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Špindlerův Mlýn | Finálový galavečer prestižní soutěže 
TOP MODEL OF THE YEAR 2017, který se konal v reprezentačních prostorách 
Orea resort hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně, zaslouženě přinesl titul 
půvabné Kristýně Dolníčkové žijící v Praze. Přesto byla přehlídka ženské krásy 
velmi napínavá, a nejen pro porotu, až do konce.

 Na co jste myslela a jaké jste mě-
la pocity, když padlo při vyhlašování 
TOP MODEL OF THE YEAR 2017 vaše 
jméno?
V tu chvíli jsem byla zaskočená, hr-
dá na to, že jsem to dokázala, ale zá-
roveň velmi šťastná, že bylo moderá-
torem vysloveno zrovna mé jméno. Při 
vyhlašování vítězky jsem přemýšlela 
nad předchozími dny, které jsem díky 
Top Model Of The Year mohla prožít ve 
Špindlerově Mlýně, také jsem přemýš-
lela nad tím, kolik jsme si všichni uži-
li zábavy, co vše jsem se naučila a sa-
mozřejmě jsem doufala i v to, že usly-
ším své jméno.

 Jaké úspěchy v modelingu jste mě-
la před touto prestižní soutěží a jaké 
očekáváte pracovní nabídky poté, co 
jste v ní zvítězila?
Přibližně tři roky jsem se věnovala 
modelingu v jedné pražské agentu-
ře, poté jsem zkusila soutěžit v České 
Miss, ve které jsem se dostala do se-
mifi nále. Více zkušeností jsem bohu-
žel neměla, takže se dá říct, že jsem 
byla v podstatě úplný nováček, co 
se týče soutěží krásy. Budu se snažit, 
abych se i díky vítězství v této sou-
těži dostala ještě dál a mohla se i na-
dále věnovat tomu, co mě naplňuje.

 Splnily čtyři dny v Orea Resort ho-
telu ve Špindlerově Mlýně vaše oče-
kávání?
Jelikož pocházím z Vrchlabí, které je 
kousek od Špindlerova Mlýna, tak jsem 
byla nadšená, že se fi nále koná právě 
zde a můžu se opět na chvíli vrátit 'do-
mů'. Celé čtyři dny ve Špindlerově Mlý-
ně jsem si velmi užila, organizace celé-
ho fi nále včetně doprovodného progra-
mu byla vymyšlená výborně a dalo by 
se říct, že to bylo až nad mé očekávání. 

 Jak jste se na fi nále připravovala?
Přiznám se, že u mě přípravy na fi nále 
nebyly nijak velké. Pouze jsem se sna-
žila věnovat sportu více než jindy, ji-
nak u mě vše probíhalo jako obvykle.

 Byly jste s ostatními dívkami par-
ta, nebo jste vystupovaly jako sou-
peřky?
S ostatními dívkami jsme dle mého vy-
cházely dobře, nebylo mezi námi nic 
jako nepřátelství nebo závist z úspě-
chu. Ke všemu jsem do Špindlerova 
Mlýna jela společně s dívkami, které se 
umístily na druhém a třetím místě, ví-
tězství jsme si vzájemně přály.

 Může vám tento úspěch otevřít 
dveře do světa modelingu ještě o ně-
co víc?
Určitě si myslím, že mi tento úspěch 
může v budoucnu otevřít dveře do svě-
ta modelingu. Už nyní jsem díky této 
soutěži začala spolupracovat jako am-

basadorka a modelka s PFB, a jsem za 
tuto spolupráci velmi vděčná. Také 
jsem dostala příležitost být modelkou 
na Czech Fashion Week, který se bu-
de konat koncem června v lázeňských 
Teplicích. 

 Vaše rodina byla po vyhlášení vý-
sledků TOP MODEL OF THE YEAR 2017 
velmi dojatá. Jak vaši blízcí prožívají 
vaši kariéru?
Jelikož byla Top Model Of The Year 
2017 mou první soutěží, ve které jsem 
se dostala do fi nále, tak se mnou má 
rodina prožívala vše od začátku a bylo 
to pro nás všechny něco nového. Rodi-
na pro mě byla velkou oporou, a když 
jsem je viděla v publiku, tak mi to do-
dalo velkou sílu a pocit štěstí. Moc mě 
těší, že jsou na mě moji blízcí hrdí 
a dávají mi to často najevo. 

