční malbu na vel-
ké misky, kterou si mohli návštěv-
níci sami zkusit. Dubská porcelán-
ka se takto prezentovala již v loň-
ském roce na světové výstavě EXPO 
2015 v italském Miláně, kde také 
zaznamenala velký úspěch a zájem 
ze strany návštěvníků z různých 
koutů světa.
„Jsem rád, že má Ústecký kraj mož-
nost na drážďanském veletrhu pre-
zentovat jak svoje krásy a turisticky 
atraktivní místa, tak zajímavé výrob-
ky. A věřím, že to u návštěvníků vzbu-
dí zájem a do Ústeckého kraje zaví-
tají,“ vyjádřil spokojenost hejtman 
Oldřich Bubeníček. 

Nejčastější dotazy ze strany ná-
vštěvníků se týkaly destinací 
Krušné hory a aktuálně lyžování 

a s ním spojených sněhových pod-
mínek, Českého Švýcarska, cyklos-
tezky Labe a dále byl zájem o mož-

nosti ubytování, stravování, míst 
vhodných pro cykloturistiku, pě-
ší turistiku a využití volného ča-
su celkově. Nechybělo ani téma 
vinařství a minipivovarů v sever-
ních Čechách. 
Prezentací kraje v Drážďanech je-
ho aktivity zdaleka nekončí. „I le-
tos se Ústecký kraj představí na pres-
tižním veletrhu cestovního ruchu Ho-
liday World od 18. února v Praze, kte-
rý návštěvníkům ukáže, kde trávit 
volný čas, víkendy a nabídne lákavé 
tipy na dovolenou,“ prozradil v prů-
běhu drážďanského veletrhu rad-
ní pro oblast cestovního ruchu Jan 
Szántó. Turistiku a cestovní ruch ak-
tivně podporují také čtyři destinač-
ní agentury. „Návštěvnost Ústeckého 
kraje je rok od roku stále větší, a to nás 
samozřejmě těší. Věřím, že do budouc-
na bude zájem o náš kraj dále narůs-
tat,“ dodal Jan Szántó.

Dubský porcelán si se zájmem prohlížel i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček s manželkou a také radní pro cestovní ruch Jan Szántó (vlevo).

Ústecký kraj se prezentoval na veletrhu v Drážďanech
Tradiční veletrh cestovního ruchu Reisemarkt Dresden 2016 přivítal ti-
síce návštěvníků. Mezi vystavovateli nechyběl ani Ústecký kraj, který se 
veletrhu pravidelně účastní již od roku 2008. 

V Duchcově se poklonili padlým demonstrantům 
Půlkulaté pětaosmdesáté výročí tragické události, která se zapsala do čes-
kých dějin pod názvem Duchcovský viadukt, si připomněli vedoucí představi-
telé kraje, představitelé a občané města i návštěvníci v sobotu 6. února u Pa-
mátníku duchcovského viaduktu. Za Ústecký kraj položil u památníku věnec 
hejtman Oldřich Bubeníček, kterého doprovodili i radní Jitka Sachetová a La-
dislav Drlý. Vzpomínkového aktu se zúčastnili např. také poslanci Parlamen-
tu České republiky Hana Aulická Jírovcová a Josef Šenfeld, senátor Václav Ho-
molka, město Duchcov zastoupil starosta Zbyněk Šimbera.

Královéhradecký hejtman
zavítal do Ústí nad Labem

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vítá svého kolegu z Královéhradeckého kraje Lubomíra France (vpravo).

Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc přijel na pozvání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha 
Bubeníčka na pracovní schůzku, která se uskutečnila v krajském městě ve čtvrtek 4. února. Součástí 
pracovní návštěvy byla prohlídka zrekonstruovaných prostor ústeckého Gymnázia Jateční.

Čas zbyl i na společný oběd. Ministryně Marksová (zcela vlevo).

Hejtman doprovodil ministryni
Marksovou na setkání s horníky

Setkání s horníky v Dole Centrum 
v Dolním Jiřetíně, návštěva soci-
álně terapeutické dílny v Litvíno-
vě i krátký oběd. Tak vypadal pro-
gram návštěvy ministryně práce 
a sociálních věcí Michaely Markso-
vé v Ústeckém kraji. 

