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PONDĚLNÍ RÁNA UŽ PRO VÁS NIKDY
NEBUDOU JAKO PONDĚLNÍ RÁNA 

NOVÝ 
SEAT ATECA

TECHNOLOGY TO ENJOY

2

Auto Anex s.r.o.     erotínova 379, D  3     www.autoanex.cz

Nikol Prachařová

Studuje gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově. Mezi její koníčky patří převážně sport 
(běh, fi tbox, posilováni, squash...), procházky v přírodě, vaření, pečení a ráda tráví čas 
s rodiči, s přítelem a s roční fenkou Tarou. Má ráda skoro všechno jídlo, ale nejraději 
mám sladké na všechny způsoby.

 Nejdřív byly oceněny Miss pu-
blika, Miss sympatie a obě vice-
miss. Vaše číslo ne a ne padnout. 
Co vám běželo hlavou?
V ten okamžik mě ani nenapadlo, 
že bych se mohla umístit, jen 

jsem si užívala skvělé atmosfé-
ry kolem a radovala se s holka-
mi z jejich úspěchu.

 A pak to přišlo…Jaké byly 
první pocity?

První pocit bylo velké překvapení 
a pak následovala neuvěřitelná ra-
dost, která mi probíhala celým tě-
lem. I teď, když si na ten moment 
vzpomenu, mám skoro stejné po-
city jako při vyhlášení. Moc jsem 
si ten večer užívala.

 Jak jste se na fi nále připravo-
valy?

Příprava proběhla v pátek, den 
před fi nále, nácvikem cho-
reografi e společného tan-
ce a zkoušky šatů. Jinak já 
osobně jsem se na fi nále 
nepřipravovala, jen jsem se 

snažila vše co nejvíce užít.
 Která z disciplín vám byla 

nejbližší a naopak, kterou bys-
te nemusela?

Nejbližší asi přehlídka společen-
ských šatů salonu Delta, to byl 

pro mne skvělý pocit, předvádět 
tak krásné šaty. A mezi moje ne 
zrovna oblíbené disciplíny pat-
ří rozhovor, protože nevím, co 

můžu čekat a na co se moderátor 
zeptá. Naštěstí byl Vláďa Hron moc 
hodný a nedával nám nějaké zákeř-
né otázky, vždy se nám snažil nějak 
pomoci a podržet nás.

 Byly jste dobrá parta, fandily jste 
jedna druhé, nebo panovala rivalita?

Nejsem si vědoma, že by mezi námi 
nějaká rivalita byla, díky organizá-
torům byla atmosféra velice příjem-
ná a přátelská. S holkami jsme v po-
hodě vycházely a v zákulisí jsme 
se hodně podporovaly, pomáhaly si 
a bavily.

 Zatímco na pódiu běžel dopro-
vodný program, porotci přidělova-
li body. Vzpomenete si, na co jste 
v té chvíli myslela?
V tu chvíli jsem nad tím nějak ne-
přemýšlela, připravovala jsem se na 
další události.

 Vnímala jste celkovou atmosfé-
ru slavnostního večera? Pomáhalo 
vám publikum?
Ano, atmosféra byla velice příjemná 
a uvolněná. Diváci i porotci se po-
řád usmívali a tím mi hodně pomá-
hali. Ten večer si člověk prostě mu-
sel užít!

 Korunovace, gratulace, slzičky 
dojetí, fotografování, dárky… Co 
jste si nejvíc užila?
Nemůžu říct, že bych si něco uži-

la více nebo méně. Vše bylo úžasné 
a nezapomenutelné. 

 Kdo vás do soutěže přihlásil 
a nejvíc vám fandil?
Do soutěže jsem se přihlásila sama. 
Nejvíce mi fandili rodiče a přítel.

 Otevřela vám soutěž krásy cestu 
na přehlídková mola?
Ano, díky soutěži jsem získala spous-
tu kontaktů a také nabídek na různá 
focení, akce apod.

 Co vás čeká v nejbližším obdo-
bí?
Tak především mám v plánu si uží-
vat rok kralování. Ale také mě čekají 
přípravy na maturitu.

 Jste velmi mladinká, jakou máte 
představu o vlastní budoucnosti?
Svoji budoucnost nemám zrovna ně-
jak nalinkovanou. Chci udělat ma-
turitu, využít příležitostí, které mi 
umožnila Miss Czech Press, a hlav-
ně být zdravá a šťastná.

Text: Metropol
Foto: Daniel Šeiner

Miss Czech Press 
je Nikol Prachařová

Báječná atmosféra, kterou vytvořili diváci zaplněného sálu Klubu Lávka v Praze, provázela fi nále národní soutě-
že krásy Miss Czech Press 2016. Všechny dívky si počínaly skvěle, o tom svědčily malé bodové rozestupy v hodno-
cení z vítězství se nakonec radovala devatenáctiletá Nikol Prachařová z Prostějova. 
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AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINULOOOOUUU RRROOODDDIIINNNUUU

CELOROČNÍ PROVOZ  BAZÉNŮ A VODNÍCH ATRAKCÍ

AQUADROM Most, Topolová 801AQUADROM Most, Topolová 801

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

STRÁVIT VOLNÝ ČASSTRÁVIT VOLNÝ ČAS

SPOLEHLIVÝ SPOLEHLIVÝ DODAVATELDODAVATEL
ELEKTŘINY A PLYNUELEKTŘINY A PLYNU

www.elimon.cz www.svezienergie.cz

VOLEJTE: 474 720 240

 energie bez skrytých poplatků 
 individuální přístup
 pro každou domácnost i fi rmu
 1 000 Kč bonus při online sjednání 
 online kalkulačka 
 podpora ZTP
 bonusy, slevy, akce a odměny
 smlouva na dobu neurčitou

Ušetřete 
v průměru 
ročně!

4 720

měnynyny
čičičičitotototouuu

Změnu 

dodavatele

zařídíme 

ZDARMA

za Vás!30%30% 

CO DNES OHROŽUJE SVĚT? 
Mikrobi, hmyz a hlodavci

www.DERETA.czHana Blažková 739 030 701
Ladislava Žvachtová 731 587 410

Naší základní fi lozofi í je zajišťování profesionálních služeb 
v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce. Zabýváme se 
hubením hlodavců a hmyzu a rádi vám pomůžeme například 

při problému se štěnicemi, šváby či mravenci. 
Rychle a diskrétně. 

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

Litoměřice | Zpracováním zadávací dokumentace 
a následným uveřejněním veřejné zakázky na pro-
fi lu zadavatele postoupil do své další fáze projekt  
magnetické rezonance pro Městskou nemocnici v Li-
toměřicích. Vlastní realizace dodávky přístroje se dá 
očekávat přibližně za rok.

