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 Heleno, jak se vám na tomhle albu praco-
val o?
Tento projekt se liší od těch minulých prací 
s novými lidmi i systémem natáčení. Z počát-
ku jsem měla trošku obavy,  jak všechno do-
padne, ale postupně se rozplynuly. Na al-
bu se sešlo mnoho zajímavých písní, pě-
vecky i výrazově náročných. Mají intimní 
charakter a našla jsem v nich i své život-
ní prožitky. Nadchnul mě také obal CD, 
který mají „na svědomí“ vizážista Zde-

něk Fencl a fotograf Tomáš Beran. Od-
vedli skvělou práci.

 Prozradíte, s kým jste spolupra-
covala?
O hudební produkci a skladby „Pi-
anista“ a „Holubice v pasáži“ se 
postaral Armin Effenberger. Za 
uměleckou produkcí a skladba-
mi „Černé labutě“, „Hoří v mém 
náručí“, „Jablko“ včetně většiny 
textů stojí Jan Dvořák. Tři sklad-
by „Oči“, „Čínská zeď“ a „Prší 
jako ve fi lmu“ připravil sloven-
ský jazzový muzikant a sklada-
tel Matej Benko. Píseň „Dávno 

vím svý“ je z dílny Ondřeje Gregor 
Brzobohatého a Václava Kopty. A nád-

hernou písničku „Já s tebou hlavu ztrácím“, která mi připomí-
ná krásné chvíle dětství prožité v domě nad řekou ve Slatiňa-
nech, napsali Ondřej Soukup s Gabrielou Osvaldovou.

 Vaše nové album vychází v roce, kdy oslavíte kulaté na-
rozeniny. Už víte svý?   
Vím! Hodně jsem prožila a zažila. Přišla jsem na to, že člověk 
by měl žít tak, aby se mohl za sebou otočit a nemusel se za 
nic stydět. A také, že je potřeba nebrat život i sebe moc váž-
ně, neničit si nervy. I když jsou situace, kdy to nejde. 

 Prý jste si udělala k nadcházejícímu jubileu ještě jednu 
radost. O co jde?
K mému životnímu jubileu vyšel kalendář, který si mohou zá-
jemci objednat v e-shopu, s krásnými fotkami Patricie Behen-
ské, přímo pro tuto příležitost. Mám z něj obrovskou radost. 

 Jak si užíváte letošní opravdovou zimu?
Chodím se psem na procházky, u nás na Řitce bruslím na 
rybníce a s manželem se chystáme v březnu na hory. Oba 
rádi lyžujeme.    

 Brzy snad už přijde jaro. Těšíte se?  
Těším a moc, protože zase začnu opečovávat naši zahrádku. To 
je přímo osvobozující pocit. A ten pohled, když všechno rozkve-
te. Na zahrádce máme krásné rododendrony a azalky, jehličnany, 
dřeviny, různé okrasné trávy, trvalky i letničky. Pěstuji třeba i lé-
čivky jako meduňku, mátu, šalvěj nebo domácí koření.

 Letos vás čeká hodně koncertů. Můžete nás na některé 
pozvat?
Ve čtvrtek 13. dubna chystám koncert v brněnském Boby 
Centru k mému jubileu, který bude natáčet Česká televize. 
24. června 2017, v den mých 70. narozenin, se uskuteční kon-
cert na hradě Karlštejn a mým milým hostem tam bude i Olga 
Matušková, manželka zesnulého Waldemara Matušky. A v říj-
nu koncertuji na Slovensku v Bratislavě a v Košicích. V lednu 
2018 pak proběhne koncert v 0
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 Aréně v Praze. 

Připravila: Šárka Jansová, foto: Archiv Heleny Vondráčkové
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Helena Vondráčková

Narodila se 24. června v roce 1947 v Praze. Pěveckou dráhu zahájila vítěz-
stvím v soutěži Hledáme nové talenty v roce 1964.
V roce 1968 se stala členkou tria Golden Kids s Václavem Neckářem a Mar-
tou Kubišovou. Zahrála si hlavní roli ve fi lmu Šíleně smutná princezna, Jen 
ho nechte, ať se bojí a dalších. Hrála v muzikálech Hello, Dolly! Mamma Mia, 
Cats, Romeo a Júlie, Mona Lisa, Baron Prášil a Bídníci. Vystupovala v mnoha 
zemích světa, v Kanadě, USA, Japonsku, Rusku, Jižní Americe, Austrálii, Africe 
a v celé Evropě. Pravidelně se umisťovala na předních příčkách v anketě Zla-
tý slavík. V únoru 2003 se na Karlštejně provdala za Martina Michala.