Celý den ministryni doprovázeli na 
cestách po kraji hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček a radní pro 
sociální věci Martin Klika. Během 
dne se setkali i s Jaromírem Frantou, 
šéfem odborů společnosti Severní 
energetická i s dalšími zástupci spo-
lečnosti.
Hejtman Oldřich Bubeníček během 
setkání apeloval na maximální pl-
nění aktivní politiky zaměstnanosti 
a to hlavně nástrojů, které se týkají 

Ústeckého kraje. Cestou úřadů prá-
ce je nutné se soustředit například 
na rekvalifi kace, příspěvky na za-
pracování, veřejně prospěšné práce 
a další. Velká diskuze pak proběhla 

na téma zavedení sociálního progra-
mu pro propuštěné horníky, kterých 
se dotkne plánované uzavřené dolu 
Centrum, které tento týden oznámi-
la společnost Severní energetická.

Dary pro klienty azylového
domu v Dolním Podluží

Osudy klientek domova a dě-
tí upoutaly pozornost paní Bube-
níčkové natolik, že se rozhodla na-
vštívit domov znovu a přivézt dě-
tem dárky, které by jim udělaly ne-
jen radost, ale také jim pomohly 
při vzdělávání. Domov nabízí služ-
bu osobám v tíživé sociální situa-
ci spojené se ztrátou bydlení. Jed-
nat se může o těhotnou matku ne-
bo rodiče (matka či otec) s hendi-
kepem a nezaopatřenými dětmi.
Kromě hendikepu může být důvo-
dem pro poskytnutí služeb domo-
va i sociální znevýhodnění rodičů. 
Služba je určena přednostně klien-
tům z Ústeckého kraje, v případě 
volných kapacit lze přijmout klienty 
i z jiných regionů. Služba je poskyto-

vána maximálně šesti rodičům (mat-
ka nebo otec) s celkem šestnácti ne-
zaopatřenými dětmi. Celková kapa-
cita domova je 22 lůžek. 
Paní Bubeníčková se svou dvou-
letou vnučkou Nelinkou předaly 
dětem dárkové tašky od Ústecké-
ho kraje, města Bíliny, společnosti 
Net4Gas a batůžky s dárky z ukon-
čené zimní olympiády dětí a mlá-
deže. Hejtman Oldřich Bubeníček 
se z důvodu jednání na Minister-
stvu dopravy (tématem jednání 
byla D8) narychlo z návštěvy do-
mova omluvil, ale osobně nakou-
pil do tašek školní penály a zaslal 
prostřednictvím své ženy i fi nanč-
ní příspěvek pro potřeby domova 
a nově příchozích klientek.

Domov sv. Vincenta de Paul, azylový dům pro handicapovaného rodiče s dět-
mi v Dolním Podluží, přivítal na začátku února v krátké době vzácnou návště-
vu. Součástí programu první dámy bylo při prezidentské návštěvě v Ústeckém 
kraji v prosinci seznámení se s tímto zařízením. Ivanu Zemanovou tehdy do-
provázela paní Jitka Bubeníčková, a ta nyní přivezla dětem z domova dárky.

Děti měly z dárků velkou radost.Děti měly z dárků velkou radost.
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JARO, LÉTO, PODZIM, xDRIVE.
BMW ŘADY 4 GRAN COUPÉ S INTELIGENTNÍM
POHONEM VŠECH KOL BMW XDRIVE.

Radost z jízdy

BMW řady 4
Gran Coupé

www.autogral.cz

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW řady 4 Gran Coupé: 4,1–8,3 l/100 km, 109–194 g/km.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.
BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.