„Vzhledem k tomu, že jde o nadlimitní veřejnou zakázku, 
u níž je termín pro uveřejnění minimálně 52 dní, obdržíme 
nabídky nejdříve koncem listopadu nebo spíš až v prosin-
ci. Poté nastane jejich vyhodnocení a podpis smlouvy s ví-
tězným uchazečem,“ popsal další postup Miroslav Jano-
šík, vedoucí oddělení rozvoje a dodal, že následně bude 
vypracován projekt na související stavební úpravy a vy-
psána veřejná zakázka na dodavatele stavební části.
Související stavební úpravy nutné pro instalaci magne-
tické rezonance budou velkého rozsahu, poměrně slo-
žité a budou probíhat za provozu oddělení radiologie 

a zobrazovacích metod. Jejich součástí budou nejen 
bourací a stavební práce, ale rovněž kompletně nové 
instalace a nová vzduchotechnika, která musí splňovat 
velmi přísné parametry. Realizace stavby zabere mini-
málně 3 měsíce. (nk)

Projekt magnetické rezonance pokročil

Jimlín | Zámek Nový Hrad 
v Jimlíně u Loun, příspěvková or-
ganizace Ústeckého kraje, uza-
vřel v neděli 9. října 2016 před-
časně turistickou sezonu. Důvo-
dem je začínající nová etapa re-
konstrukce areálu, tentokrát 
zaměřená na odvodnění všech 
tří nádvoří a úpravu cest.

 Letos si našlo cestu na zámek téměř 
15 tisíc návštěvníků. Oproti loňské-
mu roku se jedná o nárůst  2,5 tisíce 
lidí. Přes 12 tisíc lidí zavítalo pak i na 
kulturní akce, kdy nejnavštěvovaněj-
ší byly bezpochyby březnové Veliko-
noce, které si nenechalo ujít téměř 
4,5 tisíce návštěvníků. Zámek ale le-
tos s akcemi ještě neskončil. V sobo-

tu 3. prosince se v okolí zámku usku-
teční tradiční Adventní setkání, jehož 
hlavní scéna se bude zřejmě nachá-
zet v přilehlé kaštanové aleji, neboť 
nádvoří budou rozkopána. Velikono-
ce již budou v novém. (od dop.)

Jimlín přivítal 15 000 turistů

„Jedná se o jednu z prvních nestátních 
institucí v republice, která si klade za 
cíl sladit sociální systém se zdravotnic-
kým,“ uvedla ředitelka Fokusu Labe 
Lenka Krbcová Mašínová. Zúročují tak 
zhruba jeden a půl roční spolupráci 
s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, 
která je příspěvkovou organizací Ús-
teckého kraje. „Záměrem našeho týmu 
je snižovat stavy hospitalizovaných lidí 
s duševním onemocněním a přiblížit je 
zpět běžnému životu,“ dodala. Už ny-
ní je snahou týmu pracovníků nové-
ho Centra duševního zdraví v Chomu-
tově mimo jiné zkracování nemocnič-
ní péče či podpora domácí hospitali-
zace. Po šesti týdnech od samotného 
rozjezdu aktuálně pracují s 25 klienty. 
Strategii reformy psychiatrické péče, 
kterou schválilo Ministerstvo zdra-
votnictví v roce 2013, přiblížil ve-
doucí odboru zdravotnictví Ústecké-
ho kraje Petr Severa. „Realizace refor-
my je z výrazné části závislá na výstu-
pech vyplývajících z přípravy, realizace 
a implementace této národní strate-
gie. Rada Ústeckého kraje odsouhlasi-
la návrh postupu implementace refor-

my psychiatrické péče v Ústeckém kra-
ji a přípravu pilotních projektů Center 
duševního zdraví,“ vysvětlil Petr Se-
vera. Inspiraci si severočeský region 
vzal v italském modelu reformy psy-
chiatrické péče, která výrazně ome-
zuje lůžkovou léčbu a přesouvá ji do 
komunitních center s podporou do-
mácí hospitalizace, což je také cílem 
práce prvního nově vzniklého Centra 
duševního zdraví v Ústeckém kraji. 
Jak Petr Severa dodal, realizace stra-
tegie v jednotlivých krajích nemá do-
sud vyřešenu otázku vlastního fi nan-
cování, která závisí na národních sys-
témových změnách. „Vyvíjíme tlak ne-
jen na zdravotní pojišťovny, ale také na 

Ministerstvo zdravotnictví. Aktuálně 
bude Centrum duševního zdraví v Cho-
mutově fi nancováno z prostředků Ús-
teckého kraje, které navýší příspěvkové 
organizaci Psychiatrická léčebna Petro-
hrad,“ vysvětlil Petr Severa. 
Podporu nově vzniklé instituci vy-
slovil spolu s 1. náměstkem hejtma-
na Stanislavem Rybákem také posla-
nec Parlamentu ČR Jaroslav Krákora. 
„Jsme lidem v této oblasti mnoho dlužni, 
fi nanční pomoc je nutno prosadit,“ do-
dal. Pozitivní přístup ministerstev tlu-
močily rovněž Melanie Zajanová z Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí a Da-
niela Matějková z Ministerstva zdra-
votnictví. (od dop.)

V Chomutově mají Centrum duševního zdraví
Chomutov | Novou službu pro lidi s duševním onemocněním slavnostně otevřeli ve čtvrtek v Chomutově zástup-
ci tří stěžejních subjektů - Fokus Labe, Psychiatrické léčebny Petrohrad a Ústeckého kraje, který spolu s vedením 
odboru zdravotnictví reprezentoval 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák. V nových prostorách se sešla řada 
významných osobností z politické, sociální i zdravotnické sféry, stejně jako zástupci Ministerstva zdravotnictví 
a Ministerstva práce a sociálních věcí.
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CHARISMA.
BMW ŘADY 5 SEDAN
OD 14 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.*

Radost z jízdy

BMW řady 5
Sedan

www.kopeckybmw.cz

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

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

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.

Nechat si změřit cholesterol, krevní 
tlak, popovídat si s lékaři o preven-
ci kardiovaskulárních chorob, ale 
také si prohlédnout prostory Kardi-
ologické kliniky Fakulty zdravotnic-
kých studií Univerzity J. E. Purkyně 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z., to byla náplň 2. ročníku Dne 
otevřených dveří v rámci akce na-
zvané „Světový den srdce“. Do atria 
ústecké nemocnice zavítalo několik 
desítek lidí. 
„Akce splnila účel. Dorazila zhruba stov-
ka návštěvníků, kteří projevili zájem ne-
jen o prevenci před cerebrovaskulárními 
chorobami, ale také o kliniku. Akce to-
hoto typu jsou určitě do budoucna po-
třeba, zejména vzhledem k vyššímu vý-
skytu srdečních onemocnění v Ústeckém 

