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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.

Květnová otázka č.1:
Který fyzik napsal knihu 
„Stručná historie času?

1 000  Kč1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

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

Květnová otázka č.3:
Hledejte na FB  Český Metropol

adresa:telefon:
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 Jaké byly první pocity? 
Co vám proběhlo hlavou? 

Nemohla jsem tomu uvě-
řit, a to ani ve chvíli, kdy už 
jsem měla korunku na hla-
vě. Samozřejmě potom ná-

sledoval pocit ob-
rovského štěstí, 

nadšení.

 Korunovace, gratulace od pořa-
datelů, spolusoutěžících… Jak na 
to vzpomínáte s odstupem času?
Nezapomenutelná chvíle, jen je mi 
líto, že korunku jsme nemohly do-
stat všechny. Na některých soutě-
žících bylo vidět, že jsou smutné, 
zklamané, ale tohle prostě k sou-
těžím patří.

 Vraťme se na začátek. Co všech-
no už jste měla v modelingu za 
sebou? 
Nejsem úplný nováček, k mode-
lingu jsem se dostala už ve 14 le-
tech, takže mám za sebou dost foce-
ní a přehlídek. Dokonce jsem se do-
stala i k natáčení reklamního spo-
tu, kde jsem měla hlavní roli. V roce 
2015 jsem zkusila i dvě soutěže krá-
sy. A měla jsem velké štěstí, z obou 
jsem odcházela jako vítězka, tak-
že titul TOP MODEL OF THE YEAR je 
vlastně do třetice všeho dobrého.

 Kdo vás do soutěže přihlásil 
a nejvíc vám fandil? 
Přihlášku mi poslala kamarádka 
s tím, jestli to nechci zkusit. V pod-
statě jsem o soutěži vůbec nemlu-
vila, vědělo o tom jen pár lidí, ale 
všichni mi byli obrovskou oporou. 

 Jak jste se na finále připravo-
valy? 
Příprava byla dost rychlá, choreo-
grafie se cvičila pouhých pár hodin 
před finále, ale všechno se hravě 
zvládlo. Na place vládla po celou 
dobu pohodová atmosféra, žádný 
stres, všechno bylo skvěle naplá-
nované.

 Byly jste dobrá parta? Fandily 
jste jedna druhé? 
Sešla se skvělá parta a myslím si, 
že jsme si výhru přály navzájem, 
což se na soutěžích jen tak nevidí. 

 Co pro vás vítězství znamená?
Beru to jako takové znamení, ne-
dávno jsem přemýšlela nad tím, 
jestli už není na čase pověsit mo-
deling na hřebík… No, jak to tak 
vypadá, asi v roli modelky ještě 
nějakou dobu zůstanu.

 Na galavečer do Špindlerova 
Mlýna jste cestovala z velké dál-
ky a několikrát jste přestupovala. 
Jak jste zahnala únavu? 
Cesta byla opravdu náročná a una-
vená jsem byla. Kafe nepiju, ale 
moje vizážistka a skvělá kamarád-
ka v jedné osobě mě na cestu vy-
bavila energy drinky, takže jsem to 
nějakým způsobem zvládla.

 Co vás čeká v nejbližším ob-
dobí? 
Jsem ve třetím ročníku na Voš, tak-
že mě zanedlouho čeká absolutori-
um. Přiznám se, že poslední dobou 
nemám na školu moc času, a tak se 
do toho teď budu muset pořádně 
opřít a všechno dohnat.

 Jaký máte vzkaz pro dívky, kte-
ré chtějí uspět v soutěžích krá-
sy?
Buďte samy sebou! Ve skutečnosti 
totiž nezáleží na tom, co máte, po-
kud se uvnitř sebe necítíte dobře.

Text: Metropol
Foto: Daniel Šeiner

Tereza Hudáková 

absolvovala Soš hotelnictví/turismus, momentálně studuje Voš/cestovní ruch. 
Kromě mateřštiny se domluví rusky a anglicky. Mezi její koníčky patří cestování, jízda na koni, fi tness. 
Životní krédo: Můžeš mít vše, co chceš.

Velmi napjatý souboj, řečeno sportovní terminologií, připomínalo fi nále soutěže TOP MODEL OF THE YEAR 2016 
v Orea resort hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně. Nejvíce hlasů od poroty nakonec získala dvaadvacetiletá 
Tereza Hudáková ze Šternberku. Seznamte se.

Beru to jako znameníBeru to jako znamení
KU

LATÝ STŮL

M

ETROPOLU

sledujte
www.tydeniky.cz/Kulatý stůl
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Přítomní tak měli možnost pro-
hlédnout si nejen varnu včetně 
všech nových varných technolo-
gií, ale také kanceláře nutričních 
terapeutek, zmodernizovaný pro-
stor pro mytí nádobí i samotnou 
myčku bílého nádobí nebo denní 
místnost zaměstnanců.
„Původním záměrem bylo rekonstru-
ovat stravovací provoz s pomocí pro-
středků z evropských dotací. Ačko-
li byly naše žádosti výborně bodově 
hodnoceny a splňovaly všechna krité-
ria, nebyla nám dotace opakovaně po-
skytnuta. Proto nemocnice přistoupila 
k postupné rekonstrukci stravovacího 
provozu z vlastních prostředků. V prv-
ní etapě jsme se rozhodli nejprve zmo-
dernizovat varnu kuchyně,“ přiblížil 
pozadí rekonstrukce Miroslav Jano-
šík, vedoucí oddělení rozvoje a dopl-
nil, že práce na varně včetně insta-

lace špičkových varných bloků pro-
bíhaly v letech 2011 - 2013. Celkové 
fi nanční náklady na dosavadní re-
konstrukci stravovacího provozu či-
nily 28,6 mil. Kč. 
„V dalších etapách se počítá zejmé-
na s rekonstrukcí sociálních zaříze-
ní a šaten zaměstnanců a výměnou 
zbývajících vzduchotechnických jed-
notek pro přípravny a mytí nádo-
bí. Modernizovat a přestavět je tře-
ba i skladové hospodářství kuchyně 
včetně chladících a mrazících boxů. 
Dále je třeba vyměnit a modernizo-
vat i výtahy pro přepravu potravin 
nejen ze skladů, ale i hotové stravy 
k pacientům,“ nastínil další záměr 
nemocnice Radek Lončák, předse-
da Správní rady nemocnice a do-
dal, že pro tyto projekty by nemoc-
nice ráda v budoucnu využila ně-
který z dotačních titulů.  (nk)