OC Forum, Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem
GPS pro příjezd autem: 50°39'28.796"N, 14°2'25.334"E

Tel: +420 602 638 068Tel: +420 602 638 068

ruční mytí    čištění interierů    renovace laku
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 Pro jaké klienty je móda, kterou 
nabízíte v rámci nejen Ústeckého 
kraje, určena?
Móda, kterou tvoříme v Atelieru Mo-
ravec, je především zaměřena na 
dámskou klientelu, ale tvoříme i pro 
pány. Zákazníci nás vnímají přede-
vším jako salon, kde vytváříme spo-
lečenské šaty, ale pro ženy nabízíme 
také kostýmky, blůzky, trička, kalhoty 
atd. Zákaznice si mohou vybrat z ho-
tových modelů nebo si nechat vyrobit 
oblečení na míru. Od loňského roku 
jsme navázali spolupráci s pánskou 
značkou Camp David, takže kromě 
výroby se zabýváme také prodejem 
pánské módy. Camp David má velmi 
širokou škálu nabídky pro pány od le-
žérního oblečení až po velmi elegant-
ní a spousty doplňků jako jsou boty, 
pásky, voňavky, peněženky, tašky či 
spodní prádlo.

 Jaké styly či módní trendy připravu-
jete pro své zákazníky na jaro a léto?
Otázky na módní trendy nemám vů-
bec rád. Móda je posledních několik let 
tak rozmanitá, a proto mi přijde, že je 
možné nosit v podstatě vše. Řídím se 
větou - Šaty dělají člověka. A když se na 
někoho podíváte, tak podle toho, jak je 
oblečený, si něco o tom člověku řekne-
te a někam ho zařadíte. Je to taková va-
še vizitka. Není důležité být oblečený 
trendy, ale tak, abyste se cítil dobře. Ne-
snažíme se vyrábět trendy módu, ale 
elegantní modely, dobře propracované 
a na míru podle typu zákazníka. Samo-
zřejmě, že jsou určité typy barev a tře-
ba střihů pro určitou sezonu, které jsou 

více aktuální. Letos tedy například syté 
odstíny žluté, oranžové, zelené, mod-
ré, hnědé. Střihy například řasené suk-
ně do pasu, různě řasené blůzky nebo 
naopak střihy jednoduché splývavé.

 Patříte mezi přední české salo-
ny, jaká klientela vyhledává vaše 
modely?
Naše modely vyhledávají lidé, kteří 
chtějí něco jiného, než mají ostatní. 
Chtějí model, který připravíme přesně 

pro ně, či chtějí spolupracovat na vý-
robě svého modelu. I naše hotové mo-
dely v mnoha případech ještě upraví-
me přesně na jejich postavu. Spousta 
lidi si myslí, že za takové služby musí 
platit desetitisíce korun, ale nemusí to 
tak vždy být. Samozřejmě je to kus od 
kusu a vyrábíme i velmi náročné šaty, 
ale řada modelů se pohybuje i v ceně 
kolem 2 000 korun. Spolupracujeme se 
společnostmi, pro které připravujeme 

fi remní oblečení nebo se účastníme je-
jich společenských událostí prezenta-
cí našich modelů. Oblékáme soutěže 
Miss, spolupracujeme s lidmi z české-
ho showbyznysu, v poslední době na-
příklad se zpěvačkou Kamilou Nývlto-
vou. Těším se na shledanou v prodej-
ně CAMP DAVID v obchodním centru 
Galerie Teplice či Atelieru Moravec na 
náměstí Svobody v Teplicích. 

Text: Metropol, foto archiv

Ve vzduchu je cítit jaro. Je čas podívat se do šatníku a zjistit, jak jsme na 
tom s oblečením pro nejkrásnější období roku. Nechte se inspirovat od 
Jiřího Moravce, který má především s dámskými, ale i pánskými mode-
ly mnohaleté zkušenosti a přijměte jeho pozvání.