Činnost Vědecké rady za uplynu-
lý rok zhodnotil její předseda prof. 
MUDr. Martin Sameš, CSc. Jmenovací de-
krety převzali její noví členové Ing. Bo-
ris Šimák a MUDr. Jan Rejholec. Vědec-
ká rada udělila za uplynulý rok celkem 
devět cen pro lékaře, jejich kolegy ne-
lékaře a v oboru ošetřovatelství. První 
tři ocenění v každé kategorii získali za 
svoji vědeckou činnost a její uplatnění 
v praxi diplom, plaketu a fi nanční od-
měnu. Celkem bylo mezi vítězné auto-
ry rozděleno 280 tisíc korun.
Ing. Petr Fiala poté informoval pří-
tomné o záměru zapsat Krajskou 
zdravotní na seznam vědeckový-
zkumných institucí, který vede Ra-
da vlády pro vědu, výzkum a inovace. 
„Na naplnění tohoto záměru pracuje-
me a přesto, že proces je složitější, než se 
zdálo, věřím, že najdeme postup a vhod-
nou formu jak naši společnost na ten-
to seznam zařadit, což nám v budouc-

nu také zjednoduší fi nancování oblasti 
vědy a výzkumu.“ Druhý záměr, kte-
rý zmínil, označil za daleko ambici-
óznější. Je jím ustavení lékařské fa-
kulty v kraji: „Přes veškeré aktivity, kte-
ré Krajská zdravotní v oblasti zajiště-
ní personálu a náboru lékařů realizuje, 
ať už jde například o úspěšný stipendij-
ní program Nadačního fondu Krajské 
zdravotní a nově i Ústeckého kraje, po-
skytování stabilizačních příspěvků nebo 
aktivní personální politiku vůči zahra-
ničním lékařům, vnímáme trvající ne-
dostatek lékařů v regionu jako zásadní 
riziko pro zachování kvalitní a dostup-
né zdravotní péče. Je třeba konstatovat, 
že jde o problém, který dle našeho názo-
ru vyžaduje koncepční řešení, založené 
na dlouhodobé vizi.“

„ Jsme přesvědčeni, že tento krok, 
v kontextu předpokládaných změn 
v úhradové vyhlášce, udrží úroveň 
postavení Krajské zdravotní jako 
atraktivního zaměstnavatele, posí-
lí jeho konkurenceschopnost na tr-
hu práce a přispěje ke zmírnění do-
padů personální krize ve zdravot-
nictví,“ zdůvodnil záměr Ing. Jiří 

Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s., jejímž 
prostřednictvím spravuje Ústecký 
kraj pět páteřních nemocnic regio-
nu v Děčíně, Ústí nad Labem, Tep-
licích, Mostu a Chomutově. Me-
zi další motivační opatření patří 
nastavení motivační složky mzdy 
zaměstnancům v nelékařských 

Ceny Vědecké rady Světový den srdce přilákal desítky lidí

Zaměstnanci Krajské zdravotní si polepší o 10 %

kraji,“ řekl přednosta Kardiologické 
kliniky profesor MUDr. Pavel Červin-
ka Ph.D., FESC., FSCAI.
Světový den srdce byl poprvé vy-
hlášen v roce 2000 na datum 29. 
září. Připomíná se ve více než 100 

zemích. Cílem kampaně je propago-
vat zdravý životní styl, jako je na-
příklad zdravá strava nebo přimě-
řená fyzická aktivita jako způsob 
ochrany srdce před srdečně-cévní-
mi chorobami.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., deklarovalo záměr připojit se 
k navýšení objemu osobních nákladů pro rok 2017 o částku odpoví-
dající nárůstu mzdových tarifů o 10 % a souvisejícího příslušenství, 
tedy zákonných příplatků, přesčasové práce a jiné. Záměr schválilo 
představenstvo společnosti na svém jednání, které se uskutečnilo 30. 
září, i přesto, že Krajská zdravotní, a. s., není usnesením vlády a pří-
slušným nařízením vázána. 

zdravotnických profesích všeobec-
ná a dětská sestra. „S účinností od 
1. 11. 2016 budou poskytnuty mzdo-
vé prostředky uvedeným zaměstna-
neckým kategoriím rovnající se obje-
mu navýšení stávajících osobních pří-
platků nižších než 300 Kč na jedno 
pracovní místo sestry. Jedná se o dal-
ší z opatření v rámci personální stra-
tegie, podporující stabilizaci perso-
nálu, zvyšující konkurenceschopnost 
společnosti na trhu práce a naplňují-
cí mzdovou politiku,“ sdělil Ing. Jiří 
Novák s tím, že na takové navýšení 
mzdových prostředků bude potřeb-
ná částka ve výši necelých 6 milio-
nů korun ročně.

Na slavnostním zasedání 4. října převzali laureáti ceny Vědecké rady Kraj-
ské zdravotní, a. s. za rok 2015. Slavnostnímu okamžiku byli přítomni 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, jeho 1. náměstek dr. Stani-
slav Rybák, předseda představenstva KZ, a.s. Ing. Jiří Novák, generální ře-
ditel KZ, a.s. Ing. Petr Fiala a další hosté.
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Jde o projekt, který usiluje o pod-
poru mládežnického sportu všeho 
druhu a klade si za cíl nabídnout co 
největšímu počtu dětí a mladých li-
dí smysluplné volnočasové aktivity. 
Vyhlašovatelem je akciová společ-
nost European Press Holding, rea-
lizací byly pověřeny vydavatelská 
skupina METROPOL. Záštitu nad 
tímto projektem převzalo Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy České republiky.

 LOUNSKO: Stanislav Burian, Stadion 
Louny, cyklokros, MČR – 22. místo, Čes-
ký pohár 11. místo, Tuchořice 14. mís-
to, Hradec MR na silnici Plzeň 9. místo, 
Marie Hnízdilová, SK Jazzmani Žatec, 
plavání, 4x mistryně ČR na znakových 
tratích, juniorská reprezentantka ČR, 
Lucie Nesnídalová, Lokomotiva Žatec, 
vodní slalom, letos 1. místo na MČR, 
vyhrála všechny pohárové závody, lo-
ni 3. místo na MČR žáků, Beata Havlíč-
ková, Tenisový klub Louny, tenis, umís-
tění na 4. místě žebříčku žákyň, junior 
pár Karolína Jánská, Eliška Martinov-
ská, Fitness studio Louny, sportovní ae-
robik, 1. místa na MČR junior pár 2015, 
1. místa na MČR junior pár 2016.

 TEPLICKO: Patrik Žitný, fotbal FK 
Teplice, středopolař, ač je mu teprve 17 
let, již trénuje s ligovým A mužstvem 
a pravidelně hraje za juniorku žluto-
modrých Juniorskou ligu, je reprezen-
tantem U 18, Matěj Formánek, šerm 
TJ Lokomotiva Teplice, loňskou sezo-
nu v kategorii žáků ukončil v jednot-
livcích v žebříčku Českého poháru na 
7. místě, ve fi nále MČR byl kapitánem 
družstva Teplic, které obsadilo 3. mís-
to, v letošní sezoně dorostu je aktuál-
ně na 9. místě, body nasbíral v prvním 
turnaji Evropského poháru v Budapeš-
ti, kde skončil 62. z 215 závodníků, To-
máš Pecka, Vzpírání Teplice, hmot-
nostní kategorie nad 105 kg, v kate-
gorii do 20 let získal 1. místo, v kate-
gorii do 23 let 1. místo na Mistrovství 
ČR v Holešově, Antonín Janetka, atlet 
AK Bílina, bronzový medailista na Mi-
strovství ČR v běhu na 300 m překážek 
se stal v roce 2016 vedoucím dorosten-

cem na trati 400 m překážek, tím si vy-
bojoval účast na mezistátním utkání, 
kde skončil třetí a zaběhl zde limit na 
Mistrovství Evropy v gruzínském Tbi-
lisi, na své první vrcholné akci skončil 
v silné konkurenci na 20. místě, Adé-
la Civínová, atletka AK Bílina, v letošní 
sezoně patřila k české špičce na střed-
ních tratích, dvakrát vybojovala bronz 
a Mistrovství ČR juniorek na trati 3 000 
metrů v hale i na dráze, handicapova-
ný sportovec Vojtěch Urban, cyklistika 
TJ zdravotně postižených Nola Teplice - 
MČR v časovce, Most 3. místo, MČR sil-
nice, Brno 4. místo.