Text: Tomáš Prchal

Foto: Daniel Šeiner

Kristýna Dolníčková: 
Chci se věnovat tomu, co mě naplňuje

T E P L I C E 23-24/6/2017

KDY: pátek 23. a sobota 24. června 
KDE: lázeňská kolonáda v Teplicích
CO: velkolepá módní galashow

Vstupenky v předprodeji v Domě kultury Teplice a v síti www.ticketstream.cz od 23. 5. 2017 za 190 Kč
PARNEŘI PROJEKTU

MĚSTO TEPLICE

agency

european
fashionÚSTÍ NAD LABEM

Na nejdelším přehlídkovém molu postupně předve-
de třicet modelek tvorbu tuzemských i zahraničních 
návrhářů. Své kolekce zde představí: 

 Jiří Moravec - Teplice
 Galal Giani - Francie
 Jiřina Matoušová - Werso
 Poner - Nikol & Jakub
 Gabriela Giotto - Slovensko
 CAMP DAVID - pánská móda

 Armani Jeans - PFB 
 Petr Lakron - Česká republika
 Anna Tejklová - ANNA ANNA
 Vasilisa Vasilieva - Rusko
 Tricoline - plavky 2017
 Petra Vyoralová - Salon Petra 
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Podle slov jejího majitele Jaroslava Kori-
čanského z rozsudku vyplývá, že nelze 
používat ochrannou známku jiné fi rmy 
bez souhlasu vlastníka, navíc když se 
oba subjekty nacházejí několik metrů 
od sebe a se shodným předmětem čin-
nosti. Podle rozsudku je takové jednání 
v rozporu se zásadou poctivosti.
„Jsem opravdu rád, že se naše společnost 
konečně dočkala spravedlnosti a že člověk 
může věřit soudnímu systému v České re-
publice. Soud jednoznačně konstatoval, že 
vlastník ochranné známky, tedy společ-

nost AJK Centrum s.r.o., má výlučné právo 
ji užívat a nikdo další bez jejího souhlasu 
nesmí toto označení používat. Soud prv-
ního stupně stejně jako odvolací soud do-
spěl k závěru, že znění obchodní fi rmy Au-
ton CZ a.s. je pro průměrného spotřebitele 
zaměnitelné s podobou ochranné známky 
AUTON, která patří mé společnosti. Nyní 
můžu konečně říci, že se zákazníci můžou 
spolehnout na ten správný AUTON,“ ří-
ká Jaroslav Koričanský s pravomocným 
rozsudkem v ruce.
V souvislosti s tímto konečným rozsud-
kem, který fi rma nabyla až 21. listopadu 
2016 a jenž ukončil několikaleté soudní 
spory kolem značky AUTON, může žalo-
vaná strana podat již jen dovolání k Nej-
vyššímu soudu ČR.  Zdroj a foto: met

AUTON: Spravedlnost po letech zvítězila 
Ústí nad Labem | Vrchní soud v Praze defi nitivně rozhodl o vlastní-
kovi značky AUTON, kterou je společnost AJK Centrum s.r.o. z Ústí 
nad Labem provozující stanici technické kontroly a komplexní služ-
by autoservisu včetně opravny aut, klempířství a opravy karoserií. 

24. CHABAŘOVICKOU POUŤ
ve dnech 20. - 21. května 2017

KOLOTOČE, ATRAKCE, STÁNKY, OBČERSTVENÍ

PÁTEK 19.5.
18:00 vyklická pouťová zábava v KD Zátiší

SOBOTA 20.5.
11:00, 14:00 a 16:00 dětské divadlo Z bedny před KD Zátiší

14:00 fotbalový turnaj žáků přípravky na hřišti FK Slovan
15:00 - 20:00 country kapela Desperádi pod kaštany u KD Zátiší 

19:00 pouťová zábava s Country CL Band na hřišti FK Slovan 
22:00 fakír a ohňostroj u kruhového objezdu

NEDĚLE 21.5.
10:00 Speedway mini cup - závody dětí v Motoareálu

11:00 fotbalový turnaj žáků přípravky na hřišti FK Slovan

Otevřené Muzeum Chabařovice

Zesílená kyvadlová doprava historickými autobusy ve směru 
Ústí nad Labem - Chabařovice - Ústí nad Labem

MĚSTO CHABAŘOVICE POŘÁDÁ

Litoměřice | Stejně jako v před-
chozích letech, nechyběla ani 
v letošním roce sanita doprav-
ní zdravotní služby Městské 
nemocnice v Litoměřicích na 
akci s názvem „Dětský den bez 
úrazů“. 