Nemocnice má moderní stravovací provoz

Systém dřevostaveb Ovelos

cena od

13.333 Kč/m2

včetně
základové desky

bezplatná linka

800 888 016
sms: 733 558 558

e-mail: info@ovelos.cz
www.ovelos.com

 Jak vnímáte novelu školského zá-
kona, která by kromě jiného měla 
přinést povinnou maturitu z mate-
matiky nebo místa ve školkách pro 
dvouleté děti?
Jsem přesvědčen o tom, že školství 
by potřebovalo komplexní přestavbu. 
V podstatě by bylo lepší vrátit se k sys-
tému, který zde již byl a osvědčil se. 
Nerozumím tomu, proč si každá škola 
určuje, co bude děti učit a co ne. V té-
to souvislosti nechápu, proč byly zru-
šeny závazné osnovy pro školy, proto-
že pokud dítě přejde na jinou školu, 
může propadat, zatímco na předchozí 
škole bylo premiantem, protože se učí 
něco jiného. Nevím, proč boříme něco, 
co bylo funkční, pokud v tom tedy ne-
ní nějaký záměr.
Celou slavnou inkluzi považuji za to-
tální nesmysl se stejným cílem, jako 
je zrušení jednotných osnov. Já bych 
chápal to, že jsou do škol zařazová-
ny tělesně postižené děti, ale nemo-
hu se smířit s tím, že by ve třídách 
byly duševně postižené děti, které 
za to samozřejmě nemohou, byla by 
to ale brzda ve výuce těch zdravých 
školáků. Již jsem říkal několikrát, že 
pokud jde o tyto děti, nejlepší sys-
tém byl systém zvláštních škol, kte-
ré byly výukou přizpůsobeny schop-
nostem žáků a měly tak největší 
šanci je něco naučit. 
Podle mého názoru jsou tyto novin-
ky snahou vychovat z našich dětí 
národ hlupáků, kteří se lépe ovláda-
jí než vzdělaní lidé.

 S tím souvisí i problematika uč-
ňovského školství. Ústecký kraj se 
snaží snižovat nezaměstnanost, bu-
dují se průmyslové zóny, ale chybě-
jí kvalifi kovaní dělníci.
Nepochopím, proč by musel mít tře-
ba zedník maturitu. Ten přece potře-
buje šikovné ruce stejně jako klem-
píř či truhlář. Ať si ji udělají, chtějí-
li jí mít a mají na to hlavu. Pochopil 
bych potřebu vyššího vzdělání u ob-
sluhy například CNC strojů, kde je 
potřeba ovládat počítačovou tech-
niku. Víte, naštěstí jsme každý pří-
rodou vybaveni jinak. Někdo má ši-
kovné ruce, jinému to lépe myslí. 
Mám kamarády a známé intelektu-
álně velmi zdatné ve vědních obo-
rech, ale kdyby měli zatlouct hřebík, 
skončilo by to špatně. Za další, co vi-
dím jako velmi špatné, je v podstatě 
zničení učňovského školství. Dříve 
každá velká továrna měla své učiliš-
tě, kde si vychovávala dělníky. Nyní 
se k tomu s velkou slávou vrací, jako 
teď tuším v Mladé Boleslavi. A před-

stava, že nás zachrání nevzdělaní 
migranti, je samozřejmě mylná.
Školy dnes chrlí stovky a tisíce stře-
doškoláků či vysokoškoláků s velmi 
pochybným vzděláním. Přitom by-
lo, jak jsem řekl, v podstatě zlikvi-
dované učňovské školství. Co je nám 
platné, že budeme mít stovky a tisí-
ce manažerů, když budou bez šan-
ce najít uplatnění, když nebudeme 
mít kvalifi kované dělnické profese. 
Nemyslím si, že dříve bylo na ško-
du mít kvóty pro počet vysokoškolá-
ků na určitý obor, kteří ale pak mě-
li práci zajištěnou, na rozdíl od části 
těch dnešních.

 Jsou dnes pedagogové připrave-
ni na dostatečné úrovni?
To je věc, kterou lze těžko posuzovat 
v džungli, jež panuje v českém vzdě-
lávacím systému. Hodnotit by se to 
dalo, kdyby čára vzdělávání byla pro 
všechny stejná. Nyní ale měřítko 
těžko najdeme.

 Pokud dnes srovnáme české škol-
ství, které kdysi mělo ve světě ob-
rovský kredit, se zahraničím, začí-
náme pokulhávat.
Samozřejmě, pokud vím, byla před 
převratem v roce 1989 vzdělanost 
českých dětí hodnocena do páté-
ho místa na světě, dnes jsme sotva 
na 65. místě a padáme. Jen meziroč-
ně jsou poklesy velmi citelné. Jak je 
možné, že to nikoho netrápí a neza-
jímá. Souvisí to i s určitou nekon-
cepčností na ministerstvu školství. 
 Zdroj: top

Senátor Jaroslav Doubrava: Školství
potřebuje komplexní přestavbu

Spíše než povinné předškolní vzdělávání dětí ve věku do pěti let by bylo lepší zavést desátou třídu. Bylo by to 
podstatně účelnější než novela školského zákona, která de facto stejně zavádí desetiletou školní docházku. 
V rozhovoru to uvedl senátor Jaroslav Doubrava (zastupitel Ústeckého kraje a člen Severočeši.cz).