 MOSTECKO: Michal Chludil, Box Klub 
Baník Most, stříbrný na letošním MČR 
v Ostravě, medaile sbírá i za hranice-
mi při mezinárodních turnajích, napří-
klad v Německu, Dan Skočdopole, mo-
tokáry HKC Racing Team Most, Mistr 
republiky v motokárové třídě OK Juni-
or, stříbrný v letošním poháru Autoklu-
bu ČR, juniorky Uhlomostu, ploutvové 
plavání ve složení Karolína Dérerová, 
Karolína Žižková, Eliška Trollerová, 
Lucie Kolaříková, Daniela Uhlířová, 
Ilona Běhounková a Dominika Srbo-
vá úspěšně závodí ve světových po-
hárech, kde končí na vrchních příč-
kách, naposledy byly stříbrné v sibiř-

ském Tomsku, Tadeáš Procházka, AK 
Most, atlet, letos bronzový na Mistrov-
ství ČR v Třinci, závodil v hodu koulí, 
Ondřej Král, Badmintonový klub TJ Ba-
ník Most, reprezentace ČR na MEJ-U17 
v Polsku v soutěži družstev (dělené pá-
té místo) a jednotlivců (osmifi nále ve 
čtyřhře), nejlepší dosažené postavení 
na BWF Junior Rankings ve dvouhře 
20. místo, 3. místo na Romanian Juni-
or ve čtyřhře, stabilním členem junior-
ské reprezentace.

 LITOMĚŘICKO: Vojtěch Modra, SK 
kickboxu ASK Lovosice, 1. místo full-
contact juniorů do 65 kg Mistrovství 
světa v kickboxu asociace WKU Orlan-

do/USA 2016, 1. místo fullcontact juni-
orů do 63,5 kg Světový pohár asocia-
ce WAKO Rakousko 2016, 1. místo full-
contact juniorů do 60 kg Mistrovství ČR 
Praha 2016, 2. místo fullcontact junio-

Startuje anketa Nejlepší sportovec junior Ústeckého kraje 2016

rů do 63,5 kg Czech Open Praha 2016, 
2. místo lowkick juniorů do 63,5 kg 
Světový pohár WAKO Maďarsko 2016, 
2. místo fullcontact juniorů do 63,5 kg 
Světový pohár WAKO Maďarsko 2016, 
3. místo K1 juniorů do 63,5 kg Slovak 
Open Banská Bystrica 2016, 3. místo 
lowkick juniorů do 60 kg Mistrovství ČR 
Praha 2016, Michaela Červínová, ASK 
Lovosice – atletika, MČR hala 800 m - 1. 
m, MČR dráha 800 m - 1. m, mezistát-
ní utkání Slovensko, Maďarsko, Slovin-
sko, ČR dorostu 800 m - 2. m, MČR 22 – 
800 m - 2. M, účastnice ME (Tbilisi) do 
17. let, držitelka nejlepšího letošního 
výkonu na 800 m své kategorie, Tade-
áš Konschill, VK Slavoj Litoměřice, Mi-
str ČR v dvojskifu dorostenců, Mistr ČR 
ve sprintu osem dorostenců, Vicemis-
tr ČR ve sprintu dvojskifů dorostenců, 
Kristýna Malířová, ASK Lovosice, skok 
vysoký: 1. místo MČR - hala/175 cm do-
rost, 1. místo MČR - dráha/174 cm do-
rost, 5. místo MČR - dráha/176 cm mu-
žů a žen, 5. místo MČR - dráha/169cm 
do 22 let, 1. místo Olympic Hopes- drá-
ha/176 cm, 1. místo Mezistátní utká-
ní CZE-HUN-SLO-SVK-CRO/171 cm, 27. 
místo ME Tbilisi 162 cm (velká část vý-
pravy zdravotní problémy, včetně Ma-
lířové), Tereza Fišerová, Klub kanois-
tiky Roudnice nad Labem, Mistrovství 
světa juniorů Krakow – Polsko - mis-
tryně světa v kategorii C 1 + 1, místo 
v kategorie k1 hlídky, Mistrovství Evro-
py juniorů Solkan – Slovinsko - 3. mís-
to v kategorie C1 + 2. místo C1 hlídky 
+ 1. místo v kategorie K1, žebříček ju-
niorů v ČR, 1. místo v kategorii  K1, 1. 
místo v kategorii C1, Mistrovství Čes-
ké republiky dospělých – 1. místo v ka-
tegorii C 1.

 ÚSTECKO: Matěj Ščerba, Athletic club 
Ústí nad Labem, skok o tyči, účastník 
mistrovství světa juniorů 2016, vítěz 
mezistátního utkání juniorů v Maďar-
sku 2016, mistr ČR juniorů 2016, mistr 
ČR mužů do 22 let, výkonem 5,10 met-
ru vylepšil krajský rekord juniorů i mu-
žů, kromě skoku o tyči se prosazuje ta-
ké ve skoku do dálky, když si vylepšil 
osobní rekord na 6,98 metru, Tomáš Šá-
lek, SKP Sever Ústí n. L., box, váha +91 
kg., 5. místo na ME juniorů a mistr ČR, 
Daniel Drábek, Sport Union Ústí n. L., 

karate, Mistrovství Evropy 2016 EGKF, 
kumite 2. místo (Rakousko, Steyr), EU-
RO GRAND PRIX, AUSTRIA OPEN, EKF- 
kumite 2. místo (Rakousko, Salzburg), 
EURO GRAND PRIX Plzeň EKF, -  kumite 
3. místo, Mistrovství ČR 2016 Goju Ryu 
(Brno) – kumite 1. místo, Otevřené mis-
trovství ČR, Moravy a Slezska 2016 (Je-
seník) – kumite 1. místo, 1. kolo Národ-
ního poháru ČR Goju Ryu (Hustopeče) 
– 1. místo, 1. kolo Národního poháru 
ČR (Havířov) - kumite 1. místo, 1. místo 
kumite tým, 2. kolo Národního poháru 
ČR (Lovosice) – kumite 1. místo, Vasil 
Kušej, FK Ústí n. L., SG Dynamo Dres-
den, fotbalista, jako mladší doroste-
nec nastupoval pravidelně za starší do-
rost v kategorii U19 v klubu FK Ústí n. 
L. a reprezentoval ČR do 17 let, kdy ve 
čtyřech mezistátních utkáních vstřelil 
dvě branky, v současné době je po dese-
ti odehraných kolech s deseti brankami 
v německé bundeslize do 17 let nejlep-
ším střelcem soutěže, Tomáš Polanský, 
TJ Slavoj Ústí nad Labem, Saarbrücken, 
stolní tenis, na Mistrovství Evropy juni-
orů a kadetů v Záhřebu získal bronzo-
vou medaili v kategorii dvouhra junio-
ři, dále stříbro v kategorii junioři druž-
stva, poslední cenný kov získal v kate-
gorii čtyřhra - mix a to stříbro.