Už dávno 
vím svý

Helena Vondráčková, která letos oslaví významné životní jubileum, vydává 
24. února novinkové, pop šansonově laděné album s názvem „Dávno vím svý“.

S přítelkyní Elzou

ÚSPĚCH JE VĚC ROZHODNUTÍ.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

Radost z jízdy
Kombinovaná spotřeba v l/100 km 4,2-6,9. Emise CO2 v g/km 109-159

KOPECKÝ AUTO s.r.o. 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527
www.kopeckybmw.cz
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Litoměřice | Přesně 623 miminek, 329 chlapečků a 294 holčiček, se 
narodilo v loňském roce v litoměřické porodnici. Ta se snaží, aby se 
zde nastávající maminky cítily dobře, a proto neustále pracuje na 
vylepšení svých služeb. 

„Všem maminkám se snažíme vytvořit 
pro porod co nejpříjemnější prostředí. 
V loňském roce jsme proto novým nábyt-
kem vybavili příjmovou místnost porod-
ního sálu a pokoj pro první dobu porod-
ní,“ vyjmenovala staniční porodní asi-
stentka gynekologicko porodnického 
oddělení litoměřické nemocnice Zuza-
na Procházková a dodala, že součástí 
zvyšování kvality nabízených služeb je 
také modernizace přístrojového vyba-
vení na porodním sále. „Máme zde no-
vý mobilní ultrazvuk a v novorozenecké 
části porodního sálu výhřevné lůžko, kte-
ré je vybaveno i pro případ resuscitace,“ 
doplnila Irena Michalisková, staniční 
sestra novorozeneckého oddělení.
Další službou je nová možnost úlevy od 
porodních bolestí inhalací rajského ply-
nu, tzv. Entonoxu. Pamatováno je také 
na čerstvé maminky, pro které byly na 
stanici šestinedělí z důvodu velkého záj-
mu vybudovány další dva nadstan-
dardní pokoje. Na těchto pokojích mají 

maminky mj. k dispozici i dětské pleny, 
hygienické pomůcky a ručníky s osuš-
kou.
„Na spokojenosti našich klientek nám 
velmi záleží. Proto se, pokud je to možné, 
snažíme každé rodičce vyjít vstříc a spl-
nit i její individuální přání a požadav-
ky,“ ujistila porodní asistentka Zuzana 
Procházková. „Byla jsem zde velmi spo-
kojená a ani na chvíli jsem svého rozhod-
nutí rodit zde nelitovala,“ svěřila svou 
čerstvou zkušenost s litoměřickou po-
rodnicí Lenka Hrončeková.  (nk)

Na rodičky čeká nejen 
příjemnější prostředí

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR 
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Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám až:

Podrobnosti o programech
prevence a podmínky

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

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

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

www.vozp.cz

Voje

Chcete stejně kvalitní péči ve špičko

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

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

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

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

Přihlásit se můžete vždy v prvním 
a třetím čtvrtletí roku.

Ústí nad Labem | Ve čtvrtek 
9. února byli v Betlémské kapli 
v Praze slavnostně vyhlášeni ví-
tězové letošního ročníku Ceny 
Wernera von Siemense. Jedním 
z nich je také student Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Do letošního ročníku Ceny Wernera 
von Siemense bylo zasláno více než 
350 přihlášek uchazečů o udělení oce-
nění v několika kategoriích. V katego-
rii „Ocenění za překonání překážek při 
studiu“ cenu získal student magister-
ského studia katedry historie Filozofi c-
ké fakulty UJEP Bc. Roman Švec. 
Příběh Romana Švece je o velké sta-
tečnosti, vytrvalosti a hlavně pozitiv-
ním přístupu k životu. Roman byl v po-
sledním roce bakalářského studia obo-
ru Kulturně historická regionalistika 

postižen náhlým selháním nervového 
systému a poté několik týdnů doslo-
va bojoval o život. I přes mnohatýden-
ní celkovou nehybnost a prognózu těž-
kých trvalých následků se dokázal po 
roce hospitalizace znovu vrátit ke stu-
diu, které úspěšně zakončil.   