Litoměřice | U příležitosti ukončení další dílčí etapy rekonstrukce stra-
vovacího provozu litoměřické nemocnice proběhla 4. května za účasti zá-
stupců zřizovatele a dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích pro-
hlídka nově zrekonstruovaných prostor. 
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Společnost zde podle slov předsedy 
představenstva KZ Ing. Jiřího Nováka 
za čtyři měsíce proinvestovala z vlast-
ních zdrojů 3,52 milionu korun. „Do vy-
bavení jsme pak s pomocí krajských pro-
středků, ROP Severozápad a Ministerstva 
zdravotnictví investovali 90 milionů ko-
run. Tomuto pracovišti byla několikrát 
udělena výjimka, ale po záměrech o vý-
stavbě nového areálu jsme i vzhledem k fi -
nančním nákladům přistoupili k postup-
né rekonstrukci,“ uvedl Ing. Jiří Novák. 
V areálu nemocnice V Podhájí bylo za-
tím proinvestováno čtvrt miliardy ko-
run s tím, že ještě letos by měl být ob-
jekt zateplen, vybudována lékárna a re-
vitalizováno parkoviště.
Modernizace se týkala nejen onkolo-
gie, ale i na sousedního, úzce spolu-
pracujícího oddělení nukleární medicí-
ny. V obou případech se investice týka-
ly jak revitalizace a modernizace budov 
areálu, tak masivní obměny a doplnění 
novou přístrojovou technikou.
Podobně zmodernizovala KZ prosto-
ry konvenční nukleární medicíny a la-
boratoře pro přípravu radiofarmak na 
svém druhém onkologickém pracoviš-
ti v Nemocnici Chomutov.
„Modernizované prostory oddělení nuk-
leární medicíny jsou svým současným 
vybavením špičkovým pracovištěm, la-
boratoře pro přípravu radiofarmak se 
svou úrovní v rámci České republiky řadí 
hned za ty, které byly otevřeny jako prv-

Krajská zdravotní zmodernizovala prostor konvenční nukleární medicíny

ní v Česku v Masarykově onkologickém 
ústavu v Brně,“ uvedl Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel KZ.
Modernizovanými prostory hosty 
provedl MUDr. Aleš Chodacki, pri-
mář Oddělení nukleární medicíny KZ 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem a Nemocnice Chomutov. „Z po-
hledu diagnostického procesu se zlepši-
la kvalita vyšetření, šíře diagnostických 
možností, komfort pacienta a odpadlo 
jedno vyšetření a jeden případný další 
pobyt ve zdravotnickém zařízení,“ uve-
dl MUDr. Aleš Chodacki k nákupu ga-
makamer SPECT a SPECT/CT, které pa-
tří ke světové špičce. 

Ústí nad Labem | Krajská zdra-
votní (KZ), která sdružuje pět ne-
mocnic v Ústeckém kraji, před-
stavila modernizované prostory 
konvenční nukleární medicíny 
včetně laboratoře pro přípravu 
radiofarmak v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem na pra-
covišti V Podhájí. 

Aquadrom Most - po celé prázdniny
otevřeny letní bazény s vodními 
atrakcemi a skluzavkami.
K dispozici travnaté plochy, dětské hřiště, 
minigolf, plážový volejbal. 
V provozu je víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem na tenis 
a ostatní míčové sporty.
Otevřeno denně od 9 – 20 hod.

Ve sportovních areálech
Benedikt a Matylda jsou
od poloviny května na vodních
plochách instalovány sestavy vodních 
atrakcí (trampolíny, houpací banány, 
skluzavky, horolezecké stěny),
navíc na Matyldě jsou pro jízdu 
po vodní hladině k dispozici
oblíbená šlapadla.

Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a MatylduZveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu

Řada stánků s vybranými pokrmy a ná-
poji jednotlivých menšin žijících na úze-
mí kraje byla obklopena zájemci, kteří 
ochutnávali maďarské, romské či viet-

namské speciality. Hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček v rámci slav-
nostního zahájení vyjádřil potěšení nad 
hojnou účastí na festivalu: „Jsem pře-

svědčen o tom, že se nám v Ústeckém kraji 
společně s národnostními menšinami žije 
dobře a tato akce přispěje k utužení tohoto 
přátelství,“ uvedl Oldřich Bubeníček.

Na akci, kterou provázel populární mo-
derátor Richard Samko, vystoupil pě-
vecký sbor Poupata, dětský taneční 
sbor Romano Jasnica, zazněly bulhar-

ské a slovenské písně. Ruskou kulturu 
představili Kozáci, diváky zaujala ma-
ďarská cimbálová muzika či Bengas – 
gypsy world music.  (top)

Barevný region přilákal navzdory počasí stovky návštěvníků
Ústí nad Labem | Druhý ročník festivalu Barevný region, který upořádal Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje na ústeckém Lidickém náměstí, přilákal v pátek 
13. května odpoledne stovky návštěvníků. I když se sem tam přehnal déšť a ze zataženého nebe zabouřilo, účinkující odvedli skvělou práci a byli odměněni potleskem publika.
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SVS: Díky příznivým podmínkám je
naše stavební sezóna v plném proudu

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších 
zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České 
republice. Ke konci roku 2015 v regionu působnosti SVS narostla délka vodovodní sítě na 8 982 km (bez přípojek), počet vodojemů je 994 a úpraven vod 54. Kanalizační síť se prodloužila na 
3 954 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 192. 

SVS průběžně obnovuje, udržu-
je a opravuje vodohospodářskou in-
frastrukturu na severu Čech.  Její in-
vestiční akce probíhají na celém je-
jím území působnosti. Jsou pláno-
vány s ohledem na Plán fi nancování 
obnovy, který musí v souladu s legis-
lativou realizovat každý vlastník vo-
dárenské infrastruktury, a na akcioná-
ři - městy a obcemi - schválený Podni-
katelský záměr SVS  na pětileté obdo-
bí. Příznivé klimatické podmínky nám 
letos umožnily hned od ledna praco-
vat na těch rozsáhlejších akcích, kte-
ré přecházejí z minulého roku, a sou-
časně zahajovat řadu investičních ak-
cí v rámci investičního plánu na rok 
2016. Nyní je naše stavební sezóna 
v plném proudu.

Obnova majetku 
v centru pozornosti

SVS při svém vzniku v roce 1993 od 
svých akcionářů převzala rozsáh-
lý, dlouhodobě podinvestovaný infra-
strukturní majetek. Dnes je průměrně 
60 % tohoto majetku za svou životnos-
tí, především liniové stavby - vodovod-
ní a kanalizační sítě. Věnujeme proto 
pozornost přípravě a realizaci staveb 
právě v oblasti obnovy majetku. Na ně 
letos připadne celých 80 % z celkového 
objemu 1,27 miliardy korun určených 
na investice SVS.

Potřebujeme mnohem více 
prostředků

Finanční zdroje z ceny vody, jež má-
me k dispozici, zdaleka nepokrývají 
skutečnou potřebu obnovy podle fy-
zického stavu infrastruktury. Celých 
25 % ceny vody si nejdříve odčerpá 
stát, a to formou DPH a řadou dalších 
poplatků - za surovou povrchovou 
a podzemní vodu, za vypouštění vy-
čištěných vod z čistíren zpět do řek aj. 
Dalších 40 % jsou náklady na provoz 
včetně oprav prováděných provozo-
vatelem vodovodů a kanalizací. Na 
SVS jako vlastníka zůstane jen 35% 
podíl, který plně využívá na reinves-
tice do obnovy a přiměřeného rozvo-
je majetku.