 DĚČÍNSKO: Michal Švorc, BIG Shock, 
triatlon, mistr Evropy v XTERA Triatlo-
nu v Zittau (SRN), Anna Jiřina Pavlaso-
vá, HC Děčín, hokej, hraje nejvyšší sou-
těž v této kategorii, členka reprezen-
tace ČR do 15 let, na zimní olympiá-
dě mládeže získala bronzovou medaili 
z rychlobruslení a stříbrnou ve stejné 
disciplíně ve štafetách, Vojtěch Duda, 
Klub vodních motoristů Děčín, obhájil 
titul Mistra ČR Formule Future na mis-
trovství světa v Lotyšsku se umístil na 
4. místě, závodí na motorovém člunu 
v kategorii M1, Kateřina Zárubová, TJ 
Kajak Děčín, rychlostní kanoistika, 3x 
ve fi nále Olympijských nadějí, 2 x semi-
fi nále na mistrovství Evropy 1 x bronz, 
1 x stříbro regata Piešťany, 6 x zlato na 
MČR, Václav Raška, Steep Praha, vodní 
pólo, mistr ČR.

 CHOMUTOVSKO: Jan Zabystřan, LK 
Chomutov, dvojnásobný juniorský mis-
tr světa ve sjezdovém lyžování v kate-
gorii U18, k tomu má ještě dvě stříbrné 
medaile. Na ZOH mládeže v Lilleham-
meru 8. v obřím slalomu a šestý v kom-
binaci. Markéta Štolová, atletika VTŽ 
Chomutov, 2. na MČR dorostu, semifi -
nalistka ME dorostu v běhu na 100 m 
překážek. Tomáš Franta, TJ Slávie Cho-
mutov, v roce 2016 sedminásobný mis-
tr ČR dorostu a dvojnásobný mistr ČR 
dospělých, držitel českých rekordů do-
spělých na 50 a 100 m znak, na MEJ 
v Maďarsku doplaval na pátém místě 
(100 znak) a šestém místě (50 znak). On-
dřej Bišický, rychlostní kanoistika SC 80 
Chomutov, stále teprve 18letý kanoista 
byl mezi muži 6. na ME K2 200m, 10. 
na MS K2 200m, 1. na MČR K2 200 m. 
Matyáš Svoboda, Piráti Chomutov, ho-
kejový útočník, reprezentant ČR v led-
ním hokeji, vítěz Memoriálu Ivana Hlin-
ky, prestižního turnaje reprezentačních 
týmů, aktuálně hráč kanadského juni-
orského týmu Peterborough Petes.

Anketní lítek zašlete nejpozději 6. listopadu 2016 na adresu 

METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem, 

hlasovat můžete rovněž prostřednictvím zpravodajského portálu www.tydeniky.cz.

Jméno a adresa tipujícího:

ÚsteckoLitoměřicko

Lounsko, Žatecko Teplicko

Chomutovsko

Mostecko

Děčínsko

Stanislav Burian

Vojtěch Modra

Jan Zabystřan

Matěj Ščerba Michal Švorc

Patrik Žitný

Marie Hnízdilová

Michaela Červínová

Markéta Štolová

Tomáš Šálek Anna Jiřina Pavlasová

Matěj Formánek

Michal Chludil

Lucie Nesnídalová

Tadeáš Konschill

Tomáš Franta

Daniel Drábek Vojtěch Duda

Tomáš Pecka Tým ploutvového plavání

Dan Skočdopole

Beata Havlíčková

Kristýna Malířová

Ondřej Bišick

Vasil Kušej Kateřina Zárubová

Antonín Janetka Tadeáš Procházka

Karolína Jánská, Eliška Martinovská

Tereza Fišerová

Matyáš Svoboda

Tomáš Polanský Václav Raška

Vojtěch Urban (handic. sport.) Ondřej Král

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC JUNIOR 2016
Ú S T E C K Ý  K R A J

Jedná se o projekt, který si klade za cíl podpořit mládežnický sport všeho druhu a nabídnout co největšímu počtu dětí a mla-
dých lidí smysluplné volnočasové aktivity. Vyhlašovatelem je akciová společnost European Press Holding, realizací byla po-
věřena vydavatelská skupina METROPOL.

Absolutní vítěz loňského ročníku - plavec Tomáš Franta.  Foto: Daniel Šeiner
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Slavnostní zahájení se uskuteč-
nilo ve sportovní hale UJEP v Ús-
tí nad Labem, kde se shromáždi-
lo 23 týmů z 22 zemí Evropy, me-
zi nimiž nechyběli ani účastníci 
z Norska, Litvy, Chorvatska či Mo-
naca. Českou republiku reprezen-
tovali žáci z Krnova.
Vybraným žákům popřál na úvod 
hodně štěstí ředitel Ústředního 
auto moto klubu (ÚAMK) Oldřich 
Vaníček a poté pronesl zdravici 
i sám hejtman kraje. „ Jsem rád, že 
vás mohu přivítat v krásném Ústec-
kém kraji na tak významné akci, ja-
kou je mistrovství Evropy. Setkáva-
jí se tu opravdu ti nejlepší z každé 
země. Přál bych ale všem, aby uspě-
li i v tomto posledním kole se silnou 
mezinárodní konkurencí,“ popřál 
všem zúčastněným hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček.

Na akci s ním byl i radní pro do-
pravu Jaroslav Komínek. „To, že se 
evropské finále koná právě v Ústec-
kém kraji, vnímám samozřejmě ja-
ko prestiž, ale také jako velkou zod-
povědnost. Nyní nezbývá než po-
přát všem dětem hodně štěstí,“ do-
dal radní pro dopravu.
Na mladé cyklisty bylo připraveno 
ve sportovním klání hned několik 
stanovišť. Pod dohledem dopravních 
policistů zkoušeli například projet 
trasu s překážkami, jezdit obezřetně 
na dopravním hřišti osázeným mno-
ha značkami. Zde si někteří cyklisté 
doslova vylámali zuby.
Na děti dále čekala kromě praxe 
i nezbytná teorie a také trochu 
uvolněnější disciplína v podobě 
malování dětské přilby na kolo 
tak, aby byla poté co nejoriginál-
nější a bylo vidět, z jaké země je. 

Mezinárodní dopravní soutěž pro děti

Litevský závodník měl sice problém s balancem, ale vše naštěstí ustál.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se na 
pozvání senior klubu Pomoc bližnímu Louny a Do-
mova U Pramene Louny zúčastnil ve středu 5. říj-
na v lounském kulturním domě Zastávka společen-
ského odpoledne k oslavě Dne seniorů. Seniory přišli 
pozdravit i představitelé města Louny, saského part-
nerského města Zschopau a další hosté.