V současné době Bc. Roman Švec stu-
duje v navazujícím magisterském stu-
diu obor Kulturní historie se speciali-
zací na stavební historii. Zároveň se 
zapojil do realizace projektu v pro-
gramu aplikovaného výzkumu a vý-
voje Národní a kulturní identita „Do-
kumentace historických staveb slou-
žících pro zpracování a skladování 
chmele“, v němž pracuje jako terénní 
dokumentátor. 
„Pro své zapálení pro obor a výborné od-
borné předpoklady se stal důležitou sou-
částí excelentního týmu, který se na Cen-
tru dokumentace a digitalizace památek 
FF UJEP zabývá moderními dokumentač-
ními metodami. Pro svůj houževnatý boj 
s nepřízní osudu si tento student a kole-
ga zaslouží naši úctu,“ uvedla Michaela 
Hrubá, děkanka FF UJEP, která studen-
ta na udělení ceny navrhla.  (od dop.)

Cena Wernera von Siemense 
pro studenta Romana ŠveceÚstí nad Labem | Ve středu 15. úno-

ra se ve Střední průmyslové škole 
stavební a Střední odborné škole sta-
vební a technické v Ústí nad Labem 
konalo setkání zástupců společnosti 
ČESMAD a fi rem autodopravců s žáky 
závěrečných ročníků  středních škol.
Akce byla součástí připravovaného 
projektu Ústeckého kraje, který má 
dlouhodobě vyřešit palčivý problém 
nedostatku řidičů nákladní, kamio-
nové a autobusové dopravy. Pořáda-
jící škola je jedna ze dvou v regionu, 
která  od září 2017 připravuje pro ab-
solventy učebních i maturitních obo-
rů zkrácenou formu studia, jehož vý-
stupem bude řidič nákladní a autobu-

sové dopravy se získaným profesním 
průkazem a potřebnými skupinami 
řidičského oprávnění. 
Setkání bylo přínosné, dostalo se na 
řadu dotazů, jednotlivé fi rmy i zá-
stupci společnosti ČESMAD sezná-
mili zájemce s řadou nesporných vý-
hod připravovaného studia a násled-
né pracovní pozice řidiče. „Jsme rádi, 
že naše spolupráce s Ústeckým krajem 
i v rámci této problematiky získala dal-
ší výrazný rozměr, kdy můžeme zásadně 
přispět k řešení nedostatku kvalifi kova-
ných, spolehlivých řidičů. A pro naše žá-
ky je to nová příležitost uplatnit se dal-
ším způsobem na trhu práce,“ dodal ře-
ditel školy Vítězslav Štefl .  (od dop.)

Chceš být řidičem? 

Tak bude ve zkratce vypadat projekt Čes-
ko – saské pohraničí bez bariér, který byli 
v německých Drážďanech představit tam-
ním novinářům první náměstek hejtma-
na pro oblast sociálních věcí Martin Kli-
ka a krajský radní pro cestovní ruch Zde-
něk Matouš. Právě Ústecký kraj a Svobod-
ný stát Sasko si celý projekt vzaly pod svá 
křídla. Český web by měl vzniknout ještě 
do konce letošního roku. 
Ústecký kraj plánuje v rámci projek-

tu také uspořádání handbikemaratonu 
na Labské stezce a Krušnohorské ma-
gistrále. Právě o tyto dvě akce byl mezi 
německými zástupci médií největší zá-
jem. „Na společném webu najdou infor-
mace turisté od nás i z Německa. Velkou 
měrou tak pomůžou tyto údaje i turisti-
ce. I z veletrhů cestovního ruchu víme, 
jak důležité a potřebné jsou tyto infor-
mace,“ dodal krajský radní pro oblast 
cestovního ruchu Zdeněk Matouš. 

Projekt bude trvat tři roky. Během něj 
budou pořádána i společná setkání lé-
kařů nebo sociálních pracovníků hlav-
ně pro předání zkušeností s jednotli-
vými možnostmi například pro oso-
by po úrazech. Právě pro ty se počí-
tá i s vytvořením publikace, která by 
jim měla předat alespoň základní in-
formace o všech možnostech, na kte-
ré instituce či specialisty se po úra-
zech obrátit. (od dop.)

Česko-saské pohraničí bez bariér
Ústecký kraj | Propojené webové stránky s detailními informacemi o bezbariérovosti hotelů, kulturních 
zařízení i restaurací, speciální jízdy na mosteckém polygonu pro hendikepované i lékařské konference. 

Příběh Rom
tečnosti, vy
ním přístup
sledním roc
ru Kulturn
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volejte llinku

cena hovoru za minutu je 55 Kč

Jsem profesionální kartářka a věštkyně SANDRA. 
Pracuji s kyvadlem a věšteckou koulí. 

Vykládám z tarotových karet, 
jsem také čarodějka.