Efektivita a koordinace
Inkasované prostředky z ceny vody 
se snažíme co nejefektivněji směro-
vat do obnovy. Díky zavedení fl exibil-
ního systému výběrových řízení zhoto-
vitele staveb pomocí rámcových smluv 
se SVS podařilo dosáhnout snížení cen 
konkrétních zakázek o 20 % a více pod 
ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace sta-
vebnictví). Snažíme se naše stavby ko-
ordinovat jak s vlastníky ostatních sí-
tí vedených v komunikacích a s vlastní-
kem komunikací, tak i s městy a obce-
mi, našimi akcionáři. 

Některé stavby zahájené již loni přešly 
do letoška. Důvodem byl začátek zim-
ního období a ukončení provozu obalo-
ven, jakož i nepovolení vstupu do ko-
munikací ve správě SÚS a Krajských 
správ silnic v zimním období. Stavby 
proto byly přes zimu adekvátně zakon-
zervovány a práce na nich byly opět 
zahájeny ihned po spuštění provozu 
výroben živičných směsí. 

Jde o tyto stavby, 
vč. termínu dokončení: 

 Okres Děčín: Děčín Dělnická ul. – 
rek. kanalizace a vodovodu (IX/2016), 
Chřibská – rekonstrukce úpravny vo-
dy (I/2017)

  Okres Chomutov: Hrušovany – re-
konstrukce ČOV (VIII/2016), Chomu-

tov ul. Čelakovského, Politických vězňů 
a Dostojevského – rek. kanalizace a vo-
dovodu (IX/2016) 

 Okres Louny: Louny ul. Sladkovského 
– rek. kanalizace (V/2016)

 Okres Litoměřice: Lovosice ul. Dvořá-
kova – rek. kanalizace (V/2016), Třebe-
nice – rek. ČOV (XII/2016)

 Okres Most: Most ul. Vítězsla-
va Nezvala – rek. vodovodu 1. etapa 
(VI/2016)

 Okres Teplice: Duchcov ul. Bílinská, 
Riegrova, Havířská, Nádražní a Bratří 
Čapků – rek. kanalizace a vodovodu (po 
etapách do VI/2016), Teplice Smetano-
va a Denisova ul. – rek. kanalizace a vo-
dovodu (v třech etapách do VII/2016), 
Ohníč – Křemýž – odstranění kanal. 
výústí (VIII/2016), Bílina – Všechlapy – 
rek. vodovodního přivaděče (XI/2016) 
Díky intenzivnímu soutěžení, které jsme 
zahájili již koncem roku 2015, jsme moh-
li začít realizovat stavby zařazené v rám-
ci investičního plánu 2016 hned, jakmi-
le to klimatické podmínky dovolily. Na-
ším cílem je dosáhnout rovnoměrného 
plnění plánu v průběhu roku. Právě ny-
ní jsou v realizaci nebo před zahájením 
v okresech Ústeckého kraje tyto jmeno-
vité stavby, s termínem dokončení:

 Okres Děčín: Česká Kamenice ul. 
V Zahrádkách a Nábřežní – rek. vodo-
vodu (VI/2016), Šluknov Fügnerova ul. 
– rek. kanalizace a vodovodu (VI/2016), 
Jiřetín pod Jedlovou, Jedlová – rek. při-
vaděče ve štole Niederland (VI/2016), 
Varnsdorf Žižkova ul. – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VIII/2016), Rumburk 
Střední ul. – rek. kanalizace a vodo-
vodu a odstranění výústi (VIII/2016), 
Varnsdorf Chmelařská – odstranění vý-
ústi (IX/2016)

 Okres Chomutov: Chomutov ul. 
Blatenská u Billy – rek. kanalizace 
(VI/2016), Kadaň Komenského ul. – rek. 
vodovodu (VI/2016), Jirkov Nový Bře-
zenec – rek. vodovodu (VI/2016), Cho-
mutov Jiráskova ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (VII/2016), Chomutov ul. 
Osvobození a Sokolská – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VIII/2016), Chomutov 

Bezručovo údolí – rek. vodovodu na 
přemostění (VIII/2016), Klášterec nad 
Ohří – rek. 2 vodojemů Jezerní vrch 
(IX/2016) 

 Okres Louny: Louny Sladkovského 
ul. – rek. kanalizace (V/2016), Podbořa-
ny Letov – rek. vodovodu (VI/2016), Ža-
tec – rek. vodojemu STP (X/2016), Pod-
bořany Nádražní ul. – rek. kanalizace 
a vodovodu (VI/2016), Peruc ul. U Kou-
paliště – rek. vodovodu (VI/2016), Ža-
tec ul. Jana Herbena – rek. kanalizace 
(VII/2016), Podbořany ul. Ant. Dvořáka 
– rek. kanalizace a vodovodu (VII/2016), 
Cítoliby ul. Zeměšská a Dvořákova – 
rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), 
Žatec K Bezděkovu – rek. přivaděče 
(IX/2016), Žatec ul. S. Čecha – rek. kana-
lizace a vodovodu (X/2016) 

 Okres Litoměřice: Roudnice n. Labem, 
Hracholusky – rek. čerpací stanice od-
pad. vod (V/2016), Lovosice Dvořákova 
ul. – rek. kanalizace (V/2016), Žitenice ul. 
U Hřiště – rek. vodovodu (VI/2016), Bo-
hušovice n. Ohří ul. Družstevní a Ma-
sarykova – rek. kanalizace a vodovo-
du (VI/2016), Litoměřice Raisova ul. – 
rek. vodovodu (VI/2016), Libochovice 
ul. Kosmonautů – rek. kanalizace a vo-
dovodu (VI/2016), Libochovice – odstra-
nění výústi novou kanalizací a ČSOV 
(VII/2016), ), Štětí Chcebuz – rek. vodo-
jemu (VII/2016), Roudnice n. Labem ul. 
Třebízského – rek. kanalizace a vodovo-
du (VIII/2016), Třebušín Kotelice – rek. 
vodojemu a vodovodu (VIII/2016), Malíč 
– rek. vodovodu č. p. 45-501 (VIII/2016), 
Roudnice n. Labem ul. Horymírova, Kro-
kova, Sámova, Neklanova - rek. kanaliza-
ce a vodovodu (X/2016), Horní Beřkovice 
– rek. hrub. předčištění ČOV (X/2016)