Jiří Moravec: Šaty dělají člověka

Pořadatelé ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2015 připra-
vili oceněným i hostům slavnostního večera bohatý program. 
Zahájil jej dětský pěvecký sbor Koťata vedený Evou Koupilo-
vou, který navodil báječnou atmosféru, viděli jsme dvě módní 

přehlídky Svatebního salonu Delta Petry Vyoralové, krásně za-
zpívali Magene, Simona Slepčíková i Vladimír Hron, publikum 
přišla pozdravit úřadující Miss Czech Press Simona Borzíková 
a součástí galavečera byly i 10. narozeniny vydavatelské sku-

piny Metropol. K jubileu popřál novinám i jejich protagonis-
tům hodně dobrých zpráv hejtman Oldřich Bubeníček. Na zá-
věr večera se všichni ocenění i předávající postavili před objek-
tivy, aby měli vzpomínku na tento šťastný den.

Slavnostní večer byl noblesní se skvělou atmosférou
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výstava historie čokolády

vaření s čokoládou

stánkový prodej a degustace

workshop a vystoupení

www.galerieteplice.cz
www.cokoladovy-festival.cz

www.facebook.com/galerieteplice
www.facebook.com/CokoladovyFestival

Pátek   14.00 – 18.00       Sobota   10.00 – 18.00       Neděle    12.00 – 17.00

ČOKO 
FESTIVAL
V GALERII TEPLICE

 Jaký má projekt cíl?
Naše vydavatelská skupi-
na je v posledních šesti le-
tech velmi aktivní v oblasti 
eventů. Po úspěšných pro-
jektech, jakými jsou Osob-
nost roku Ústeckého a Li-
bereckého kraje, Nejlep-
ší sportovec junior, Nejlep-
ší středoškolský student, 
jsme se zaměřili i na oblast módy.  Po 
zdařilém projektu Miss Czech Press, 
který letos vstoupí do 3. ročníku, jsme 
se rozhodli oživit soutěž s téměř dvace-
tiletou tradicí Top modelka roku. Chce-
me navázat na tento úspěšný projekt, 
pokračovat  v něm a jeho prostřednic-
tvím propagovat práci významných 
českých módních návrhářů.

 Kdo se jej může zúčastnit?
Akce je zaměřená převážně na před-
ní a úspěšné české modelky, působí-
cí v České republice i v zahraničí. Zú-
častnit se mohou jednak vysláním přes 
zastupující modelingové agentury, ale 
přihlásit se lze i samostatně na inter-
netovém portálu soutěže. Projekt je 
určen ženám a dívkám starším 18 let 
s minimální výškou 170 cm. 

 Jak bude probíhat?
Momentálně probíhá registrace účast-
nic, která končí v pátek 11. března 2016, 
následovat bude neveřejný casting. Na 
něm porota, složená ze zástupců mode-
lingových agentur, partnerů a pořadate-
le, vybere 12 fi nalistek. Ty na společen-

ském večeru ve Špindlerově 
Mlýně předvedou modely 
známých českých návrhářů 
a porotci vyberou TOP mo-
delku roku 2016.

 Kteří partneři se na něm 
podílejí?
Spolupracujeme s přední-
mi modelingovými agentu-
rami  jakými jsou například 

Bohemia Agency, Dos Amigos, Fashion 
Models,  Cast me, PH Models a dalšími. 
Projekt má velkou publicitu díky našim 
mediálním partnerům a přidávají se 
další významné společnosti. 

 Vaše vydavatelství už soutěž krásy 
pod názvem Miss Czech Press pořádá. 
Čím se oba projekty od sebe liší?
Projekt Miss Czech Press je určen široké 
veřejnosti, tedy soutěžícím, které ještě 
nutně nemusí mít zkušenosti v oblas-
ti modelingu. Naproti tomu v TOP mo-
delce roku vyžadujeme od soutěžících 
praxi v tomto oboru.

 Co chcete vzkázat soutěžícím? 
Těšíme se na setkání s předními čes-
kými modelkami, věříme, že Česká re-
publika patří mezi úspěšnou líheň svě-
tově uznávaných modelek, které šíří je-
jí dobré jméno v zahraničí. Věříme, že 
další modelky naváží na úspěchy Ka-
rolíny Kurkové z Děčína, Evy Herzigo-
vé z Litvínova, nebo Daniely Peštové 
z Teplic a dalších. Jsme přesvědčeni, že 
se tento projekt zařadí mezi prestižní 
akce v České republice. (met)

Vydavatelská skupina European Press Holding, a.s. přichází s dalším no-
vým projektem. Jmenuje se TOP MODEL OF THE YEAR 2016. Jeho záměr 
nám přiblížil ředitel soutěže Ing Jiří Morštadt.

