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Nový Tiguan Vám dopřeje svobodu pohybu, ať už míříte 

do online světa, anebo mimo cesty. Volitelný systém 

4MOTION Active Control nabízí čtyři jízdní profily, které 

si poradí prakticky s každým terénem. Charakter SUV 

podtrhuje rovněž sebevědomý design. V novém Tiguanu 

vyzařuje síla z každého detailu.

www.novytiguan.cz

Autorizovaný prodejce 

Volkswagen  
Auto Anex s.r.o.

Žerotínova 378 

405 02 Děčín 3 

tel.: 777 251 432  

www.autoanex.cz

Občas offroad, stále online. 
Nový Tiguan. Život bez hranic.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
:  

4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km.  

Vyobrazený model může obsahovat  

prvky příplatkové výbavy. 

 Na olympiádě v Rio de Janeiro jste 
od sebe asi čekala lepší výsledek. Pře-
sto, jaké pozitivum jste si ze svátku 
sportovců přivezla?
Přivezla jsem si poučení, že méně je ně-
kdy více a že i když se o něco hodně sna-
žím, tak „neúspěch“ neznamená zhrou-
cení světa. Dala jsem do toho maximum, 
jak do přípravy, tak do závodu. Někdy už 
to tak bývá, že se něco podaří a něco ne.

 Blíží se prosincový světový šampionát 
v Kanadě. S jakými cíli tam pojedete?
Chci brát rok 2014 a 2015 jako odrazový 
můstek a pokusit se o vylepšení časů, kte-
ré jsem v těchto letech zaplavala. Myslím, 
že jsem si dokázala nějaké věci srovnat 
a že v nejbližších měsících před sebou ne-
mám ten velký tlak závodu pod 5 kruhy. 

 Jste čtyřnásobným nejlepším plav-
cem České republiky. Jaké sportovní 
ambice máte do budoucna?
Chci se pokusit ještě vyždímat ze sebe 
maximum. Myslím si, že nejsem na vr-
cholu, nebo jsem v roce 2012, 2013 ne-
byla na vrcholu, svých sil a že mám ur-
čité rezervy jak v mentální složce, tak 
možná i v té fyzické. Nějaké mety si 
kladu, bez toho to nejde.

 Mezi vaše záliby patří vesměs sport 
jako je atletika, kolo, in-line brusle či 
míčové hry. Máte i koníčky, které se 
sportu nedotýkají?

Ráda se jdu jen tak projít, nebo zrela-
xovat do lázní, ráda cestuji, čtu knížky, 
ráda nakupuju, ale snažím se to ome-
zovat, ale je fajn někdy nic nemuset.

 Loni jste byla vyhlášena nejkrásnější 
českou sportovkyní. Moc radosti z toho 
kvůli řadě ctitelů ale asi nemáte?
Moc ne, ale i když je pravda, že více to-
ho bylo po OH v Londýně. Ale i tahle 
stránka k profesionálnímu sportu pat-
ří, medializace sportovce. My potřebu-
jeme média k propagaci výkonu a toto 
je jeden z těch negativních dopadů. Ale 
vše se dá nějak vyřešit a zvládnout.

 Využíváte také služeb sportovního 
psychologa, který dnes k vrcholové-
mu sportu již neodmyslitelně patří. 
Jak a kdy vám může pomoci?
Může mi pomoct, kdykoliv si řeknu. 
Na konzultace za ním jezdím přibliž-
ně jednou měsíčně. Ale prakticky je 
pro mě k dispozici každý den. Komuni-
kujeme spolu občas přes Skype, nebo 
SMS. Myslím, že je potřeba mít u sebe 
člověka, který není s vámi v každoden-
ním kontaktu a dá vám rady na to, jak 
zvládnout stres, nebo velký tlak.

 V sezoně občas zhřešíte a místo 
zdravého životního stylu si dáte k jíd-
lu něco nezdravého. Jaké kalorické 
bomby vás nejvíce oslovují?
Mám moc ráda českou kuchyni. Tzn. 

knedlíky se zelím, smažený sýr s kro-
ketami a tatarkou a takové chuťov-
ky. Myslím, že mimo tréninkový den 
si to můžu dopřát. Protože kdybych si 
to nedala třeba dva měsíce, tak na to 
budu mít obrovskou chuť, tělo po tom 
bude toužit a sportovnímu výkonu to 
tolik nepřidá, jako když si občas něja-
kou takovou dobrůtku dám.

 Jste chomutovská rodačka. Umíte 
si představit, že po skončení aktiv-
ní kariéry budete předávat své bo-
haté zkušenosti mladým nadějím 
třeba v rodném městě?
Myslím, že nemám úplně buňky na to, 
abych mohla někoho trénovat. Ale rá-
da bych nějak předala své zkušenosti. 
Ať to je formou besed, nebo soukromý-
mi hodinami plavání. Na závodní druž-
stvo bych si ale asi netroufl a.

 Blíží se konec roku, kde budete re-
laxovat a jak strávíte vánoční svátky 
či Silvestra?
Vánoční svátky strávím určitě doma. 
Na to se moc těším, až nebudu mu-
set vstávat na tréninky, jet na závo-
dy nebo soustředění. Těším se na po-
hádky a vánoční cukroví. Na Silvest-
ra pojedu za přítelem do Rakouska.

Text: Metropol
Foto: archiv Simony Baumrtové

Simona Baumrtová patří mezi nejlepší české plavkyně, její hlavní dis-
ciplínou je znak. Má doma medaile z mistrovství světa v krátkém bazé-
nu a tři bronzové kovy z mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Stala se 
mnohonásobnou mistryní České republiky a drží pět českých rekordů.