 Okres Most:  Litvínov Žižkova ul. – 
rek. kanalizace a vodovodu (V/2016), 
Most – rek. vodovodu od ul. J. E. Pur-
kyně po ul. Pod Koňským vrchem 
(VI/2016), Patokryje ulička – rek. vodo-
vodu (VI/2016), Havraň za hřištěm – 
rek. vodovodu (VI/2016), Litvínov Du-
kelská ul. – rek. kanalizace a vodovodu 
(VII/2016), Litvínov Mlýnská ul. – rek. 
kanalizace a vodovodu (VII/2016), Litví-

nov Vilová čtvrť – rek. kanalizace a vo-
dovodu a převedení OV (VII/2016), Lom 
– rek. ČOV (IX/2016) 

 Okres Teplice: Duchcov nám. Republi-
ky a ul. Míru a Mlýnská – rek. kanalizace 
a vodovodu (V/2016), Teplice Střední ul. 
– rek. vodovodu a kanalizace (V/2016), 
Lahošť ul. U Kapličky, Teplická, Příčná 
a zčásti ul. Švermova – rek. vodovodu 
(V/2016), Teplice Sobědruhy U Zámečku 
– rek. vodovodu a kanalizace a odstra-
nění výústi (VI/2016), Hostomice Baku-
nínova ul. – rek. kanalizace a vodovodu 
(VI/2016), Dubí Střední ul. – rek. kanaliza-
ce a vodovodu (VI/2016), Teplice Jana Ko-
ziny – rek. vodovodu (VI/2016), Křemýž 
– odstranění kanal. výústi (VIII/2016), 
Osek ul. Svobody – rek. kanalizace a vo-
dovodu (VIII/2016), Teplice Kmochova 
ul. – rek. vodovodu (VII/2016),  Hrob, ul. 
Mlýnská a Teplická, Mírové nám. a okolí 
– rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2016), 
Teplice Nákladní ul. u stavebnin – rek. 
vodovodu (VIII/2016), Teplice Dubská 
ul. – rek. vodovodu (IX/2016), Teplice ul. 
K Vápence – rek. vodovodu (IX/2016), 
Ledvice ul. Mírová, Odboje, Hřbitovní – 
rek. kanalizace a vodovodu a odstr. vý-
usti (IX/2016), Modlany – zkapacitnění 
ČOV (XI/2016),

 Okres Ústí n. Labem: Přestanov – 
rek. kanalizace (VI/2016), Ústí nad La-
bem ul. Ivana Olbrachta a Obránců mí-
ru – rek. vodovodu (VI/2016), Ústí n. 
Labem Předlice Kubistov – rek. vodo-
jemu a čerpací stanice (VIII/2016), Ús-
tí nad Labem ul. Na Drahách a Střížo-
vická – rek. vodovodu (VIII/2016), Trmi-
ce Koštov – rek. vodojemu a vodovodu 
(VIII/2016), Homole u Panny Bláhov – 
rek. vodovodu (IX/2016). 
Kromě výše uvedených jmenovitých 
investičních akcí probíhají na majet-
ku SVS další drobné investiční akce. Le-
tos je jich naplánováno v celém regionu 
SVS přes 200 v celkovém objemu kolem 
80 milionů korun. Předmětem díla je 
např. doplnění zabezpečovacích systé-
mů objektů, rekonstrukce elektroinsta-
lace nebo výměna dílčích částí techno-
logií typu čerpadla, dmychadla apod.

Investice SVS do vodárenské 
infrastruktury v rámci 

Ústeckého kraje

Investice do majetku v rámci in-
vestičního plánu SVS pro rok 2016 

jsou po okresech v rámci 
Ústeckého kraje stanoveny 

v uvedených objemech:
investice pro okres celkem 

(obnova a strategické) 
Chomutov 15 staveb 77,5 mil. Kč 
Děčín 18 staveb 168,6 mil. Kč 
Louny 16 staveb 78,6 mil. Kč
Litoměřice 24 staveb 116,7 mil. Kč 
Most 16 staveb 72,9 mil. Kč 
Teplice 25 staveb 152,1 mil. Kč 
Ústí n. L. 15 staveb 106,3 mil. Kč
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Při předávání cen nejlepším mana-
žerům byl přítomen i prezident Mi-
loš Zeman a premiér Bohuslav So-
botka a oceněným manažerům po-
blahopřáli. 
Ze sedmdesáti fi nalistů byli pouze 
dva z Ústeckého kraje. Vedle hejtma-
na Oldřicha Bubeníčka si odnesl oce-
nění manažer roku v odvětví chemie 
Marek Świtajewski, předseda před-
stavenstva a generální ředitel spo-
lečnosti Unipetrol a jednatel společ-
nosti Unipetrol RPA v Záluží.
Soutěž o manažera roku byla zalo-
žena v roce 1993 jako počátek tradi-
ce hodnocení významných reprezen-

tantů managementu v České repub-
lice. Je prezentací moderních metod 
fi remního řízení, jejich vývoje a tren-
du. Umožňuje ocenit osobnosti mana-
gementu, prezentovat jejich výsled-
ky širší veřejnosti a poukázat na jejich 
úlohu v rozvoji české ekonomiky.
K objektivnímu posouzení účastní-
ků soutěže a k regulérnosti jejího 
průběhu je vytvořen Řídící výbor 
soutěže, složený ze zástupců vyhla-
šovatelů a partnerů soutěže, vrcho-
lových manažerů a odborníků z ob-
lasti managementu. Hodnocení pro-
vádí Hodnotitelská komise jmenova-
ná Řídícím výborem soutěže. Hejtman Ústeckého kraje si přebral na Žofíně ocenění Manažer roku 2015.

Manažerem roku v kategorii veřejné správy
se stal hejtman Oldřich Bubeníček

Česká manažerská asociace udílela na pražském Žofíně již po třiadva-
cáté prestižní ocenění Manažer roku. Do sedmdesátky fi nalistů postou-
pil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a v kategorii „Veřejná 
správa – představitel“ si odnesl cenu Manažer odvětví 2015.