„Rád jsem přijal pozvání na toto milé setkání, protože si vážím 
seniorů za jejich přínos k rozvoji kraje během jejich aktivního 
pracovního života. Počátkem října slavíme Mezinárodní den se-
niorů, který je příležitostí seniorům poděkovat a popřát jim dob-
ré zdraví a spokojený život při jejich zaslouženém odpočinku 
i při jejich kulturních, sportovních a společenských aktivitách,“ 
řekl ve zdravici hejtman Oldřich Bubeníček.
V kulturním programu vystoupily děti ze Speciální mateřské 
školy Louny, členky senior klubu Pomoc bližnímu Louny a mažo-
retky a pěvecký sbor ze základní umělecké školy. Hejtman rovněž 

předal ocenění účastníkům soutěže Senior Art z okresu Louny. 
Senior klub Pomoc bližnímu Louny, který pořádá tento Den 
se seniory v Lounech, se umístil v soutěži Senior roku 2016 
v kategorii Nejlepší klub na 2. místě. Výsledky soutěže byly 
vyhlášeny dne 1. 10. 2016. Cenu „Senior roku“ vyhlásila Na-
dace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. 
V předsálí probíhala prezentace Služeb sociální péče Louny 
a výstava děl přihlášených do soutěže Senior Art 2016.

Účastníci soutěže Senior Art dostali věcné ceny.

Kompenzace 
dostanou i horníci 

na Mostecku
Vláda na svém zasedání schváli-
la nařízení o příspěvku ke zmírně-
ní sociálních dopadů souvisejících 
s restrukturalizací nebo útlumem 
činnosti právnických osob zabýva-
jících se těžbou uhlí nebo uranu. 
Návrh předkládal ministr průmys-
lu a obchodu Jan Mládek. Na kom-
penzace tak dosáhnou i propouště-
ní horníci z Mostecka, a to v maxi-
mální výši 5 300 korun měsíčně.
„Vítám, že se vláda konečně shodla 
na příspěvku pro propouštěné horní-
ky z povrchových dolů na Mostecku. 
V květnu byly schváleny kompenza-
ce pouze pro horníky v Moravskoslez-
ském kraji. Vláda tedy nyní vyslyšela 
naše výzvy, aby příspěvek při propouš-
tění dostali i horníci z těžařských fi rem 
v Ústeckém kraji, kde ostatně o ukon-
čení těžby rozhodla vláda. Je jen ško-
da, že rozhodnutí nepadlo daleko dří-
ve, než těsně před krajskými volbami,“ 
komentoval výsledek jednání vlády 
hejtman Oldřich Bubeníček.

„Vážíme si podpory Ústeckého kraje, kterou naše-
mu městu věnuje,“ řekl při zahájení hlavní den 
akce starosta Terezína Daniel Trapani. Jak do-
dala krajská radní pro oblast kultury a památ-
kové péče Jitka Sachetová, která se osobně zú-
častnila sobotního programu, Josefínské slav-
nosti svým významem dalece přesahují hra-
nice regionu i České republiky. Potvrzuje to 
nejen účast zahraničních návštěvníků přede-
vším z okolních zemí, ale také značný zájem 
ze strany mezinárodních historických vojen-
ských nadšenců. Ani letos nechyběli například 
Němci, Poláci, Rakušané či Maďaři. Mezi čest-
nými hosty byli také zástupci partnerů měs-
ta Terezín, německého města Strausberg a slo-
venské školy z Komárna. 

Páteční večerní pochod vojsk pokračoval hlav-
ním sobotním programem. Průvod historic-
kých vojenských jednotek zamířil přes město 
do pevnosti, kde připravil tisícovkám diváků 
úžasnou hodinovou podívanou v podobě do-
bývání pevnosti. Noční útok na pevnost při-
chystali organizátoři do večerních hodin.
V rámci slavností nechyběly ani doprovodné 
kulturní akce, ukázky historických řemesel 
a tradiční lidový jarmark.  Návštěvníci si moh-
li prohlédnout výstroj a výzbroj tehdejších ar-
mád a také opravené pevnostní stavby měs-
ta Terezín. Na letošní Josefínské slavnosti na-
vázala nedělní bitva u Lovosic, kde si na vel-
ké louce pod Lovošem vojáci připomněli její 
260. výročí. 

Dne 27. září 2016 uplynulo 70 let 
od začátku odborného vzdělávání 
středních zdravotnických pracov-
níků v Ústí nad Labem. Toto vý-
ročí si ve dnech 23. a 24. září při-
pomněli současní i bývalí zaměst-
nanci a absolventi Vyšší odborné 
školy zdravotnické a Střední školy 
zdravotnické v Ústí nad Labem.

Slavnostní část začala v obou budo-
vách školy dnem otevřených dveří 
pro čestné hosty a bývalé zaměst-
nance. Následoval společenský ve-
čer na Větruši, kterého se zúčastnil 
první náměstek hejtmana pro zdra-
votnictví RSDr. Stanislav Rybák, dále 
pak zástupci zřizovatele - Ústeckého 
kraje, odboru zdravotnictví Ústecké-
ho kraje, Krajské zdravotní a.s., Ús-
tecké polikliniky a Magistrátu měs-

ta Ústí nad Labem. V sobotu 24. září 
byla škola otevřena absolventům.
Oslavy proběhly v příjemné atmosfé-
ře. Velice nás potěšil značný zájem 
všech, kteří školu navštívili a netaji-
li se svým překvapením nad tím, co 
všechno se změnilo. A co popřát ško-

le do dalších let? Ze všeho nejvíc asi 
smysluplnou koncepci vzdělávání ne-
lékařských zdravotnických pracovní-
ků s jasně defi novaným postavením 
a kompetencemi v praxi.

Připravila: Miroslava Zoubková, 
ředitelka školy

Ředitelka školy Miroslava Zoubková (vlevo) přivítala v útrobách školy 1. náměst-
ka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka (vpravo).

Ústecké zdravotnické škole bylo sedmdesát

Naplno se v pátek 23. září rozběhl 31. ročník mezinárodní Evropské 
soutěže dopravní výchovy ETEC 2016, na jejíž přípravě se dlouhodo-
bě podílel Ústecký kraj (zejména odbor dopravy) či BESIP. 

Legenda českého fotbalu Karel Poborský podepisuje klukům z akademie mí-
če na trénování.

Na bitvu se obě strany důkladně připravily.

V Domově mládeže najdou talen-
tovaní fotbalisté ve věku 13 - 14 let 
potřebné zázemí, které potřebu-
jí pro kariérní růst. Podle slov am-
basadora projektu a bývalého hrá-
če reprezentace Karla Poborského, 
jsou pokoje a zázemí na té nejvyš-
ší úrovni ze všech tří zatím fungu-
jících akademií po celé republice. 
Na ofi ciálním zahájení se objevila 
i řada dalších významných osob-
ností z nejen sportovního prostře-
dí. Se svými proslovy se před mla-
dými kluky vystřídali: hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček, 
generální manažer akademie Mar-
cel Chládek či primátor Teplic Jaro-

slav Kubera. „Myslím si, že podmín-
ky, které jsme pro vás vytvořili, jsou 
na úrovni a teď už je to jen na vás. 
Hlavně nezapomínat na školu,“ na-
bádal hejtman kraje vybrané fot-
balisty. 
A právě studovat budou kluci v ne-
daleké ZŠ Edisonova, kde je pro ně 
poskytnuto i sportovní hřiště, na 
kterém potrénovali pod dozorem 
kvalifi kovaných trenérů a také am-
basadora akademie a bývalého zá-
ložníka Slavie či Manchesteru Uni-
ted Karla Poborského. Na závěr tré-
ninkové jednotky se s talentovaný-
mi fotbalisty vyfotil a podepsal jim 
na památku míče.