Občas hřeším
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AQUADROM MOST
ZÁBAVA A RELAXACE
PRO CELOU RODINULOOOOUUUU RRRROOOODDDDIIIINNNNUUUU

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

„O tyto pokoje je mezi ženami velký zájem, 
hlavně u novopečených maminek. Často 
se nám stávalo, že byly plné a my jsme ne-
mohli vyhovět všem zájemkyním,“ vysvět-
lila důvody pro rozhodnutí navýšit po-
čet nadstandardních pokojů Simona Fili-
pová, vrchní porodní asistentka, a dodala, 

že ceny těchto pokojů jsou jedny z nejniž-
ších v kraji, jedná se o částku 500 korun 
za noc. Kromě nadstandardního vybavení 
pokoje je samozřejmostí možnost výbě-
ru stravy, rychlého wi-fi  připojení a uby-
tování doprovodu. Maminky zde dostáva-
jí i jednorázové pleny pro miminko.  (nk)

Více nadstandardních 
pokojů pro rodičky
Litoměřice | Na požadavky rodiček zareagovalo v nedávné době gy-
nekologicko-porodnické oddělení litoměřické nemocnice vybudo-
váním dalších dvou nadstandardních pokojů. Jejich počet tak vzrostl 
na sedm na stanici šestinedělí, jeden je na stanici gynekologie.

Ústecký kraj | Ve středu 9. Listopadu se v redakci Metropolu sešli pořadate-
lé ankety Nejlepší sportovec junior 2016 Ústeckého kraje - předsedové okres-
ních sdružení České unie sportu a zástupci společnosti European Press Hol-
ding. Zhodnotili průběh hlasování a zabývali se přípravou slavnostního se-
tkání, kde budou výsledky oznámeny spolu s předáním ocenění. Uskuteční se 
v úterý 29. listopadu od 16 hodin v Clarion Congress hotelu v Ústí nad Labem. 
Ze slavnostního setkání přineseme reportáž v prosincovém vydání Metropolu.

Sportovci převezmou ceny 

Sledujte programovou nabídku 
na stránkách www.operabalet.cz

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

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

Změna programu i obsazení vyhrazena.

Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,
držíte v rukou novou grafi ckou i obsa-
hovou podobu novin Metropol. K to-
muto kroku jsme se rozhodli po úspěš-
ném desetiletém působení na medi-
álním trhu a věříme, že se bude líbit 
především vám, pro které noviny rádi 
a s láskou každý měsíc připravujeme. 
Změna grafi cké podoby, která je dí-
lem DPT studia Praha, nám umožňu-
je lépe využít celkovou plochu jed-
notlivých stránek, takže v nich má 
redakční složka větší podíl než dří-
ve. Poslouží zejména k návodným in-

formacím typu kdy, kde, co. Dostatek 
prostoru nadále mají klienti, kterým 
se otevřela možnost využít k vlastní 
prezentaci panoramatickou vnitřní 
dvoustranu. Je to novinka, jíž nenabí-
zí žádné jiné médium. Změnilo se ta-
ké písmo, které je lépe čitelné.  K hor-
kým novinkám lze určitě ještě zařa-
dit vznik dceřiné společnosti METRO-
POL televize, která doplňuje triptych 
METROPOL noviny a METROPOL in-
ternet. Co se naopak vůbec nemění, 
je vstřícný redakční, grafi cký, servis-
ní i obchodní tým celé vydavatelské 
skupiny. Všichni se těšíme na další 
spolupráci s vámi.e. os ou ej é a á od ý spo up ác s á .

Lovosice | Dostavba zbývající 
části ústecké dálnice D8 
v úseku Lovosice – Řehlovice 
pokračuje s cílem tuto část 
dálnice zprovoznit letos 
17. prosince. Průzkumy ŘSD 
zaznamenaly nestabilní 
oblast kolem Prackovické 
estakády, kterou je potřeba 
zabezpečit proti dalšímu 
sesuvu.

„Hloubkový průzkum upozornil na rizi-
kovou oblast v místě přechodu dálnice 
na Prackovickou estakádu. Musíme pro-
to nyní udělat na téměř dokončené stav-
bě veškerá stabilizační opatření, aby byla 
dálnice D8 bezpečná a lidé už po ní moh-
li v prosinci jezdit,“ řekl ministr dopra-
vy Dan Ťok.
V rámci stabilizace celého prostoru 
buduje zhotovitel odvodnění riziko-
vého svahu pomocí štěrkových stěn. 
Průzkum ŘSD v místě přechodu násy-
pu dálnice na Prackovickou estakádu 
včas upozornil na riziko lokální defor-

mace, která by významně ovlivnila již 
dokončovanou stavbu. Podle průzku-
mu dochází k pohybům v podloží ná-
sypu dálnice a jeho bezprostředním 
okolí.
„Se zhotovitelem pracujeme na technic-
kém řešení, abychom estakádu zajistili. 
Na zbylých částech komunikace probí-
há výstavba bez zásadních problémů dle 

harmonogramu, který počítá se zprovoz-
něním 17. prosince,“ vysvětluje generál-
ní ředitel ŘSD Jan Kroupa.
Sesuv Dobkovičky z roku 2013 je 
v prostoru dálnice již zcela odstraněn, 
provedeny jsou stabilizační prvky, bu-
duje se hloubkové odvodnění a stav-
ba dálnice je zde již v plném profi lu 
průjezdná.  (met)

Na dálnici D8 se stabilizují rizikové oblasti
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Ústí nad Labem | Kardiologic-
ká klinika Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem a Krajské zdra-
votní (KZ) - Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem, uspořá-
dala pod záštitou generálního ře-
ditele KZ Petra Fialy 13. Ústecký 
kardiologický den v prostorách 
Clarion Congress Hotelu v Ústí 
nad Labem.