Uctění památky 313 obětí pocho-
du smrti se v rámci pietního ak-
tu v Krupce Na Prokopce zúčast-
nil vedle řady pozvaných také 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. 

Květiny položil spolu se zástupci velvy-
slanectví všech států zúčastněných v bo-
jích 2. světové války, místopředsedou se-
nátu Zdeňkem Škromachem, představi-
teli vlády i Parlamentu České republiky, 
dobrovolných organizací regionu i před-
ních ekumenických reprezentantů kraje.
 Všichni mluvčí ve svých projevech při-
pomněli zrůdnost pochodů smrti v ob-
dobí konce 2. světové války. „Je naší po-
vinností nezapomínat na ty, kteří se ni-
kdy nevrátili ke svým blízkým,“ uvedl 
mimo jiné hejtman Bubeníček.
U příležitosti slavnostní události byl in 
memoriam oceněn loni zesnulý zdejší 
rodák plk. Josef Hasinec. Nejvyšší me-

daili 1. stupně převzal z rukou předse-
dy Ústředního výboru Českého svazu 
bojovníků za svobodu Jaroslava Vodič-
ky syn Petr Hasinec.

Společný hrob 313 vězňů koncentrač-
ních táborů zemřelých při transportu 
smrti v roce 1945 se nachází na okra-
ji Krupky-Bohosudova u prvního hor-

nického kostela sv. Prokopa. Památník 
obětem zde byl odhalen roku 1948 
a je každoročně místem konání piet-
ního aktu k uctění jejich památky. 

Průvod baráčníků 
odstartuje festival 
České středohoří

Folklorní festival „České stře-
dohoří“, založený před šesti le-
ty, se stal již součástí kulturní-
ho života Ústeckého kraje. Letos 
se 6. Mezinárodní folklorní festi-
val odehraje opět v letním amfi -
teátru v obci Třebívlice u Lovo-
sic, a to 28. května.  

Festival začíná ve 12 hodin prů-
vodem baráčníků a krojových 
souborů od Vinařství v Třebí-
vlicích k areálu festivalu. Po 
oficiálním zahájení se budou 
střídat na podiu ve svých vy-
stoupeních folklorní soubory 
Klobučan a Klobučanek z Va-
lašských Klobúk, Kozáci Vlta-
vy, mexická Dvorana, brazilská 
Samba de Cuba či zpěvák Sta-
nislav Hložek. Ten je zároveň 
i patronem akce. 
Letní amfi teátr s rybářskou baš-
tou a rybníčkem plným pstruhů 
poskytne návštěvníkům i spous-
tu další podívané a zábavy. Dě-
ti i dospělé čekají soutěže v pojí-
dání jahodových knedlíků či piv-
ní mezulán. 
Záštitu nad festivalem převzal 
hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček. Ten návštěvní-
ky společně s pořadatelem akce 
XIX. Župa sdružených obcí ba-
ráčníků srdečně zve na pestrý 
program v nádherném přírod-
ním prostředí obce.

Vloni bylo k vidění na festivalu 
mnoho zajímavých oděvů.

Do kategorie s názvem Nejlepší firemní ka-
talog, profil, jednorázové médium bylo při-
hlášeno celkem 14 publikací. Porota se roz-
hodla ocenit jen dvě z nich, mezi nimi právě 
i grafický manuál olympiády dětí a mládeže, 
která se letos konala v Ústeckém kraji. Au-
tory manuálu je agentura Sopko Chomutov 
a zaměstnanci oddělení mediální komunika-
ce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Úspěch 
slavili zástupci Ústeckého kraje i v katego-
rii výročních zpráv. Z celkem osmi přihláše-

ných skončila výroční zpráva našeho kraje 
za rok 2014 na třetím místě. 
Profesní soutěž Zlatý středník se poprvé usku-
tečnila v roce 2002. Hodnotí fi remní periodická 
i neperiodická média určená k reprezentaci spo-
lečnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákaz-
níkům, obchodním partnerům nebo zaměstnan-
cům. Dále hodnotí i původní české texty a PR tex-
ty otištěné ve fi remních tiskovinách či ve veřej-
ných médiích. Další podrobnosti o soutěži jsou 
uvedeny na www.zlatystrednik.cz.

V Krupce uctili památku obětí pochodu smrti

Ústecký kraj zabodoval 
v soutěži Zlatý středník

Hned dvě nominace se podařilo proměnit Krajskému úřadu Ústeckého kraje v soutěži Zlatý střed-
ník. Ceny, kde se každoročně hodnotí nejlepší fi remní periodická i neperiodická média, vyhlásil PR 
Klub již počtrnácté. Do Ústeckého kraje putuje třetí místo za výroční zprávu roku 2014 a druhé mís-
to patří grafi ckému manuálu Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže. Mezi 127 přihlášených peri-
odik rozdala odborná porota ceny hned ve 14 kategoriích.

Všichni ocenění spolu s odbornou porotou.
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Na lyžích se od chaty dostanete na 
všechny sjezdovky areálu a na ly-
žích se zase vrátíte zpět před chatu. 
Po lyžování oceníte umístění stře-
diska mimo ruch civilizace. Společ-
ně s rodinou a přáteli si vychutnáte 
klid a pohodu. 

Umístění areálu do vrcholových 
partií Krušných hor nabízí nepře-
berné možnosti pro zimní i letní tu-
ristiku a rekreaci. Snadná dostup-
nost horských hřebenů je ideální 
pro milovníky pěší turistiky i pro 
všechny, kteří chtějí jen relaxo-

Aktivně na horách i v podhůří s Bránou do Čech

Klínovec - Trail park

Vážení návštěvníci Krušných hor, PRAVÝ KLÍNOVEC ( www.pravyklino-
vec.cz ) je příjemné a všem cenově dostupné lyžařské středisko, upro-
střed kouzelné krajiny na úpatí Klínovce, vrcholu Krušných hor, přímo 
na dojezdu sjezdových tratí č. 7 (Slalomáku) a č. 8 (Turistické).

vat a uniknout před shonem a hlu-
kem civilizace. Při dobré viditelnos-
ti se přímo z terasy restaurace na-
bízí pohled na kouzelné panorama 
těchto nádherných hor.