Letos seznamoval s prací dopravní 
zdravotní služby a s možnostmi, které 
nabízí moderně vybavená sanitka, žá-
ky druhých tříd litoměřických základ-
ních škol celé dopoledne řidič Karel 
Novák. Děti si, jako již tradičně, poté 
mohly sanitku a její vybavení důkladně 
prohlédnout a vyzkoušet si na vlastní 
kůži například transportní křeslo nebo 
transportní lehátko. S velkým nadše-
ním si prošly i interiér vozu. 
Projekt Dětský den bez úrazu je preven-
tivní akcí organizovanou v rámci kam-

paně „Národní dny bez úrazů 2017“. Ak-
ce, která probíhá pod záštitou Zdravého 
města Litoměřice, se koná na Dětském 
dopravním hřišti v Jiráskových sadech 
v Litoměřicích a účastní se jí všechny 

složky integrovaného záchranného sys-
tému. Cílem je ukázat litoměřickým dru-
hákům význam a vzájemnou součinnost 
všech složek IZS a jejich nenahraditel-
nou funkci v celém systému.  (nk)

Dětský den bez úrazů

Akce s atrakcemi a soutěžním výletem 
otevírá letní sezónu 2017 na hřebenech 
největších hor regionu a propaguje po-
užívání integrované veřejné dopravy 
v Ústeckém kraji. Je připravena pro ro-
diny s dětmi a širokou veřejnost z Ús-
tecka, Teplicka i vzdálenějších míst. Vý-
jimečně výhodné svezení nejdelší čes-
kou lanovkou z Krupky na Komáří vížku 
čeká každého, kdo pojede už z domova 
krajskou integrovanou veřejnou dopra-
vou a přijede s platnou jízdenkou Do-
pravy Ústeckého kraje (DÚK).

Než vyjedete z domova, doporuču-
jeme ověřit si aktuální provoz la-
novky a povětrnostní podmínky na 
www.sportkrupka.cz.  
 Zdroj: Ústecký kraj

Zahájení turistické sezóny 
proběhne v Krušných horách
Krupka | Ústecký kraj a Destinační agentura Krušné hory po-
řádá v sobotu 20. května od 9 do 17 hodin ve spolupráci s dal-
šími partnery Zahájení turistické sezóny v Krušných horách 
s Dopravou Ústeckého kraje na Komáří vížce.
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V děčínské nemocnici, stejně jako 
v celém okrese Děčín, již v devadesá-
tých letech minulého století proběhla 
restrukturalizace počtu akutních lů-
žek a jejich stav se tak pohybuje hlu-
boko pod celostátním i krajským prů-
měrem. K 31. 12. 2016 měla děčínská 
nemocnice 259 lůžek akutní péče, 27 
lůžek JIP a 22 lůžek následné péče. 
V současné době je v nemocnici 8 lůž-
kových oddělení, a to chirurgické, in-
terní včetně ošetřovatelských lůžek, 
dětské včetně novorozenecké stanice, 
gynekologicko-porodnické, ARO, neu-
rologické, rehabilitační, ORL oddělení. 
Tyto základní činnosti jsou dále dopl-
něny společnými vyšetřovacími slož-
kami, radiodiagnostickým odděle-
ním, laboratořemi a transfuzní služ-
bou, patologicko-anatomickým od-

dělením, hemodialýzou, centrální 
sterilizací a dalšími odbornými ordi-
nacemi a poradnami.
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Děčín, o. z., měla k 31. 12. 2016 cel-
kem 681 zaměstnanců, z toho 90 lé-
kařů, 4 farmaceuty, 261 všeobecných 
a dětských sester, porodních asisten-
tek a 179 ostatních zdravotnických 
pracovníků. Ostatní pracovníci patří 
do tzv. obslužných procesů. 
Krajská zdravotní, a. s., jejímž pro-
střednictvím Ústecký kraj řídí osu 
páteřních zdravotnických zařízení 
v regionu, provozuje jako své odštěp-
né závody nemocnice v Děčíně, Ús-
tí nad Labem, Teplicích, Mostě a Cho-
mutově včetně několika specializova-
ných pracovišť v dalších místech Ús-
teckého kraje.