Mezi tématy letošního ročníku tradiční 
konference bylo například srdeční selhá-
vání z pohledu ESC doporučení, zkuše-
nosti s bezelektrodovými stimulátory či 
novinky v léčbě rezistentní hypertenze. 
Účastníci konference měli možnost zhléd-
nout také dva přímé přenosy z katetrizač-
ního sálu, konkrétně náhrady chlopní Mi-
traClip a TAVI perkutánní cestou. 
„Velmi mě těší, že KZ, konkrétně Masary-
kova nemocnice, má takové špičkové pra-
coviště, jakým kardiologická klinika beze-
sporu je, a že na každoroční konferenci 
přijedou do metropole Ústeckého kraje od-
borníci z celé České republiky, ale i účast-
níci ze zahraničí. Chci proto znovu při-
pomenout, že společně s vedením kliniky 
nyní jdeme za jasným cílem - získat pro 
obyvatele Ústeckého kraje komplexní kar-
diovaskulární centrum. Kardiologii chce-
me doplnit o kardiochirurgii, jelikož v Ús-
teckém kraji, respektive na severu Česka 
takové specializované pracoviště schází,“ 
řekl Petr Fiala.
Odborným garantem konference 13. Ús-
teckého kardiologického dne byl před-
nosta ústecké Kardiologické kliniky Pavel 
Červinka. „Jsem velice rád, že jsme mohli 
přiblížit naši práci díky přímým přenosům 

z katetrizačního sálu zákroky hned u dvou 
pacientů, jednak perkutánní léčbu nedo-
mykavosti mitrální chlopně a pak také im-
plantaci chlopně do aortální pozice. A vzá-
pětí také prezentovat účastníkům konfe-
rence dosavadní výsledky náhrady aortál-
ní chlopně metodou TAVI na naší klinice, 
stejně jako naše zkušenosti s perkutánní 
léčbou mitrální insufi cience,“ uvedl Pavel 
Červinka. 

V roce 2003 došlo v tehdejší Masaryko-
vě nemocnici k zásadní změně ve struk-
tuře interních oddělení. Vyčleněno by-
lo samostatné kardiologické odděle-
ní v čele s primářem, současným před-
nostou Pavlem Červinkou. Úkolem nově 
vzniklého lékařského pracoviště by-

lo poskytnout obyvatelům celého Ús-
teckého kraje odpovídající diagnostic-
kou péči podle nejnovějších poznatků 
současné medicíny na poli kardiologie. 
V roce 2007 byl oddělení udělen Minis-
terstvem zdravotnictví České republi-
ky statut kardiologické kliniky. Násled-
ně se ústecká kardiologie stala součás-
tí společných klinických pracovišť Fa-
kulty zdravotnických studií Univerzity 

J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a KZ. Na 
ústecké kardiologii kromě léčby probí-
há pregraduální výuka studentů medi-
cíny Univerzity Karlovy v Praze a Plz-
ni. Je zde realizována řada mezinárod-
ních multicentrických studií i vlastní 
výzkumné projekty.  Zdroj: KZ

Podpořit Charitativní běh Krupkou 
aneb Pomáháme teplické nemocnici 
přišli za teplickou nemocnici ředitel 
zdravotní péče Tomáš Hrubý a hlav-
ní sestra Kateřina Vágnerová. „Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se chari-
tativního běhu zúčastnili a celou ak-
ci podpořili. Jako ředitel zdravotní pé-
če jsem rád, že jde již o tradiční akci, 
ze které pomoc putuje právě k nám. Ve-
lice si podpory vážíme,“ uvedl Tomáš 
Hrubý.
Výtěžek z letošního ročníku poputuje 
na I. Interní oddělení Nemocnice Tep-
lice. „Za získané peníze nakoupíme an-
tidekubitní matrace do postelí. Jedná se 
o speciální matraci pro dlouhodobě le-
žící a obézní pacienty, kterých v posled-

ní době bohužel na našem oddělení při-
bývá. Nejenže jim dopřejeme větší po-
hodlí na nemocničním lůžku, ale také 
antidekubitní matrace usnadní zdra-
votním sestrám péči o tyto nemocné,“ 
řekl primář I. Interního oddělení Ne-
mocnice Teplice Václav Mála.
V rámci Charitativního běhu Krup-
kou aneb Pomáháme teplické nemoc-
nici proběhl také doprovodný pro-
gram, který zajistili rovněž studenti 
a učitelé Biskupského gymnázia, Zá-
kladní školy a Mateřské školy v Bo-
hosudově, pracovníci Městské poli-
cie Krupka, mládež Českého červené-
ho kříže a také dobrovolníci teplické 
nemocnice s ukázkami činností, kte-
rým se u pacientů věnují.

Čeští kardiologové se sešli 
v Ústí nad Labem potřinácté

Díky studentům budou mít pacienti 
komfortnější pobyt na lůžku
Teplice | Podpořit teplickou nemocnici se počtvrté rozhodli stu-
denti a pedagogové Biskupského gymnázia, Základní školy a Ma-
teřské školy Bohosudov ve spolupráci s dobrovolníky Krajské zdra-
votní (KZ), a. s. – Nemocnice Teplice. Uspořádali již čtvrtý ročník 
Charitativního běhu Krupkou aneb Pomáháme teplické nemocni-
ci. Letos se povedlo organizátorům na startovném a dobrovolných 
příspěvcích vybrat částku 27 120 korun.