VVVVVěš rnVVVVVěěěěěššššššššššššššššššššttttttttttttíííírna

www.sandra-vestirna.webnode.czwww.sandra-vestirna.webnode.cz

906 55 99 25
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Přejděte do 31. března 2017 ke zdravotní 
pojišťovně s největším počtem smluvních 
zařízení a nejširší sítí poboček v ČR! 
Čeká na vás plno atraktivních příspěvků 
a bonusů!

www.vzp.cz | www.klubpevnehozdravi.cz

VELIM„RODINO, K PŘECHODU

DO VZP, PROTOŽE

PO POJIŠŤOVNĚ, KTERÁ

JE VŽDY NABLÍZKU!“

TOUŽIM

Začal rok 2017, v němž si připome-
neme desáté výročí od vzniku společ-
nosti Krajská zdravotní. Přeji si, ať je 
alespoň tak úspěšný, jako byl ten prá-
vě skončený. Dovolte mi proto ma-
lé ohlédnutí. Podařilo se toho hodně. 
Především zachovat v Ústeckém kra-
ji statut Komplexního onkologického 
centra pro pracoviště onkologie a nuk-
leární medicíny v Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem a detašované 
pracoviště v nemocnici v Chomutově. 
Krajská zdravotní do nich masivně in-
vestovala s výrazným podílem evrop-
ských dotačních prostředků a peněz 
Ústeckého kraje. V Ústí nad Labem či-
nily investice kolem čtvrt miliardy ko-
run a v Chomutově více než 196 mi-
lionů korun. Zahájením provozu PET 
centra a přístroje PET/CT v červenci 
2016 v pavilonu ústecké Masarykovy 
nemocnice V Podhájí tak splnilo kom-
plexní onkologické centrum všechny 
podmínky pro udržení statutu. 

Uskutečnily se další plánované moder-
nizace přístrojového vybavení v nemoc-
nicích Krajské zdravotní v Děčíně, Ústí 
nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomuto-
vě. V září 2016 v ústecké Masarykově ne-
mocnici zahájilo provoz nové oddělení 
sportovní medicíny, jediné takto specia-
lizované pracoviště v Ústeckém kraji, ve 
stejném měsíci byla dokončena rekon-
strukce stanice šestinedělí v nemocni-
ci v Mostě a v prosinci revitalizace pro-
stranství před poliklinikou v Teplicích se 
vznikem dalších parkovacích míst. A pro 
každou z nemocnic má Krajská zdravot-
ní, a. s., v tomto roce připravené k reali-
zaci další investiční záměry. Zmíním vel-
ké investice v jednotlivých nemocnicích 
v řádu desítek milionů na akci, a to v geo-
grafi ckém pořadí. V děčínské nemocni-
ci proběhne rekonstrukce největšího pa-
vilonu I, se zateplením a výměnou dve-
ří a oken včetně dílčích vnitřních úprav, 
spojených mj. s plánovanou instalací 
magnetické rezonance, v ústecké Masa-
rykově nemocnici proběhne rekonstruk-
ce dětského pavilonu D, kdy kromě za-
teplení a výměny dveří a oken bude pa-
vilon opatřen nástavbou celého nového 
nadzemního podlaží, ústecká onkologie 
V Podhájí také získá novou zateplenou 
fasádu s novými okny, rekonstrukcí pro-
jde také parkoviště a v areálu bude zří-
zena nemocniční lékárna, v teplické ne-
mocnici bude zahájena výstavba nové-
ho pavilonu operačních sálů, v mostec-
ké nemocnici probíhá výstavba nového 
velkokapacitního parkoviště a v chomu-
tovské nemocnici bude vybudován nový 
stravovací provoz, otevřeno bude nové 
mamografi cké centrum, největší v Ús-
teckém kraji, a momentálně probíhají ta-
ké větší stavební úpravy spojené s poří-
zením nového přístroje pro magnetic-
kou rezonanci.

To vše by se nepodařilo realizovat bez 
dotačních titulů a investiční podpory, 
kterou má vedení společnosti v Ústec-
kém kraji, zakladateli a jediném akcio-
náři Krajské zdravotní. Současné vede-
ní Krajské zdravotní, a. s., která v Česku 
patří k největším poskytovatelům zdra-
votní péče, klade velký důraz i na sociál-
ní a mzdovou politiku v oblasti odměňo-
vání zaměstnanců. Představenstvo roz-
hodlo o navýšení mzdových prostředků 
pro své zaměstnance pro rok 2017, a to 

v objemu odpovídajícímu nárůstu stáva-
jících mzdových tarifů o 10 %. Krajská 
zdravotní, a. s., se stala jedním z prvních 

zdravotnických zařízení v České republi-
ce, hlásících se k 10% navýšení tarifních 
mzdových složek. 
Je mým velkým přáním, aby pacien-
ti zdravotnických zařízení pod logem 
Krajské zdravotní byli v roce 2017 vždy 
spokojeni s péčí, která se jim dostane. 
V novém roce přeji všem pevné zdraví 
a mnoho úspěchů. 

Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva 

Krajské zdravotní, a. s.

Nadstandardní pokoj na stanici šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení mostecké nemocnice. 
Rekonstrukcí a modernizací prošla stanice v loňském roce.  Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní si připomene deset let od svého vzniku



Hosty přišli v doprovodném programu 
pozdravit členové Ústeckého pěvecké-
ho sboru UJEP se sbormistry Martinou 
a Petrem Zemanovými, zpěvačka Leona 
Gyöngyösi, úřadující Miss Czech Press 
Nikol Prachařová a nádherné společen-
ské i svatební šaty studia Delta Petry 
Vyoralové předvedly modelky z agen-
tury Fashion models. Publikum se vý-
tečně bavilo, o což se postaral moderá-
tor večera Vladimír Hron. 
Ústecký kraj je zase bohatší o dvacet 
sedm osobností, které svým umem i či-
ny skvěle reprezentují náš region. Poro-

ta navíc udělila dvě zvláštní ceny – Sa-
lesiánskému středisku Štěpána Troch-
ty v Teplicích za dlouholetou podpo-
ru sociální integrace a bývalému hráči 
a trenérovi BK Děčín Pavlu Budínské-
mu za výborné výsledky, jichž basket-
balový klub dosahuje. Ty rádi předali 
a závěr ofi ciální části galavečera pro-
vedli hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček společně s představitelkou 
generálního partnera ankety, kterým 
je od roku 2011 Skupina ČEZ, Soňou 
Holingerovou.
  Foto: Daniel Šeiner

Clarion Congress hotel se stal dějištěm slav-
nostního vyhlášení výsledků čtenářské ankety 
Osobnost roku Ústeckého kraje 2016.

Na snímku zleva Eva Urbanová, Petr Fiala, Petr Dubravec, Ivana Břeňková, 
Barbora Pakostová, Anna-Marie Malá, Jan Schraml a Jiří Štverák. 

V Česku chybí lékaři a sestry. Pro-
to se letošní první Kulatý stůl Me-
tropolu zabýval odměňováním 
pracovníků v nemocnicích. 

Usedli kolem něj Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s., nevětšího 
poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém 
kraji, MUDr. Jiří Štverák, MBA z Městské 
nemocnice Litoměřice, Mgr. Petr Dubra-
vec, člen představenstva a ředitel Lužické 
nemocnice a polikliniky v Rumburku, MU-
Dr. Jan Schraml, Ph.D., předseda okresního 
sdružení ČLK v Ústí nad Labem, Mgr. An-
na-Marie Malá, hlavní sestra Nemocni-
ce Chomutov a MUDr. Barbora Pakosto-
vá, stipendistka kardiologie Masarykovy 
nemocnice. Odbory zastupovala Ing. Iva-
na Břeňková, místopředsedkyně Odbo-
rového svazu zdravotnictví a sociální pé-
če ČMKOS. Účastníci se shodli na tom, že 
úroveň zdravotní péče v Ústeckém kra-
ji je ve srovnání s dalšími regiony ČR na 
vysoké úrovni, k jejímu dalšímu rozvoji 
je ale zapotřebí vícezdrojové fi nancování. 
Celý přepis zajímavé besedy najdete na 
www.emetropol.cz /Kulatý stůl. 

Zdravotnictví potřebuje vícezdrojové fi nancování

KU

LATÝ STŮL

M

ETROPOLU

04 05

DĚKUJEME PARTNERŮM ANKETY:

CONGRESS HOTEL
ÚSTÍ NAD LABEM Most LitoměřiceTeplice ŽatecDěčín Chomutov DubíÚstí n. L.

Osobnosti roku Ústeckého kraje 2016
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Jsme moderní taxislužba, zajištují-
cí NONSTOP přepravu TAXI na území 
města Ústí nad Ladem, České republi-
ky, ale i na území Evropské unie. 