 Jak jste připraveni na rodičky ze Šluk-
novského výběžku v souvislosti s uza-
vřením porodnice Lužické nemocnice 
v Rumburku? 
Ano jsme. Velice rádi  přivítáme mamin-
ky, které se rozhodnou u nás přivést na 
svět svoje miminko. Prostory i kapacity 
máme a náš tým je připraven.

 Co musí budoucí maminka podstou-
pit, aby mohla bez problémů dorazit 
k porodu do nemocnice v Děčíně?
Stačí jen, když u nás maminka sepíše poro-
dopis, ale bez obtíží ji přijmeme i bez před-
chozího sepsání. Při té příležitosti jí rádi se-
známíme s naším porodním sálem včetně 
šestinedělí. Porodopisy sepisujeme každý 
všední den od 8.00 do 14.00 hodin. Od 38. 
týdne mohou maminky chodit k nám i na 
natáčení monitorů, kde jim porodní  asis-
tentka ráda zodpoví všechny dotazy týka-
jící se porodu, pokud budou mít porodní 
plán, dostanou zde kontakt, s kým si o něm 
budou moci popovídat. Naším cílem je spo-
kojená a informovaná maminka.

 Kolik porodů se uskutečnilo na oddě-
lení v roce 2016 a lze odhadnout, jak by 
se jejich počet mohl kvůli uzavření po-
rodnice v Rumburku v Děčíně zvýšit?
V roce 2016 jsme měli 639 porodů. Před-
pokládáme nárůst asi 150 porodů a jsme 
schopni ho bez obtíží zvládnout.

 Jaký servis může rodičkám děčínské 
gynekologicko-porodnické oddělení na-
bídnout? 
Jsme rodinná porodnice a můžeme nabíd-
nout kromě hezkých předporodních pokojí-

ků, které mají k dispozici balón, sedací vak 
pro úlevové pozice a hlavně individuální 
péči porodní asistentky. Využíváme všech 
možných prostředků k tlumení bolesti od 
přírodních, jako je teplá voda, masáže, od 
května budou naše porodní asistentky na-
bízet i aromaterapii, která jistě osloví část 
maminek. Porody v epidurální analgezii na-
bízíme. Rovněž doprovod u porodu je pro 
nás samozřejmostí, pokud je vše v pořád-
ku,  tatínek si může přestřihnout pupečník 

a miminko dáváme mamince na bříško. Rá-
di pořídíme první společné foto.
Máme nová moderní polohovatelná po-
rodní lůžka. Na památku dostanou kartič-
ku s váhou a mírami miminka. Na šesti-
nedělí mohou maminky využít dva nad-
standardní pokojíky, kde může přespat 
i doprovod a prožít společně první chvilky. 
Naše oddělení preferuje systém rooming. 
Miminko je  s maminkou neustále a pod 
naším dohledem se učí o něj pečovat.
Ještě bych velice rád zdůraznil nadstan-
dardní službu našich laktačních porad-
kyň, které jsou na telefonu 24 hodin a ma-
minky se můžou na ně obrátit s problémy 
ohledně kojení a odstříkávání.

 Napříč Českou republikou trápí zdra-
votnická zařízení nedostatek lékařů, 
sester a dalšího personálu. Jak je na tom 
vaše oddělení? Umožní jeho personální 
situace v nadcházejícím období případ-
ný vyšší počet zvládnout?
Naše oddělení je plně připravené, a to i po 
personální stránce, splnit očekávání bu-
doucích maminek.  Snažíme se vyhovět je-
jich požadavkům. Naší prioritou je zdra-
vá a spokojená maminka a miminko. Pev-
ně věříme, že maminky budou spokojeny 
a vyberou si naší porodnici i do budoucna.