„S vedením kliniky nyní jdeme za jasným cílem - získat pro obyvate-
le Ústeckého kraje komplexní kardiovaskulární centrum. Kardiologii 
chceme doplnit o kardiochirurgii, jelikož v Ústeckém kraji, respektive 
na severu Česka takové specializované pracoviště schází,“ řekl gene-
rální ředitel Krajské zdravotní a.s. Petr Fiala.“

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.



in
ze

rc
e

04

V roce 2016 Střekov přivítal 49 miminek, 
některá z nich na svou chvilku slávy če-
kala déle, a tak přišla na ceremoniál, jak 
se říká, „po svých“. Slavnostní akt se prv-
ně odehrával v prostorách zasedací míst-
nosti střekovského obvodu, která se na-
chází v historické budově pošty v Žukovo-

vě ulici. Díky šikovným dětem ze základní 
školy Velké Březno se místnost vyzdobila 
spoustou motýlů a dekorací, které hrály 
všemi barvami lehce připomínajícími ak-
tuální podzimní atmosféru. Po vstupu do 
místnosti obdržela každá maminka dár-
kový šek na nákup dětských potřeb a za 

Střekovská radnice obnovila tradiční
ceremoniál vítání nových občánků

Ústí nad Labem/Střekov | Miminka vždy přitahují zvýšenou po-
zornost a nejinak tomu bylo i ve střekovském obvodě v posled-
ních dvou měsících. Střekovská radnice obnovila tradiční ceremo-
niál, který se téměř rok vůbec nekonal. Akce vítání občánků se tedy 
opět, po delší odmlce, stává neoddělitelnou součástí občanských 
obřadů, kam lze počítat také gratulace seniorům k jejich úctyhod-
nému věku nebo manželským párům ke zlatým a jiným svatbám.

doprovodu široké rodiny všechny netrpě-
livě čekaly na to, až se jejich miminko sta-
ne „právoplatným“ občánkem.
Ceremoniál zahájila Hana Štrymplová, kte-
rá přivítala také místostarostu městského 
obvodu Střekov Viktora Malinkoviče a pře-
dala mu slovo. „Vážení rodiče, nezapomínej-
te na to, že od první chvíle vás pozorují dvě 
bystré a vnímavé oči, které budou napodobo-
vat vše, co od vás uvidí a uslyší,“ promluvil 
směrem k rodičům. „Milujte své děti, jistě 
budou zdrojem dalšího štěstí a hrdosti ve va-
šem životě,“ dodal Viktor Malinkovič.
A protože je potřeba vždy zahrát i na leh-
čí notu, byl pro rodiče přichystán dopro-

vodný program, kterého se zhostily děti 
ze střekovské mateřské školy a také dět-
ský sbor CHOREA PUERI USTENSIS, jenž 
funguje pod taktovkou sbormistryně Ve-
roniky Tomsové. Zazněla i písnička Máme 
vás rádi, mámy, tátové, při níž se jistě ne-
jednomu rodiči vehnaly slzy do očí. Po vy-
stoupení už následovala ta nejočekáva-
nější část celého odpoledne. Viktor Malin-
kovič poděkoval každé mamince za to, že 
se rozhodla přivést na svět dalšího občán-
ka právě ve střekovském obvodě a předal 
jí kytičku spolu s dárkovou taškou a pa-
mětním listem, který bude navždy připo-
mínat tento významný den. V závěru mě-

li všichni rodiče možnost focení miminek 
v proutěné kolébce a prostor pro poříze-
ní rodinných fotografi í. Některá miminka 
si pozornost vysloveně užívala a věnova-
la okolí několik širokých úsměvů.
„Všem dětem bych chtěl popřát, aby šťast-
ně vykročily do života, který na ně teprve 
čeká,“ rozloučil se s rodiči a jejich dětmi 
místostarosta Střekova. „Všem dětem, ne-
jen těm právě narozeným, přejeme hlavně 
zdraví a samozřejmě spoustu lásky v rodin-
ném kruhu, ať vždy najdou pochopení a ote-
vřenou náruč svých maminek a tatínků. Dal-
ší miminka přivítáme na konci ledna příští-
ho roku,“ dodal Viktor Malinkovič.

 KONCERTY
Lucie Bílá – Bílé Vánoce 2016
  22. prosince 2016 
- čtvrtek 20.00 hodin

Národní dům Ústí nad Labem, 
Velká hradební 33 
Vstupné - 590 - 1190 Kč

Vánoční hvězdy 2016
  24. listopadu 2016 
– čtvrtek 19.00 hodin

DK Teplice, Mírové náměstí 2950
Vstupné: 390,- 490,- 790,- Kč

 DIVADLO
Minipárty s Karlem Šípem 
| host: J. A. Náhlovský
  1. prosince 2016 
– čtvrtek 19.00 hodin

Městské divadlo Chomutov, 
B. Němcové 552
Vstupné: 350 Kč

 VÝSTAVA
Plavba na páře – 175 let paro-
plavby na českém Labi
  Do 31. prosince 2016 - od úterý 
do neděle 9.00 - 17.00 hod. 
mimo státní svátky 

Muzeum města Ústí n. L., 
Masarykova 1000/3

Most | Mezi motoristickými fanoušky 
je o volné jízdy pro amatérské jezdce 
vlastním vozem po závodním okruhu 
mosteckého autodromu zájem i v zi-
mě. Potvrdili ho začátkem listopadu, 
kdy měl premiéru druhý ročník The 
Most Winter Challenge, tedy možnost 
svézt se na uzavřené dráze i v podzim-
ních a zimních měsících. Volné jízdy 
pokračují v sobotu 19. listopadu.
Jezdí se za každého počasí, a to vždy 
od 10:00 do 16:00 hodin bez přestáv-
ky. „Máme dvě varianty. Každá je přizpů-
sobena klimatickým podmínkám, kte-
ré budou momentálně panovat na drá-
ze. Dosažený čas na jedno kolo z bezpeč-
nostních důvodů neměříme,“ upřesnila 

obchodní a marketingová ředitelka au-
todromu Jana Svobodová. 

Více info na 
www.autodrom-most.cz

Mostecký autodrom láká fandy i v zimě

KULTURA
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Soutěž Dobrá škola zná své ví-
těze. Deset nejlépe umístěných 
škol bylo ohodnoceno finanční 
odměnou v celkové hodnotě 
4 miliony korun. Šeky si pře-
vzali ředitelé vítězných škol při 
příležitosti pravidelné porady 
v budově krajského úřadu. Le-
tos poprvé byla tato motivač-
ní soutěž rozdělena do dvou 
kategorií – gymnázia a střední 
odborné školy.