V Teplicích se rozběhla RFA ÚK

Josefínské slavnosti přivítaly historická vojska z celé Evropy
Do bitev 18. století, mezi vojska a vše, co k nim patří, zavítali návštěvníci letošních Josefínských 
slavností, které proběhly v pátek a v sobotu v Terezíně také za výrazné podpory Ústeckého kraje, 
jehož zastupitelé zařadili akci vzhledem k jejímu významu do programu Rodinného stříbra.

Zrekonstruované prostory Domova mládeže při Střední škole stavební Tep-
lice se staly od nového školního roku domovem pěti desítek mladých spor-
tovců Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje. Tento unikátní pro-
jekt, jediný v regionu, podpořilo kromě Ústeckého kraje také město Teplice 
a Fotbalová asociace ČR.

Oslava Dne seniorů v Lounech
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Světově uznávaná módní ikona 
Blanka Matragi si v roce 2017 při-
pomene 35 let od otevření atelieru 
a studia Haute Couture v Bejrútu. 

 Jak významné tvůrčí výročí osla-
víte?
Ve své domovině jsem se rozhodla 
toto výročí oslavit v pátek 11. listo-
padu velkolepou show ve Smetano-
vě síni kolekcí Ready-to-Wear a Cou-
ture v Obecním domě v Praze.

 Co diváci uvidí?
Velkolepá módní show vychází ze 

čtyř základních přírodních živlů - 
půdy, vody, vzduchu a ohně, bez 
nichž by život na naší Zemi ne-
existoval. Proto se i já v kolekci 
„Elements“ v této pohnuté době 
navracím ke kořenům a svým dí-
lem chci přispět k úsilí o záchra-
nu planety.

 To není jednoduché téma. 
Současný rychlý a internetově pro-
pojený svět nám tyto živly před-
stavuje v nejrůznějších výtvarných 
formách a já doufám, že se mi je po-
daří autorsky ukázat v mém oděv-

ním projevu a obohatit je o nejná-
ročnější požadavky doby.

 Jak jste při tvorbě kolekce postu-
povala?
V mé pětatřicetileté tvorbě se tyto 
atributy - elements - vždy prolína-
ly nejen v mých oděvních a sklář-
ských dílech, ale zároveň i v ex-
perimentálním průmyslovém de-
signu. V této kolekci bych chtě-
la spojit své dosavadní zkušenosti 
a ukázat vývoj v mém tvůrčím pro-
cesu, obohacený o nejnovější tech-
nologie nejen v materiálech, ale 

hlavně v přístupu a používání 
mých autorských inovačních ná-
padů v 3D efektu s optickými ilu-
zionistickými prvky.

 Na co se ještě můžeme těšit?
Celá show bude doplněna o zajíma-
vé efekty zadní projekce, představí 
ji vybrané topmodelky a doprovodí 
nejnovější hudba. Oslava bude dále 
pokračovat galavečerem v salóncích 
Obecního domu.

Bližší informace a prodej vstupe-
nek na www.matragi-elements.cz

Blíží se velkolepá módní show Blanky Matragi „Elements“ 

Reprezentativní příklad půjčky Expres Plus vychází z předpokladu, že úvěrový rámec 100 000 Kč je vyčerpán ve výši 100 % při prvním čerpání nebo dalším čerpání v den podpisu smlouvy a  je splácen stejnými 
měsíčními splátkami ve výši 1 400 Kč, celkem 120 splátek, roční úroková sazba 11,3 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, jeden poplatek za čerpání úvěru 89 Kč, RPSN 12,28 %, celková částka splatná spotřebitelem 
168 177 Kč. Jiný způsob čerpání může vést k odlišné RPSN. Úvěr lze čerpat po dobu 3 let. Banka je oprávněna rozhodnout o prodloužení tohoto období. Vyhodnocení nejnižší splátky vychází ze  srovnání 
webových úvěrových kalkulaček ostatních bank v ČR a týká se neúčelových nezajištěných splátkových úvěrů srovnatelných parametrů sjednaných v MONETA Money Bank na maximální dobu splatnosti. 
Více na www.moneta.cz. Nabídka platí od 10. 10. do 31. 12. 2016. Porovnávány byly úvěry bez výhod podmíněných chováním klienta. Banka si vyhrazuje právo žádosti o úvěr nevyhovět.

224 444 222 | moneta.cz

Třeba 100 000 Kč jen za 1 400 Kč měsíčně.
Půjčka Expres Plus se Vám navíc přizpůsobí. Zdarma ji můžete kdykoli celou nebo částečně splatit 
a schválíme Vám také finanční rezervu, s níž můžete mít peníze navíc vždy po ruce. Nejnižší splátku 
na bankovním trhu získáte na půjčky od 100 tisíc korun sjednané na nejdelší dobu splatnosti. 
Navštivte naše pobočky: Mírové náměstí 3485/35B a Krušnohorská 3371/2, Ústí nad Labem.

To není vtip. 
Půjčka s nejnižší splátkou na trhu.

234667_inz_Expres_Usti_n_L_246x131_TISK.indd   1 10/6/16   5:38 PM

Most | Ve středu 5. října se konal 
v pořadí třetí ročník charitativní 
přehlídky Móda a hvězdy, kterou 
pořádá Petra Vyoralová, majitel-
ka svatebních salonů Delta v Mos-
tě a v Chomutově, jež zdobí motto: 
Luxus, který si můžete dovolit. 

Do posledního místečka zaplněný sál 
mosteckého divadla viděl několik krás-
ných přehlídek, ve kterých účinkovali 
nejen modelky a modelové, ale také há-
zenkářky A týmu Černí andělé, plavky-
ně a nejkrásnější dívka české výpravy 
na OH v Riu de Janeiro Simona Baumr-
tová i děti z DD Vysoká Pec. Malí oby-
vatelé dětského domova tu nebyli ná-
hodou. Právě jim a jejich kamarádům 
z teplického Klokánku byly určeny pe-
níze od štědrých partnerů akce, který-
mi byly Ústecký kraj, Vršanská uhelná, 
HC Verva Litvínov, Jiří Šlégr a další sou-
kromí dárci. Celkem 120 000 korun tak 
putovalo na Nadační fond Veroniky Ka-
šákové, která se svým bratrem Karlem 
ve Vysoké Peci vyrůstala a dnes jsou 

oba vzorem pro současné obyvatele. 
Veronika postupně navštěvuje dětské 
domovy v ČR a na besedách připravu-
je kluky a děvčata na život venku. Vel-
mi záslužná činnost, která si zaslouží 
ocenění a uznání. V bohatém progra-
mu nechyběl ani Muž roku 2015 Tomáš 
Martinka a další milí hosté.  
 Foto: Daniel Šeiner

Charitativní přehlídka Svatebního
salonu Delta Móda a hvězdy
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BMW PREMIUM SELECTION.
OVĚŘENÉ OJETÉ VOZY BMW.