Nemocnice Děčín
Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z., zajišťuje akutní lůž-
kovou zdravotnickou péči pro oblast Děčína a v některých obo-
rech pro celý okres, tedy pro spádovou oblast 80 až 130 tisíc oby-
vatel. Na lůžkovou péči je navázáno provozování řady specializova-
ných ambulantních provozů a komplementů tak, aby zdravotní pé-
če mohla být poskytována komplexně a na odpovídající úrovni.

Naše gynekologicko-porodnické oddělení je 
připraveno přijmout rodičky ze Šluknovska
Přijímat ženy k porodu od dubna přestala porodnice v Lužické nemocnici v Rumburku. Nemocnici totiž 
trápí personální problémy, když se jí nepodařilo získat nového primáře oddělení, ač mu nabízela měsíč-
ní plat až dvě stě tisíc korun. Rodičky ze Šluknovska tudíž musejí dojíždět za porodem desítky kilometrů 
daleko. Jednou z alternativ, kterou mají na výběr, je gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdra-
votní, a. s. - nemocnice v Děčíně, jehož řízením je v současné době pověřen MUDr. Peter Kraus.

V čele děčínského gynekologicko-
porodnického oddělení je nyní 
MUDr. Peter Kraus. 

Kolik stojí vaše léčba?

Nezapomněli jste zaplatit pojistné?

Kolik stojí vaše pojištění?

ONLINE A JEDNODUŠE

Už i vy můžete mít své informace 
pod kontrolou online.

moje.vzp.cz

pavel.zodpovedny@example.com
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Jsme moderní taxislužba, za-
jištující NONSTOP přepravu 
TAXI na území města Ústí nad 
Labem, České republiky, ale 
i na území Evropské unie. 

Naše vozy jsou z 90% vyba-
vené sedadly pro více osob, 
jsme jediná taxislužba, která 
má sjednocený vozový park do 
stejné barvy, tím se odlišuje-
me od ostatních nízkorozpoč-
tových taxislužeb v Ústí nad 
Labem. 

Dále poskytujeme expresní 
kurýrní služby po ČR, ale i EU. 
Provádíme převoz všech vozi-
del skupiny B,C,D,E,T dle do-
hody (ŽELVA). Všechny naše 
vozy jsou čisté (a voňavé), vy-

bavené moderními zrcátkový-
mi taxametry, které napomá-
hají k větší transparentnosti 
a důvěryhodnosti u našich zá-
kazníků.
 
V rámci své služby 
AUSSIG ASSISTANCE, vám do-
vezeme palivo, nastartujeme 
vozidlo přes startovací kabely, 
nebo zajistíme drobné opravy 
vašeho vozidla na místě. 

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

Těšíme se na vás
Tým TAXI AUSSIG

Jsme moderní taxislužba, za- bavené moderními zrcátkový-

tel: 00420 720 199 199

TAXI AUSSIG

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

Podle organizátorů tohoto významné-
ho kulturního projektu, který pořádá 
vydavatelská skupina European Press 
Holding a.s. a European Fashion Agen-
cy Praha ve dnech 23. - 24. června, ca-
sting ukázal řadu zajímavých dívek.
Modelky na padesát metrů dlouhém 
molu představí poslední červnový pá-
tek a sobotu tvorbu řady předních čes-
kých i zahraničních návrhářů jako jsou 
Galal Giani, Gabriela Giotto, Jiřina Ma-
toušová, Olga Rusakova či Petra Vyora-
lová.  (met)

Casting Czech Fashion Week 2017 objevil zajímavé modelky
Praha | Prvního z castingů na červnový Czech Fashion Week 2017, 
který se koná v lázeňských Teplicích na zastřešené Kolonádě Bílin-
ské kyselky, se počátkem května v hotelu Hilton v Praze zúčastnilo 
na pět desítek modelek.
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Akcí provede moderátor 
RICHARD SAMKO

Z programu: 
 Natálie Kuchárová 
 taneční soubor ROMANO JASNICA 
 ruský dětský pěvecký sbor 
 maďarský interpret
 Menorah 
 Lendel Band Family 
 Toni-Do
  Lira (lidové bulharské písně)
a mnoho dalšího