„Rok od roku se do projektu hlásí stá-
le více škol a já jsem velice rád za zá-
jem o tuto motivační soutěž. Zároveň 
si vážím vaší vzájemné spolupráce na 
neustálém zlepšování kvality vzdělá-
vání. Věřím, že podpora školství ze 
strany kraje přetrvá na této úrovni 
i do budoucna,“ řekl hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček, který 

předal ceny spolu s náměstkyní Ja-
nou Vaňhovou a školám popřál hod-
ně zdaru do dalšího školního roku.

Letošního ročníku se aktivně zúčastni-
lo celkem 36 škol zřizovaných krajem. 
Další ročník soutěže je vyhlášen již teď 

od listopadu a uzavírá se k 31. srpnu 
2017. Vyhlášení proběhne opět na pod-
zim 2017.

Pořadí nejúspěšnějších
škol v soutěži DOBRÁ ŠKOLA
Ústeckého kraje 2015/2016

Kategorie gymnázia: 
1. Gymnázium Teplice, odměna 750 tis. 
Kč, 2. Gymnázium Jateční Ústí nad La-
bem, odměna 500 tis. Kč, 3. Podkrušno-
horské gymnázium Most, odměna 250 
tis. Kč,
Kategorie střední odborné školy: 
1. Střední průmyslová škola, Ústí nad 
Labem, Resslova 5, odměna 750 tis. Kč, 
2. Obchodní akademie a jazyková ško-
la s právem státní jazykové zkoušky, 
Ústí nad Labem, odměna 500 tis. Kč, 
3. Gymnázium a Střední odborná škola 
dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, 
odměna 400 tis. Kč.

„Finance byly poskytnuty na základě za-
stupiteli přijatého Programu 2016 na 
podporu nové techniky, výstavby požár-
ních zbrojnic pro jednotky sboru dobro-
volných hasičů a podporu spolků a veřej-
ně prospěšných organizací působících na 
poli požární ochrany, ochrany obyvatel-
stva a ostatních složek integrovaného zá-
chranného systému dle zákona č. 239/2000 
Sb. o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého 
kraje,“ uvedl Drahoslav Tesař z praco-

viště krizového řízení, odboru kancelá-
ře hejtmana Ústeckého kraje. Na fi nan-
cování nového vozidla se podílely také 
obec a Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru. 
Jak se hasiči Malého Března při křtu no-
vého dopravního prostředku shodli, je-
jich radost je umocněna především sku-
tečností, že i když se jedná o třetí do-
pravní prostředek v jejich správě, je 
prvním zcela novým. Jak vysvětlil mís-
tostarosta obce a hasič v jedné osobě To-
máš Mikšovský, předcházející Avii i Tat-

ru doslova vyhrabali z kopřiv a opravo-
vali svépomocí. „Stejně jako opravená 
klubovna bude i nový Ford Transit s přívěs-

ným vozíkem sloužit také našim mladým 
hasičům, kterých máme ve sboru pěta-
čtyřicet,“ dodal Tomáš Mikšovský.

Slavnostního zahájení veletrhu se 
zúčastnila Jitka Sachetová, radní Ús-
teckého kraje pro kulturu a památko-
vou péči. Na veletrhu pracovníci od-
boru kultury a památkové péče Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje pre-
zentovali velké množství kulturních 
památek i nabídky měst, obcí a dal-
ších spolupracujících subjektů v Ús-
teckém kraji. 

Stánek byl obohacen prezentací sbír-
kových předmětů z Oblastního mu-
zea v Děčíně, příspěvkové organizace 
z výstavy Vývoj lodní dopravy na Labi. 
Jednalo se konkrétně o bočnokolesový 
vlečný parník Duchcov (Albatros – Du-
chcov – Terezín - Dresden – Duchcov – 
Loď mládeže) a model řetězového par-
níku doplněný o mosazný výrobní štít 
z řetězového parníku.

Konference 
Venkov 2016
V Litoměřicích se uskutečnilo nej-
větší setkání partnerů venkova 
v České republice v rámci národní 
konference VENKOV 2016. Ústřed-
ním tématem 8. ročníku, který po 
Zlínském kraji hostil Ústecký kraj, 
se stal člověk a jeho role ve vztahu 
k venkovu.

„Jsem rád, že náš kraj může hostit tu-
to významnou celorepublikovou akci, 
která nám připomíná význam rozvo-
je venkova a důležitost člověka, bez 
jehož aktivní účasti by venkov nemo-
hl být tím, čím je,“ řekl hejtman Ol-
dřich Bubeníček na zahájení kon-
ference, která je pořádána na pod-
poru udržitelného a soběstačného 
venkova.
V rámci prvního dne konference, 
kterého se účastnilo několik desí-
tek zástupců veřejných, nezisko-
vých i soukromých organizací celo-
státní, regionální a místní úrovně, 
zazněla významná témata týkající 
se aktuálních trendů podpory ven-
kova, politiky jeho rozvoje, sociál-
ního zemědělství, problematiky ro-
dinných farem nebo současného ze-
mědělského hospodaření a kvality 
půd. Účastníci se vydali druhý den 
na exkurze do čtyř vybraných ob-
lastí - Podřipska, Lounska, Úštěcka 
a Lovosicka, kde se seznámí s těž-
bou českého granátu, vinařstvím, 
rodinnými farmami, pštrosí farmou 
a s dalšími zajímavými místy.

Titulem Dobrá škola se pyšní teplické
gymnázium i ústecká průmyslovka

Teplické gymnázium získalo ve své kategorii titul Dobrá škola. Ocenění spolu 
s šekem na 750 tisíc korun přebírá ředitel školy Zdeněk Bergman z rukou hejtma-
na Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Velká sláva u hasičů v Malém Březně
Velkou oslavu uspořádali hasiči v Malém Březně na Ústecku u příleži-
tosti převzetí nového vozidla a otevření zmodernizované klubovny mlá-
deže. Oba projekty výrazně podpořil také Ústecký kraj, jehož zastupite-
lé schválili částku 300 tisíc korun na dopravní automobil a radní 90 tisíc 
korun na vybavení klubovny mladých hasičů a školicího střediska.