Naše vozy jsou z 90% vybavené seda-
dly pro více osob, jsme jediná taxisluž-
ba, která má sjednocený vozový park 
do stejné barvy, tím se odlišujeme od 
ostatních nízkorozpočtových taxislu-
žeb v Ústí nad Labem. 

Dále poskytujeme expresní kurýrní 
služby po ČR ale i EU. Provádíme pře-
voz všech vozidel skupiny B,C,D,E,T 
dle dohody (ŽELVA). Všechny naše vo-
zy jsou čisté (a voňavé), vybavené mo-

derními zrcátkovými taxametry, kte-
ré napomáhají k větší transparentnos-
ti a důvěryhodnosti u našich zákazníků.
 
V rámci své služby 
AUSSIG ASSISTANCE, Vám dovezeme 
palivo, nastartujeme vozidlo přes star-
tovací kabely, nebo zajistíme drobné 
opravy vašeho vozidla na místě. 

Nakonec všechny naše služby můžete 
zaplatit pohodlně pomocí platebního 
terminálu, který je součástí výbavy na-
šich vozidel. 

Těšíme se na vás
Tým TAXI AUSSIGzy jsou

tel: 00420 720 199 199

TAXI AUSSIG

Více o nás na www.taxiaussig.cz     e-mail: taxiaussig@post.cz

STAŇ SE ROBOTEM
www.olympiateplice.cz

SVĚT VIRTUÁLNÍ REALITY

6. – 26. 3. 2017
15let_inzerce_261x66_B.indd   1 2/16/17   4:05 PM

Dřívější spolupráce mezi školami 
a fakultou se velice dobře osvědčila 
díky projektu VĚŽ, v rámci něhož se 
zmíněné gymnázium a SPŠ Resslo-
va staly fakultními školami FVTM. 
Po skončení projektu se fakulta roz-
hodla pokračovat s vybranými nej-
aktivnějšími středními školami 
a gymnázii ve spolupráci na vyšší 
úrovni. V uplynulých dnech proto 
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel SPŠ 
Resslova, a Ing. Mgr. Michal Šidák, 

ředitel Gymnázia a Střední odbor-
né školy dr. Václava Šmejkala v Ús-
tí nad Labem, podepsali s děkanem 
FVTM, prof. Ing. Štefanem Michnou, 
PhD., bilaterální smlouvy, které de-
finují spolupráci v přesně stanove-
ných oblastech. 
„Spolupracovat se středními školami 
budeme zejména formou odborných 
přednášek, seminářů a workshopů pro 
jejich žáky a pracovníky,“ říká děkan 
FVTM prof. Štefan Michna. „Dále bu-

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel a Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele SPŠ Resslo-
va s  prof. Ing. Štefanem Michnou, PhD., děkanem FVTM při podpisu smlouvy.
 Foto: Lucie Melničáková

Bilaterární smlouvy fakulty a ústeckých škol
Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity 
J. E. Purkyně  uzavřela další dvě bilaterální smlouvy se střední-
mi školami – Gymnáziem a Střední odbornou školou dr. Václava 
Šmejkala v Ústí nad Labem a Střední průmyslovou školou, 
Ústí nad Labem, Resslova 5.

deme pořádat prohlídky fakultních la-
boratoří, laboratorní cvičení a kurzy 
matematiky pro žáky posledních roč-
níků jako přípravku pro následné stu-
dium na vysoké škole,“ dodává děkan. 
Střední průmyslová škola Resslova 
je pro FVTM prioritní střední školou 
z hlediska podobného zaměření vý-
uky. To se odráží i ve vysokém počtu 
žáků/uchazečů, kteří se z „Resslov-
ky“ na fakultu hlásí. 
Gymnázium dr. V. Šmejkala patří me-
zi další prioritní školy ústecké tech-
nické fakulty. Již v minulosti se žáci 
gymnázia aktivně zapojovali do ak-
cí fakulty a mezi střední a vysokou 
školou probíhala velmi dobrá komu-
nikace.   (od dop.)
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V teplickém nákupním centru 
Galerie byla slavnostně otevře-
na první „Knihobudka“ v tomto 
lázeňském městě. 