Kdo se vydá zdolat nejvyšší vrchol Kruš-
ných hor, může si po namáhavém výstu-
pu odpočinout v příjemné horské cha-
loupce „Krásná vyhlídka“ (na sníku). Za 
slunného počasí se na terase této ma-

lebné chaloupky můžete potěšit jedi-
nečným výhledem na Fichtlberg, nej-
vyšší horu německé části Krušných hor, 
nebo se ohřát u krbu uvnitř a dopřát si 
něco z dobrot, které zde nabízejí.

Offroad
safari  
Expedice industriální i panenskou 
krajinou severozápadních Čech 
představují okouzlující Krušné ho-
ry protkané štolami, třetihorní sop-
ky Českého středohoří, stratovul-
kán Doupovských hor a mezi tím 
Mosteckou uhelnou pánev plnou 
obřích povrchových dolů a chemic-
kého průmyslu.

www.offroadsafari.cz

Dvacet dva km mírně klesajících lesních stezek speciálně navržených pro potě-
šení z jízdy na horském kole (trailů). 

www.klinovec.cz

Zaručený adrenalinový zážitek na 
vás čeká při sjezdu na terénních 
koloběžkách ve Sport areálu Klí-
ny. Horské koloběžky si u nás mů-
žete zapůjčit. Konstrukce kolo-
běžky a její komponenty dovolují 
sjíždět prudké kopce, překonávat 
těžký kamenitý terén, lesní stezky 
s kořeny, downhillové tratě s bou-
lemi a skoky, klopenými zatáčka-
mi a podobnými prvky, kterých je 
v Krušných horách nespočet.

www.kliny.cz

Klíny - horské koloběžky

V Adrenalin parku Jedlová byla zpří-
stupněna pro veřejnost další no-
vá zážitková atrakce a to v podobě 
tzv. obří houpačky. V areálu spod-
ní stanice vleku tak můžete bez-
pečně vyzkoušet své nervy a nechat 
se vystřelit z 14 m vysoké koupač-
ky do éteru. Obří houpačka je urče-
ná všem věkovým kategoriím, musí-
te mít pouze odvahu. V provozu tak 
bude houpačka po celou dobu let-
ní sezóny. Kromě jiného zde může-
te vyzkoušet i sjezdové káry, terénní 
koloběžky, lezeckou stěnu. Pro malé 
děti je tu i dětské hřiště a příjemné 
je i občerstvení s výhledem na ob-
ří houpačku.
Vystoupejte na vrchol Jedlové a užij-
te si pořádnou porci adrenalinu v la-
novém centru. Půjčte si u nás terén-
ní koloběžku a jednou z pěti tras 
sjeďte k dolní stanici vleku.
Tam si ještě vyzkoušejte úžasnou 
jízdu na horských kárách (tříkol-
kách). Káry jsou určeny jak pro děti, 
tak i dospělé. Dospělí mohou s men-
ším dítětem po sjezdovce jezdit ve 
dvou. Povinnou výbavou jezdce je 
helma. Užijete si otočky, smyky ne-

Obří houpačka v Adrenalin parku Jedlová

bo jízdu slalomem. Další atrakce se 
budují v bezprostřední blízkosti dol-
ní stanice vleku.

www.sport-jedlova.cz
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BMW udává směr. Následujte jej i Vy.
Vydejte se cestou technologických inovací
a nejmodernějších asistenčních systémů
v BMW řady 5. Tento sebevědomý sedan
nelze zařadit mezi běžné manažerské
limuzíny. V jakékoli situaci totiž vyzařuje své
nepřekonatelné charisma. Pro více informací
o nabídce operativního leasingu navštivte
www.radostnadosah.cz nebo se poraďte
s našimi prodejci.

CHARISMA.
BMW ŘADY 5 SEDAN
OD 14 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

Radost z jízdy

BMW řady 5
Sedan

www.autogral.cz

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2
BMW řady 5 Sedan: 4,3–9,9 l/100 km,
114–231 g/km.

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

* Nabídka operativního leasingu je kalkulovaná na vůz BMW 520d
xDrive Sedan s výbavou v hodnotě 117 000 Kč bez DPH zdarma
(výbava obsahuje automatickou převodovku a parkovací senzory) za
podmínek 0% akontace, 48 měsíců, 25 000 km/rok, obsahuje povinné
ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb
BMW Service Inclusive obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo
do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 18 149 Kč. Nabídka je určena
pro plátce DPH. Kalkulace pro neplátce bude připravena na požádání.
Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České
republice jsou nabízeny prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s.,
a UniCredit Fleet Management, s.r.o. Vyobrazení vozu je ilustrační.

věštkyně a kartářka SANDRA
jsem tu jen a jen pro Vás
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www.sandra-vestirna.webnode.czwww.sandra-vestirna.webnode.cz

Jsem profesionální kartářka a věštkyně SANDRA.
Pracuji s kyvadlem a věšteckou koulí. 
Vykládám z tarotových karet a provádím 
i čarodějnické rituály, jsem také čarodějka

Špičkový fotograf Daniel Šei-
ner nechybí u celostátních sou-
těží krásy, svateb, módních pře-
hlídek a různých společensko-
kulturních projektů. Exkluzivní 
snímky najdete na jeho vlast-
ním, ale i řadě dalších faceboo-
kových profi lů a stránek. Za 
svou práci  letos získal cenu Aso-
ciace profesionálních fotografů - 
Osobnost české fotografi e 2015. 

 Kdy jste s fotografováním začal 
a co vám na něm učarovalo?
Začal jsem s ním už v dětství, díky tá-
tovi, který mě k tomu přivedl a nau-
čil mě tehdy ještě analogovou fotogra-
fi i dotahovat technicky k dokonalosti. 
S příchodem digitální fotografi e jsem 
se učil zcela nové věci a musím říct, že 
se učím stále. Denně mám pocit, že se 
mám pořád možnost v mnoha věcech 
zlepšovat a že chci dělat lepší a lepší 
fotky. Miluji ve fotografi i emoce a to ja-
kékoliv, pak mám teprve pocit, že mě 
ta fotografi e učarovala a oslovila.