Nové vozidlo hasičů slavnostně pokřtila starostka obce Renata Zvoníčková.

Video uspělo v kategorii reklamní spot nad tři minuty v cestovatelské soutěži 
TOURRegion Film. Jeho autorem je Marek Mendel. Cenu si na slavnostním ga-
lavečeru převzali pracovníci oddělení cestovního ruchu krajského úřadu, kteří 
jej také před rokem nechali vyrobit právě na Expo v Miláně, kde vystavoval i Ús-
tecký kraj. Na snímku je Jiří Válka (vpravo), vedoucí oddělení cestovního ruchu 
z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Letošním vítězem soutěže Vesnice ro-
ku se stalo Nové Sedlo na Lounsku.

Kraj zabodoval s videem 
z milánského Expa

Prezentovali jsme se na veletrhu Památky - muzea - řemesla Přehlídka dětských tanečních a hudeb-
ních souborů byla soutěžní, letos soutěžilo 
14 souborů převážně z neziskových organi-
zací, pracujících s romskými dětmi a mláde-
ží. Jako host vystoupila kapela Five band 
z Bíliny. Porota nakonec vyhodnotila jako 
nejlepší tradiční romský soubor Berušky 
z organizace Duhovka, z. s. Cenu za nej-
lepší moderní tanec získal soubor Le de-
vleskere mirikle taktéž z obrnické Duhov-
ky a cenu za hudební vystoupení vyhrála 
Adéla Švábová opět ze stejné organizace.
Cenu za přínos romské kultuře si odvezl 
soubor Roudnicatar čaja mladší a cenu di-
váků získal tradičně velmi úspěšný sou-
bor LION z Předlic.
Festival organizovala Oblastní charita Ús-
tí nad Labem - Dům Světluška, jehož ta-
neční a hudební soubor reprezentoval or-
ganizaci nesoutěžně.

Obrnická Duhovka dominovala 
na jubilejním Rotahufestu

Děvčata tančila v tradičních kostýmech

V ústeckém Domě kultury se uskutečnil za podpory Ústeckého kraje 10. ročník romského tanečně hu-
debního festivalu Rotahufest. 

Radní Ústeckého kraje Jitka Sachetová (druhá zprava) na stánku Ústeckého kra-
je s pracovníky odboru kultury a památkové péče.

Ústecký kraj se zúčastnil mezioborového veletrhu obnovy, fi nan-
cování a využití s názvem Památky - muzea - řemesla 2016 v pro-
storách Průmyslového paláce na Výstavišti v Praze – Holešovicích. 
Ústecký kraj na veletrhu přispěl především k prezentaci dobrých 
příkladů obnovy kulturních památek s širokou nabídkou možných 
výletů v rámci regionu.
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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

Ústecký kraj fi nančně přispívá sdruže-
ní na provozní náklady. Organizace pat-
ří do Rodinného stříbra Ústeckého kraje. 
„Upravujeme turistické značení, kontroluje-
me mapy, ale především dohlížíme na stav 
tratí. Zároveň probíhají dokončovací práce 
na technice, dělá se servis roleb a čtyřkolek. 
Například na Dlouhou louku již máme veš-
kerou techniku opravenou,“ uvedl Roman 
Fišer, místopředseda spolku Krušnohor-
ská bílá stopa.
Hojně využívané budou v letošní lyžařské 
sezoně převážně tyto tři lokality - Dlou-
há Louka má 64 upravených kilometrů, 
Klíny 55 kilometrů a Lesná 60 kilomet-
rů. V současné době se Krušnohorská bí-

lá stopa pyšní 180 kilometry. Lidé mohou 
využít i střediska na Telnici či Bouřňáku.
Na aktuální sněhové podmínky ve středis-
cích se mohou lidé podívat na stránkách 
www.kbstopa.cz, kde se dozví i to, které 
úseky jsou upravené; a to díky rolbám se 
zabudovanou GPS. Lidé tak online zjistí, ja-
ké úseky byly právě projety rolbou. „Jsme 
rádi, že k nám lidé jezdí běžkovat i z Karlo-
varského či Libereckého kraje. Hodně lyžařů 
je samozřejmě z Německa. Těší nás, že má 
běžkování v Krušnohoří takovou tradici, lidé 
nám každým rokem přispívají dary na zkva-
litnění služeb nebo si kupují naší známku 
a fi nančně podporují společnost,“ je rád je-
jí místopředseda Roman Fišer.  (met)

Krušnohorská bílá stopa se připravuje na nápor běžkařů
Ústí nad Labem | Krušné hory se chystají na nadcházející zimní 
sezonu a s nimi i členové sdružení Krušnohorská bílá stopa, kte-
ří pracují na tom, aby mohly dopřát běžkařům ty nejkomfortnější 
podmínky pro lyžování. Ústecký kraj nabízí pestrou škálu vyžití ne-
jen pro sjezdové lyžování, ale také pro běžkaře.