Tímto se Teplice zapojily do projektu „mě-
níme vyřazené telefonní budky na veřej-
né knihovny“. Adopce první Knihobud-
ky v Teplicích se ujala Hotelová škola, Ob-
chodní akademie a Střední průmyslová 
škola Teplice, jedna z páteřních škol Ús-
teckého kraje.
Smyslem adopce je nejen podpořit čte-
nářskou gramotnost formou bezplatné 
výměny již přečtených knih, ale i pro-
pagace školy, která se bude o Kniho-
budku starat.
Slavnostního aktu a přestřižení pásky se 
ujal primátor statutárního města Teplice 

Jaroslav Kubera, Dagmar Waicová, vedou-
cí odboru školství Krajského úřadu Ústec-
kého kraje a Jan Růžička, ředitel nákup-
ního centra Galerie Teplice, které poskyt-
lo bezplatně prostory pro umístění Kni-
hobudky. 
O projektu více zde: 
http://www.knihobudka.cz/
Zdroj: Hotelová škola, 
Obchodní  akademie 
a Střední průmyslová škola Teplice, p.o.

Pásku před Knihobudkou přestřihl pri-
mátor Teplice Jaroslav Kubera, Dagmar 
Waicová, vedoucí odboru školství Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje a Jan Růžič-
ka (vlevo), ředitel nákupního centra 
Galerie Teplice.

V Teplicích byla otevřena první Knihobudka
Rada Ústeckého kraje na lednovém 
zasedání schválila poskytnutí fi -
nančního daru 20 tisíc korun první-
mu miminku Ústeckého kraje, kte-
rým je Josef Thieme. 
Hejtman ve své kanceláři přiví-
tal maminku Lucii Thiemovou spo-
lu s malým Pepíčkem, aby mamince 

ještě jednou pogratuloval a předal fi -
nanční dar.
Chlapeček se narodil v ústecké Masary-
kově nemocnici 1. ledna v jednu hodinu 
a čtyřicet sedm minut. Vážil tři kila a měl 
48 centimetrů. Byl tak nejen prvním mi-
minkem v rámci celého kraje, ale také 
v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

KRÁSA
POMÁHÁ
DĚTEM

Lenka Kocmanová Taussigová ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádajíggg pp

módní show

12. ročník
Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Výtěžek z akce bude věnován dětským oddělením Krajské zdravotní, a.s.

9. března 2017, 20.00 hod.
Sportcentrum SLUNETA Ústí nad Labem

Vstupné 199 Kč, předprodej vstupenek OC Forum Ústí nad 
Labem – Butik Volkswagen Lifestyle a OC Olympia Teplice – 
Info stánek

účinkují za muzikál MAMMA MIA – Olga Lounová, Petra 
Peterková, Michal Foret, Bořek Slezáček 
dále vystoupí Radka Rosická, Inna Puhajková, Eva Decastelo, 
Hanka Mašlíková, Gabriela Kratochvílová, Lucie Šlégr, 
Taťána Makarenko, Nikola Buranská, Gabriela Franková, 
Veronika Kašáková a další 
večerem provází Vlasta Korec a Ondra Vodný 
choreografie Lenka Vinická

Hejtman předal fi nanční dar prvnímu
miminku tohoto roku v kraji

Generální 
partneři

Hlavní 
partneři

Mediální 
partneři

ÚSPĚCH JE VĚC ROZHODNUTÍ.
NOVÉ BMW ŘADY 5.

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 4,2-6,9. Emise CO2 v g/km 109-159

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

Radost z jízdy



08
Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Beethovenova 215/24, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 472 700 122,  ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: 
Ladislava Richterová, e-mail: richterova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz,  inzerce: inzerce@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter, 
richter@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz.  Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.

Jezero Milada se chystá na další sezónu
Jedna z nejčistších vodních ploch 
na severu Čech – jezero Milada 
– má již úspěšně za sebou dru-
hou letní sezónu. Během této se-
zóny přivítalo jezero Milada opět 
tisíce návštěvníků, a to nejen ta-
kových, kteří hledali v horkých 
dnech osvěžení, ale také cyklisty, 
turisty i běžce. 

Pro návštěvníky využívající oblast jeze-
ra Milada pro své volnočasové aktivity 
byly letos z příspěvku od Nadace ČEZ 
pořízeny přístřešky, rozcestníky, kilo-
metrovníky, informační tabule, propa-
gační předměty jezera Milada a orga-
nizace slavnostního otevření vyznače-
ných stezek s programem zaměřeným 
na osvětu v oblasti bezpečnosti a orien-
tace v území jezera Milada. Díky příspěv-
ku od Nadace ČEZ došlo ke zlepšení ori-
entace obyvatel regionu využívajících 
oblast jezera Milada pro své volnočaso-
vé aktivity a také k usnadnění a urych-
lení orientace záchranářských složek při 
případných zásazích na místě. 
Třicátého května to budou dva roky, 
co se jezero Milada slavnostně ote-
vřelo veřejnosti. 
Veřejnost si rozlehlé jezero s prů-
zračně čistou vodou a klidným oko-
lím okamžitě oblíbila. Pokud počasí 
dovolí, dá se předpokládat, že v lé-
tě nezůstanou pláže u Milady ani le-
tos opuštěné. 