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
k únorovému zamyšlení mne vedla 
každodenní cesta do redakce. Bydlím 
blízko obchodu řetězce Rewe, a tak 
mému pohledu nemůže uniknout 
skutečnost, že koše, ba i kontejnery 
v jeho blízkosti jsou neustále přeplně-
né skoro tak, jako regály v samoobslu-
ze samé. Dokonce i před garáží, kde 
často přebývají bezdomovci, bývá po-
hozených potravin ažaž. 

To svědčí o tom, že se nám daří dob-
ře, přestože řada z nás neustále láte-
ří a stěžuje si na život. Co nepotře-
bujeme, jednoduše vyhodíme. Sta-
tistiky říkají, že kolem 40 procentům 
domácností nedělá žádný problém 
nakoupit zbytečně hodně jídla a po-
tom se ho zčásti zbavit v lepším pří-
padě vhozením do popelnic, v hor-
ším přímo na chodník. Další statis-
tický údaj hovoří o tom, že každá 
rodina takto ročně  „vyhodí“ v nezu-
žitkovaných potravinách přibližně 

20 tisíc korun. Za to už se dá pořídit 
třeba pěkná dovolená.
Filosofii plýtvání nedokážu přijmout 
hned z několika důvodů. Za prvé všech-
ny suroviny i hotové produkty někdo 
musel sklidit, vyrobit a dopravit do ob-
chodu, jinými slovy dal jim svoji ener-
gii, práci a čas ve víře, že někomu po-
slouží. Zadruhé plýtvání je znakem pý-
chy a znamením, že si neumíme vážit 
toho, co máme. A konečně zatřetí by-
chom si měli uvědomit, že planeta Ze-
mě všechny zbytečné odpadky už jen 

těžko vstřebává. Vzpomínám si na své 
dětství, kdy nákupy potravin byly stříd-
mé, a zužitkovalo se všechno, co zby-
lo. Navíc je právě doba postní. Proto ví-
tám iniciativu kolegů z Českého rozhla-
su, a připojuji se k výzvě Nejsem plýt-
vák! Nechcete to také zkusit?
Příjemné dny a jistou dávk;u skrom-
nosti vám za všechny tvůrce tohoto 
vydání přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Nový lenochod 
dvouprstý

Ústecká zoo získala minulý tý-
den nového lenochoda dvouprs-
tého. „Mladý dvouletý samec Ole 
pochází v Tierparku Hellabrunn 
v Mnichově a do zoo dorazil 
11. února,“ popisuje zooložka 
Martina Kocábková. „Zatím jsme 
ho umístili v zázemí pavilonu 
exotária, aby si zvykl na nové pro-
středí a chovatelé jej mohli pozo-
rovat, včetně kontroly krmné dáv-
ky či chování,“ dodává.  „V sou-
časné době chová zoo v pavilonu 
exotária celkem sedm jedinců ve 
dvou skupinách, kde je mohou sle-
dovat i návštěvníci. V jedné z nich 
je „domov pro seniory“, tedy pro 
obě původní zvířata, se kterými je 
pohromadě cca 34-letá samice Te-
ta, která dorazila v době povodní 
v roce 2013 ze Zoo Praha. V dru-
hé expozici je mladá dvouapůlle-
tá samice Asombro a dvanáctile-
tá samice Olinka se sedmiměsíč-
ním mláděte jménem Lindo, jehož 
kmotrem se v loňském roce stal 
herec Petr Vacek,“ doplňuje Věra 
Vrabcová. (od dop.)

Ředitel soutěže Ing. Jiří Morštadt s úřadující Miss Czech Press Simonou Borzíkovou 
 Foto: Daniel Šeiner

Česká republika je úspěšnou líhní
světově uznávaných modelek