České a saské zoo 
spolupracují
Ústí nad Labem | Zástupci zoolo-
gických zahrad České republiky a Spol-
kové republiky Německo v Děčíně po-
depsali smlouvu o spolupráci na pří-
pravě projektu Partnerská spoluprá-
ce šesti zoologických zahrad, který má 
být zahájen v roce 2017.
„Na české straně se jedná o Zoo Ústí n L., 
Zoo Děčín a Podkrušnohorský Zoopark 
Chomutov, německými partnery jsou 
Zoo Görlitz a Hoyerswerda a Spolek přá-
tel Zoo Drážďany,“ přibližuje ředitel ús-
tecké zoo Lubomír Moudrý.
Mobilní aplikace bude například se 
všemi informacemi a interaktivními 
prvky doprovázet uživatele při návště-
vě každé partnerské zoo, ale také před-
staví projekty k ochraně druhů v jed-
notlivých zoo. Díky několika jazyko-
vým verzím se ve zmíněných zoo 
zorientují i zahraniční návštěvníci.
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Ema je totiž jeho dcera. Petr je na-
prosto šokován a musí  učinit zásadní 
rozhodnutí: Pokud se chce stát právo-
platným rodičem, je nutné najít pro 
Emu matku! Ve stejné chvíli se sezna-
muje s Marií, která podobně jako Pe-
tr žije pro svou práci a téměř ztrati-
la naději na to, že ji potkají obyčej-

né radosti života. Marie se rozhodne 
oběma pomoci. Začíná hra na lásku. 
Jak skončí? I zázraky se občas dějí…
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, 
Ema Švábenská, Vilma Cibulková, An-
na Polívková, Jiří Dvořák, Marek Tac-
lík, Oldřich Vlach, Jana Bernášková, 
Věra Křesadlová, Petr Čtvrtníček, Ja-
kub Volák, Andrea Hoffmannová, scé-
nář a režie Rudolf Havlík. (Falcon)

Vánoční příběh Pohádky pro Emu právě v kinech
Děj: Petr Miller  pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne 
přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nou-
ze uvedla jako opatrovníka svého dítěte.

FILM

UDÁLOST

FILM

Den D začal v redakci vydavatelství ME-
TROPOL, kde ochotně pózovaly s ko-
runkami, šerpami a květinami. Prvním 
předávajícím byl kosmetik Jan Kramár, 
který krásným dívkám věnoval balíčky 
produktů péče o pleť. Vzápětí se při-
dal klenotník Marek Rufert, od kterého 
missky převzaly zlaté prsteny.  
Následovala cesta do společnosti Ko-
pecký Auto s.r.o. v Ústí nad Labem. 
Kateřina se už moc těšila, až uvidí 
svého bavoráka, s nímž bude brázdit 
silnice celý měsíc. A dočkala se. By-
lo pro ni připraveno BMW 218 tma-
vě šedé metalízy, které jí předali Jaro-
slav Novotný a Jan Šatra, jenž uvedl: 
„Jsme rádi, že dlouhodobá spoluprá-
ce s Metropolem pokračuje i po změ-
ně majitele společnosti. Jméno Kopec-
ký bylo totiž zatím spojeno se značkou 
Peugeot“. 

Vyvrcholením poby-
tu vítězek v Ús-
teckém kraji
bylo setkání ve 
společnosti Lou-
da Auto Teplice. 
O tomto oka-
mžiku snila pře-
devším Nikol Pra-
chařová a stejně tak 
i osazenstvo autosalo-
nu. Klíčky šťastné vítězce sou-
těže Miss Czech Press 2016 společně 
s květinami předal vedoucí prodeje 
audi Daniel Belák, který jí také vysvět-
lil všechno potřebné. „Já snad v tom 
autě budu i spát“, prohlásila šťastná 
Nikol. S vozem Q3 bude jezdit tři mě-
síce. Dívkám přejeme bezpečné cesty 
a hodně šťastných kilometrů. Společ-
ně s nimi pak děkujeme štědrým part-
nerům a těšíme se na další spoluprá-
ci.  Foto: Daniel Šeiner

Královny krásy v Ústeckém kraji
Vítězky celostátní soutěže krásy Miss Czech Press 2016 
Nikol Prachařová, Kateřina Knopová a Andrea Kocánková 
přijely v poslední říjnový den do Ústeckého kraje pozdra-
vit štědré sponzory a osobně převzít dárky. 
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Vedoucí prodeje Audi Teplice Daniel Belák 
a Nikol Prachařová

Klenotník Marek Rufert “ušil” na míru zlaté prsteny pro Kateřinu, Nikol i Andreu Kosmetik Jan Kramár vybral a vlastnoručně zabalil přípravky péče o pleť od značky Ryor

Všechny tři vítězky společně s Janem Šatrou, Jiřím Morštadtem 
a Jaroslavem Novotným u nového BMW

Čeká nás pohroma? 
Slavnostní křest memoárového dí-
la Gen. Ing. Andora Šándora (v zálo-
ze) „Čeká nás pohroma?“ s podtitulem 
„Životní příběh generála tajné služby“ 
se uskutečnil 3. listopadu v hotelu DAP 
na pražském Vítězném náměstí. 
Knihu plnou vzpomínek, příběhů, ko-
mentářů, historických obrazů i výhle-
dů do budoucna vydalo nakladatelství 
Daranus a na její literární podobě se 
podílel jeho jednatel Zdeněk Čech, no-
sitel Ceny Egona Erwina Kische za li-
teraturu faktu. 