Radost z jízdy

BMW
Premium Selection

www.kopeckybmw.cz

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

Užijte si radost z jízdy v některém z ověřených ojetých vozů programu BMW Premium Selection.
U každého vozidla důsledně kontrolujeme jeho historii, takže ručíme za to, že je mladší pěti
let a má najeto maximálně 120 000 kilometrů. Všechna BMW z nabídky Premium Selection
absolvovala se 100% úspěšností rozsáhlou 360° vizuální i technickou kontrolu a vyhovují tak
přesně defi novaným standardům prémiové kvality. Na vozy se navíc vztahuje 24měsíční záruka
zdarma, a to bez omezení najetých kilometrů. Více informací o konkrétní nabídce BMW Premium
Selection Vám podají naši prodejci nebo navštivte www.bmw.cz/ojetevozy.

BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.
BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.
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Akce, které jsou plánovány do konce 
tohoto roku odborem péče o vzhled 
obce, zahrnují hlavně ozelenění vni-
trosídlištní plochy Střekov, v par-
ku TGM a Karla IV. budou ošetře-
ny místní platany, v ulicích Na Pi-
le a Železničářská se začne s výsad-
bou stromů, keřů a založení nových 
trávníků. Dále proběhne ošetření 
významné lípy v Kojeticích, údrž-
ba a prořez stromů v ulici Truhlářo-
va a na Kamenném vrchu. Všechny 
plány samozřejmě zahrnují pravi-
delnou péči o veškerou zeleň v ob-
vodě. Ve fázi dokončení je také insta-
lace pěti kusů zpomalovačů rychlos-
ti, rozjednána je i výměna a osaze-
ní nových herních prvků na několika 
dětských hřištích. V brzké době stře-
kovskou radnici čeká oprava komu-
nikací a chodníků v ulicích Truhlářo-
va a Českých bratří. Práce se samo-
zřejmě netýkají pouze Střekova jako 

takového, ale i dalších částí obvodu. 
V Sebuzíně bude doplněno veřejné 
osvětlení, v Brné proběhne oprava 
střechy u kapličky, na Nové Vsi pro-
vede obvod čištění požární nádrže 
a obyvatele Budova jistě potěší li-
kvidace černé skládky. Do konce to-
hoto roku bude zajištěn nákup no-
vých odpadkových košů a laviček, ve 
fázi přípravy je také projektová do-
kumentace k výstavbě tolik diskuto-
vaných parkovacích míst v ulici Tol-
stého.
Odbor správy obecního majetku fi ni-
šuje pracemi na úpravách prostorů 
v objektu Kubelíkova 1, kde se poda-
řilo zajistit pronájem velké části bu-
dovy. Tímto krokem bylo docíleno vy-
užití objektu, které zajistí jeho pravi-
delnou údržbu a kromě toho se navý-
ší příjmová část rozpočtu městského 
obvodu Střekov. Radnice rovněž usi-
lovně pracuje na zajištění pronájmu 

a rekonstrukci domu na adrese Ka-
menná 3. Je nezbytné zabránit dal-
šímu chátrání této budovy, která dis-
ponuje vysokým potenciálem využití 
vzhledem ke snadné dostupnosti.

Rozšíření prostor se dočká také stře-
kovská služebna Policie ČR, jejíž 
udržení je jednou z priorit obvodu. 
Pozornost je také věnována budově 
České pošty v ulici Žukovova, která 

si zaslouží péči nejen pro umístění 
takřka v centru obvodu, ale zejména 
pro svou historickou hodnotu. K vý-
raznému zlepšení vzhledu Střekova 
výrazně přispěje i částka 5 milionů 
korun, která byla schválena zastupi-
telstvem města Ústí nad Labem. Ta-
to suma bude použita odborem do-
pravy a majetku Magistrátu města 
Ústí nad Labem na provedení oprav 
komunikací a chodníků v obvodě 
ještě v letošním roce. V tuto chvíli je 
očekáván od tohoto odboru soupis 
akcí, které budou v přidělené výši 
realizovány. Radnice věří, že si udrží 
stávající tempo a zajišťování hladké-
ho průběhu dalších připravovaných 
realizací, a bude se jí v tomto směru 
v příštím roce dařit i nadále.

Střekovská radnice před koncem roku fi nišuje
Ústí nad Labem / Střekov | Střekovský úřad letos zažil nelehké období dí-
ky odchodu mnoha dlouholetých zaměstnanců, z nichž velkou část tvo-
řilo vedení úřadu. Nedořešených úkolů, kterých zde zůstala celá řada, se 
postupně ujal nový tým, jehož cílem je dotáhnout realizace rozdělaných 
projektů a začít plnit nové výzvy, které denně přicházejí.

Kamenná 1431

Žukovova 546
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08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
naše vydavatelství letos slaví 10. naro-
zeniny. Z batolete vyrostl mladý člověk, 
který má svůj názor a postoje. Jsme rá-
di, že na nich od samotného začátku 
nemusíme nic měnit. Do vínku jsme 
si dali býti laskavými, vlídnými a po-
zitivními nositeli dobrých zpráv, a to 
se, nám, myslím, daří po celou tu do-
bu. Nezměnili jsme ani sídlo a jsme rá-
di, že se u nás hostům líbí. 

Kromě několika milionů výtis-
ků vydaných novin jsme se pusti-
li do řady společenských akcí, kte-
ré přinášejí radost. Před deseti lety 
jsme začínali s projektem METRO-
POL pomáhá, postupem času k ně-
mu přibyly Osobnost roku Ústecké-
ho i Libereckého kraje, Miss Czech 
Press, Nejlepší středoškolský stu-
dent, Nejlepší sportovec junior a le-
tos ještě TOP MODEL OF THE YE-
AR a všechny založily novou tradi-
ci. Oblibu si získaly i Kulaté stoly 

Metropolu, kam pravidelně jednou 
měsíčně zveme zajímavé osobnos-
ti a besedujeme k různým aktuál-
ním tématům. A protože víme, že 
dnes u veřejnosti vedou „obrázky“, 
vyzkoušeli jsme přenosy talk show 
sportovního komentátora Radka 
Šilhana s jeho hosty. 
A už se v našich hlavách rodí myš-
lenky na další akce. Děláme je pro 
vás moc rádi a s láskou a neohlížíme 
se na čas. Výsledek vždycky potě-
ší nejen účastníky, ale hřeje u srdce 

i nás. Jsme živým důkazem toho, že 
když je práce koníčkem, jde to skoro 
samo. Nápady nám naštěstí zdaleka 
nedošly, stále se máme na co těšit. 
Totéž přejeme vám!

Krásně barevný podzim a hodně 
zdraví vám za celý tým vydavatel-
ství přeje 
 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz
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