 Mezi kolegy fotografy jste 
známou osobností. Málokdo ale 
možná ví, že se svým týmem pro-
vozujete fotoateliér. Jaké služby 
nabízí?
Po mém otci provozuji mostecký 
fotoateliér Foto Šeiner v Javorové 
ulici a to s opravdu profesionál-
ním týmem složeným z fotograf-
ky, laborantky, grafičky a asisten-
ta. Nabízíme všechny myslitel-
né služby od pořízení fotografie, 
přes její úpravy až po její výro-
bu. Největší klientelou ateliéru 

jsou především rodiny s dětmi, 
ale často je využíván i pro bussi-
nes portréty, portfolia modelek, 
ale třeba i pro technickou fotogra-
fii. Využíváme jen opravdu znač-
kovou a kvalitní techniku a při 
úpravách, retuších, nebo dokonce 
i renovacích starých fotografií se 
s každou fotografií téměř „mazlí-
me“, aby byl výsledek co nejlepší. 
V naší laboratoři pak vyrábíme fo-
tografie na fotopapír, ale umíme 
to i na fotoplátno, skleněné, ne-
bo plastové desky. Konečnou fází 

je pak i laminování, nebo rámová-
ní. To vše děláme od malých foto-
grafií do alba, třeba až po několi-
kametrové velikosti na zeď.

Fotoateliér Šeiner
Javorová 3105, Most 43401
www.fotoseiner.cz
FB:  facebook.com/Foto Šeiner – 

ateliér Most
Tel.: 774 550 505 
email: prodejna@fotokamera.cz

Daniel Šeiner je Osobností české fotografie 2015
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11.00
13.00  stan 3x4,5m  interaktivní hra „S Tomíkem na kole“ 

 k k  re exní h materi l   vi itelnost ho e 
a klist   školení povinné výbavy na kolo  in orma e 
o spr vném výb r  yklisti ké p ilby  spr vné nasa ení, 

ív ní  mo nost vy ko šet si tak vané „alko“ brýle  
sim la e vním ní lov ka po  vlivem alkohol

14.00

14.30 Divadlo v Kufru

15.00 eh   ríny na   vak ov  matra e a lahy  
 robn  ošet ení  obva y, š tky

a ko k ní  pot p sk  te hnika  le e k  te hnika  
 vybavení hran e

o a  výsa ek e l n  s motorem  h e í pom ky  
 osobní sah s pom ko , obrana ve vo   
 hrana pomo í s r ového plov k   
 poran ní p te e ve vo   pádlování na raftu

16.00
17.00

sobota 4. 6. – Roudníky

Od 

10.00
13.30

100 let Teplárny Trmice  

9.00–13.30  sout e a divadlo pro d ti  skáka í hrad  
 uká ky hasi ské te hniky  ob erstvení

sledujte 

DOPROVODNÝ PROGRAM
ro ram podpo ený ada í    nové na ení na ilad , pre enta e á hraná ský h te hnik, interaktivní herna 

pro d ti    stopování, ošet ení ran ného a transport, po návání lé ivý h i edovatý h bylin, orienta e v p írod  be  kompasu a mapy, 
ro d lání ohn  a stavba týpí, indiánskou hudbu, tan e, divadlo a ohe , který bude ho et a  do ve era    
po návání fauny ory e era ilada, ur ování sv tový h stran, p eká ková slepe ká dráha, hra na bystrost 

 výuka ak se e dí a p eprava  plá e na plá

4. – 5. 6. 

https://www.facebook.com/eclokomotivamumie/

Jezero Milada
dobrovolný svazek obcí

h ete podpo it  
odní á hrannou slu bu

odpo te naší innost a pošlete S S ve tvaru  

S S na íslo 87777. Cena S e 

3  , p í em e vaší pomo i obdr í 8.5  . 

Slu bu S a iš u e rum dár .
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50. ročník Mezinárodního festivalu 
PORTA 2016 
v Ústí nad Labem

Vstupné v předprodeji: 230 Kč  
– předprodej zahájen! 
Předprodej vstupenek: recepce Domu kultury.

pondělí–sobota od 8.00 do 17.00 hod.  

Tel.: 475 221 025, 602 621 637.

Předprodej v den a místě konání  

koncertu 2 hodiny před začátkem.

Změna programu vyhrazena.

www.portausti-festival.cz

kultury.

WABI DANEK, XINDL X
VERA MARTINOVÁ

SPIRITUÁL KVINTET

ˇ
ˇ

Finále festivalu – sobota 4. cervna v Letním kine  
v Ústí nad Labem, zacátek hlavního programu ve 12:00 hodin

ˇ
ˇ

ˇ

PETRA CERNOCKÁ, JITKA VRBOVÁ, PACIFIK, HRDZA (SK)ˇ

10 finalistu souteže ze 6 zemí a další. 
Detský den na PORTE od 10:00 v horní cásti letního kina 

ˇ
ˇ ˇ ˇ

º

FEŠÁCI, RANGERS BAND,
NADA URBÁNKOVÁ,WILLIE JONES (USA)

OLGA MATUŠKOVÁ A K.T.O.
PETR KOCMAN, ALLAN MIKUŠEK (SK)

ˇ

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 
a primátorky statutárního města Ústí nad Labem Věry Nechybové.

FOLK STAGE
PETR LÜFTNER 
EPY DE MYE
O5 A RADEČEK
HUSTEJ WIMPY
MIRKA
MIŠKECHOVÁ

v horní části Letního Kina 

ORIGINAL STORE

www.campdavidczech.cz

NOVINKA
E-SHOP!CAMP DAVID oficiální partner FK Teplice

CAMPDAVID EUBB 2.ai   1   26.4.2016   17:58:55

MB_Operativni_Leasing_inzerce_246x131_Trida_A_new_SaW_dea.indd   1 28.04.16   11:08

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

jaro vtrhlo do 
Čech a tak je 
dnešní vydání 
Metropolu plné 
pozvánek, jak 
příjemně strá-
vit volný čas. 
Výběr je oprav-

du veliký a celý by se do novin 
nevešel. Každopádně doporuču-
jeme o posledním květnovém ví-
kendu navštívit největší open air 
akci v severních Čechách – slav-
nostní zahájení 862. lázeňské se-
zóny v Teplicích s tradičně pes-
trým a bohatým programem. 
V sobotu 4. června se koná ju-
bilejní 50. ročník ústecké Porty 
a zváni jste i k otevření sezóny 
na Jezeře Milada nedaleko Cha-
bařovic. Také tady je pro návštěv-
níky připraven doprovodný pro-
gram. Přijeďte se podívat, uvidí-
te, co se tady za uplynulé obdo-
bí změnilo. 
Krásné volné chvíle v přírodě vám 
za celý tým tvůrců tohoto vydání 
přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