Jezero Milada přivítá opět 
návštěvníky ve své třetí sezóně

Na první červnový víkend tohoto roku, 
tedy na 3. a 4. června, se chystá ofi ciál-
ní slavnostní zahájení letní sezóny. Na 
březích jezera bude připravena celá řa-
da sportovních, vědomostních a zábav-
ných akcí pro dospělé i děti jako tomu 
bylo i loňský rok. 

www.zahrada-cech.cz

Bohatý kulturní 
program

Výstavišt  Zahrada ech Litom ice
Otevírací doba: od 9 do 17 hodin

5. – 9. 4. 2017

Tržnice 
Zahrady ech 
  a  Bydlení 
na Zahrad  ech

Po adatel:

Mediální
partner:

Odborný garant: Odborným garantem 
výstavy je Cech instalatér  R

TZC 2017 155x198 mm - kompl.indd   1 10. 2. 2017   7:44:23

ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL
24.–26. 2. v OC Galerie
Největší sladká událost v ČR
Vstup zdarma Náměstí Svobody 3316, Teplice

 PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
 14.00–18.00 10.00–18.00 10.00–17.00

Vaření s čokoládou • čokoládový trh (pralinky, makronky, cupcake, čokoládové pivo, 

fontána, ovoce polévané čokoládou, palačinky, čokoládové víno …)

• degustace • workshop • vystoupení

Akce se koná pod záštitou Jaroslava Kubery, primátora města Teplice. Akce probíhá pod záštitou Jitky Sachetové, radní Ústeckého kraje.

V Ústeckém kraji 
zůstává přes noc 

nejvíce turistů 
Rok 2016 byl pro náš kraj opět vel-
mi úspěšný hlavně v cestovním ru-
chu. Nejen, že se daří udržet si ne-
ustále se zvyšující trend návštěv-
nosti památek, přírodních scenérií 
i kulturních zařízení, ale vyšší po-
čty turistů hlásí i hotely. Oproti ro-
ku 2015 u nás přespalo o 10,6 % ví-
ce turistů a to ať už těch zahranič-
ních nebo tuzemských. V celé re-
publice je to přitom jen 5,4%. 
Tradičně do Ústeckého kraje míří 
nejvíce lidé z Německa, Polska i Slo-
venska. Velmi oblíbenou destinací 
jsme se stali i pro Dány a Holanďany. 
Cizinci v kraji vloni přespávali o 6% 
více než v roce předchozím a češ-
tí cestovatelé využili ubytování do-
konce o 13,1% více. Ústecký kraj je 
daleko i před Prahou, Vysočinou ne-
bo Libereckým krajem, kam tradičně 
míří také velký počet turistů. A cel-
kově má Česká republika menší ná-
růst než právě Ústecký kraj. 
V celkové návštěvnosti je Ústecký kraj 
na druhém místě. Sem patří turisté, 
kteří k nám zamíří třeba jen na jedno-
denní výlet. Tady si všechna turistická 
lákadla polepšila o 8,8% oproti roku 
2015. Mezi nejoblíbenější místa patří 
hlavně České Švýcarsko, památník Te-
rezín a chomutovský zoopark. 
„Každá taková statistika nás velmi těší. 
Je to pro všechny destinační agentury 
i provozovatele turistických míst důkaz, 
že odvádějí dobrou práci. Určitě chceme 
v trendu zvyšující se návštěvnosti po-
kračovat i v roce 2017. Ústecký kraj má 
opravdu co nabídnout,“ řekl k výsled-
kům krajský radní pro oblast cestov-
ního ruchu Zdeněk Matouš. 

Jak se tam dostat 
a kde zaparkovat? 

K jezeru se dostanete dobře na kole 
nebo veřejnou dopravou, pojedete-
li automobilem, je nutné ponechat 
vůz na některé ze čtyř odstavných 
ploch a k vodní ploše dojít pěšky. 
Přehlednou mapu oblasti najdete na 
www.jezeromilada.cz v sekci O je-
zeře, kde se také můžete seznámit 
s podrobnými pravidly pro návštěv-
níky území. 

Více informací o jezeře Milada 
najdete na internetových stránkách 
www.jezeromilada.cz, www.pku.cz 

a FB Jezero Milada.