Na slavnostním křtu knihu uvedl do 
života armádní generál Karel Pezl, po-
slední československý a první český 
náčelník generálního štábu armády, 
a její sudičkou s přáním všeho nejlep-
šího se stala Mgr. Věra Lamborová, se-
stra autora. Úryvky z memoárů hos-
tům, mezi kterými byla celá řada vý-
znamných osobností, přečetl herec Pe-
tr Štěpánek. 
„Děkuji všem, kdo se na vzniku knihy 
podíleli a podporovali mě,“ říká Andor 
Šándor a dodává: „Věřím, že ji čtená-
ři shledají zajímavou a se zájmem si 
ji přečtou. Přestože kniha v některých 
pasážích není příliš optimistická, zále-
ží jen a jen na nás, zda se nepokusíme 
některé negativní trendy ve vývoji na-
ší bezpečnosti zvrátit. V mnohém je to 
v našich rukou.“
Andor Šándor je bývalým náčelní-
kem Vojenské zpravodajské služby ČR 
a uznávaným odborníkem na otázky 
bezpečnosti, hrozby terorismu a krizo-
vý management. V současné době pů-
sobí jako soukromý poradce v oblasti 
bezpečnosti. Je také autorem mnoha 
odborných prací na téma bezpečnosti, 
věnuje se v této oblasti lektorské čin-
nosti a pravidelně se objevuje v nejsle-
dovanějších médiích.
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Právě drážďanskou štolu budou obyvate-
lé Drážďan i hosté z celého světa oslavo-
vat při tzv. Štolové slavnosti »Stollenfest«. 
Její již 23. ročník se koná druhou adventní 
sobotu 3. prosince. Slavnostně vyzdobe-
né koňské spřeží, doprovázené průvodem 
s více jak 500 aktéry, táhne vůz s několi-
katunovou obří štolou od Rezidenčního 
zámku historickým centrem až k pódiu na 
vánočním trhu Striezelmarkt na náměstí 
Altmarkt. Tam bude gigantické pečivo na-
krojeno 1,6 metru dlouhým a 12 kilogra-
mů vážícím štolovým nožem, rozporcová-
no a rozprodáno návštěvníkům slavnosti.
Striezelmarkt nabízí poklady ze sas-
kých pekáren a tradiční výrobky ře-
meslníků z Drážďan a přilehlého okolí. 
Řezbářské a soustružné zboží z Kruš-
ných hor, modrotisk a keramika z Lu-
žice, perník z města perníku Pulsnitz, 

krajky z Plavna a herrnhutské, ochra-
novské, adventní hvězdy se těší velké 
oblibě dnes stejně jako dříve.
Kromě Striezelmarktu je letos v Drážďa-
nech dalších jedenáct různých vánočních 
trhů. Od temného středověku, který ale až 
zas tak temný není, až po dřevěné sruby 
jako na horách, ve stylu Après Ski. Třpy-
tivá vánoční míle vede od hlavního ná-
draží »Hauptbahnhof« přes Prager Straße 
k náměstí Altmarkt, kolem kostela Frauen-
kirche přes náměstí Neumarkt až na dru-
hou stranu Labe k trhu Augustusmarkt 
a globálně spravedlivému trhu »Fairer 
Weihnachtsmarkt« na ulici Hauptstraße.
Kultura a požitek jsou v Drážďanech zá-
konem, zejména v době Vánoc. Proto se 
koná několik výstav, které dokonale navo-
dí vánoční náladu. Například oblíbená vá-
noční výstava v Městském muzeu - Stadt-
museum Dresden, věnující se tentokrát 
zimním radovánkám. Najdete ji tam pod 
názvem »Winterfreuden in Dresden«.
Zatímco venku hřeje na drážďanských 

vánočních trzích svařené víno a chuťo-
vé buňky těší drážďanská vánoční što-
la, z drážďanských kostelů zní hudba 
a zpěv. Kromě velkých sborových sym-
fonických adventních a vánočních kon-
certů v kostele Frauenkirche slibuje 
i kostel Kreuzkirche vrcholné zážitky 
při poslechu vánočních melodií.
Okouzlující je v předvánočním čase také 
návštěva Semperovy opery. Letos budou 
návštěvníci mimo jiné uneseni do pohád-
kového světa, kde dobro vítězí nad zlem, 

operou o Jeníčkovi a Mařence »Hänsel und 
Gretel« od německého skladatele Hum-
perdincka. Další vrcholnou událostí je 
představení sboru Kreuzchor, který v ro-
ce 2016 slaví své 800. výročí. K tomu pat-
ří i velký adventní koncert 22. prosince na 
drážďanském stadionu, kde zazní vánoční 
koledy a zazpívají si je celé rodiny.
Saská paroplavební společnost »Sächsis-
chen Dampfschiffahrt« zve na oběd na 
palubě tzv. »Advents-/ Weihnachtslunch 
an Bord«. Ten se bude konat 27. listopadu 

a poté ještě pětkrát v prosinci. K oslavě 
konce roku vábí silvestrovské městečko 
na drážďanském náměstí Theaterplatz. 
Obklopeni úžasnou scenérií Sempero-
vy opery, katedrály Hofkirche a Zwinge-
ru oslaví s atraktivním programem, ži-
vou hudbou a obrovským půlnočním oh-
ňostrojem až 20 000 návštěvníků příchod 
Nového roku, a to zaručeně bez nebez-
pečných dělobuchů a zábavní pyrotech-
niky. Ta je totiž v areálu oslav zakázána.
 (Drazdany.info)

Nejstarší německý vánoční trh, 
drážďanský Strizelmarkt, slaví 582 let 
Drážďany | Nejstarší německý 
vánoční trh drážďanský Strie-
zelmarkt, konaný ve dnech 
24. l istopadu až 24.prosince, 
má letos 582 let. Jednu z hlav-
ních atrakcí a oblíbený foto-
motiv vánočního trhu předsta-
vuje 14,61 metru vysoká kruš-
nohorská stupňová pyramida. 
Štrýcl, německy Striezel, ad-
ventní pečivo a předchůdce 
dnešní pravé drážďanské štoly 
»Dresdner Christstollen«, dal 
trhu jeho jméno již v pozdním 
středověku.

Nejstarší německý vánoční trh a také jeden z největších 
vánočních trhů v Německu vítá své hosty!

■ KDY: 24. 11. – 24. 12. | denně 10–21 h | 9. 12. 10 – 23 h.
■  UDÁLOSTI: slavnostní zahájení 24. 11. v 16 h. | bohoslužba 

v kostele Kreuzkirche 24. 11. v 15 h. | hlavní událostí Striezelmarktu 
bude 23. Štolová slavnost »Stollenfest« 3. 12. | 
zakončení Striezelmarktu 24. 12. ve 14 h.

■ KDE: náměstí Altmarkt, Drážďany
■ INFO: www.striezelmarkt.cz (CZ) | www.dresden.de/striezelmarkt (DE)

TIP NA VÝLET