Júlia Kokoruďová (Slovensko)
Miss Tourism of Europe 2016

Pátek 19. kvetna 2017
14.00 - 18.OO hodin

Akcí provede moderátor

Lidické námestí
v Ústí nad Labem

át k 19 k t 2017tna 2017átek 19.. kvvetn

BAREVNÝ 
REGION

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Vás zve na III. rocník festivalu

sm of Euuroproproppe 2e 016

foto

Hejtman Oldřich Bubeníček spolu s jed-
natelem společnosti Net4Gas Radkem 
Benčíkem předali v prostorách ústecké-
ho divadla celkem dvacet osm Zásluž-
ných medailí Ústeckého kraje a deset 
Medailí hejtmana Ústeckého kraje čle-
nům krajských složek Integrovaného zá-
chranného systému za jejich práci a mi-
mořádné činy. Záslužné medaile Ústec-
kého kraje se udělují již od roku 2012. 
Návrhy na nominace zasílají vždy ředi-
telé jednotlivých složek. Slavnostní akcí 
provázel moderátor Václav Žmolík.

„Tyto medaile jsou takovým symbolickým oceněním 
a hlavně poděkováním příslušníkům krajského in-
tegrovaného systému za jejich nelehkou a obětavou 
práci při ochraně životů, zdraví, ale i majetku nás 
všech,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček. 
Záslužné medaile Ústeckého kraje jako uznání jejich 
aktivní činnosti získali: Bc. Ondřej Kounovský, Bc. 
Radek Urban, Dagmar Kováčová, DiS., Miroslav 
Láznička, Luboš Dlabal, Mgr. Jan Trpišovský, Irena 
Špičková, ppor. Bc. Jaroslav Flesar, Josef Bauer, DiS., 
por. Mgr. Roman Wasserbauer, kpt. Ing. Ivan Pro-

tiva, por. Bc. Jiří Kadeřábek, nprap. Jiří Lisec, Měst-
ská policie Bílina, Městská policie Litvínov, npor. 
Ing. Lukáš Polan, prap. Jan Jíra, prap. Jiří Hušák, 
nstržm. David Čech, nstržm. Lukáš Dospěl, prap. 
Jiří Kašpar, pprap. Adam Michel - toho času v pra-
covní neschopnosti - cenu přebral jeho bratr Ond-
řej Michel, kpt. Bc. Jaroslav Hotový, nprap. Radek 
Janoušek, prap. Miloš Zima, DiS., prap. Richard 
Hercík, prap. Zdeněk Krejčí, prap. David Kadlec.
Medaili hejtmana Ústeckého kraje obdrželi: 
František Wiener, Zásahová jednotka KŘP ÚK,

MUDr. Eleonora Hodková, nprap. Martin Šre-
tr, plk. Ing. Bc. Jiří Fadler, kpt. Ing. Vladimír Au-
di, kpt. Ing. Jaroslav Skyba, kpt. Bc. Jitka Králová, 
kpt. Ing. Petr Kubišta.
V kategorii nominací za mimořádný výkon ve 
službě nebo prokázání odvahy a osobní stateč-
nosti, kterou se nominovaný významně zaslou-
žil o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné udá-
losti, byl oceněn Adolf Röhrer z Československé 
obce legionářské. V 16 letech byl aktivně zapojen 
do protiletecké domobrany a v 17 letech nastou-
pil do československé zahraniční armády. V ang-
lickém středisku byl vycvičen řidičem tanku a ná-
sledně přidělen do tankové brigády, se kterou se 
zúčastnil obléhání Dunkerque ve Francii. Po skon-
čení války se pan Röhrer vrátil s armádou zpět do 
vlasti. V letošním roce oslaví pan Röhrer význam-
né životní jubileum 90 let.
Pozvání přijali také armádní generál Miroslav Va-
cek a generální konzul Ruské federace v Karlo-
vých Varech Mikhail Nikolaevich Ledenev. Po pře-
dání medailí následoval slavnostní koncert fi lmo-
vých melodií při příležitosti oslav výročí osvobo-
zení Československa a ukončení druhé světové 
války.  Generálním partnerem akce byla společ-
nost Net4Gas.

Peníze by se měly rozdělit podle počtu objedna-
ných kilometrů. Představitelé krajů předpoklá-
dají, že dodatky ke smlouvám a návrh na rozdě-
lení slíbených peněz by měli poslat premiérovi 
do 12. května. Ústecký kraj na jednání zastupo-
val 1. náměstek hejtmana Martin Klika.
„Panuje shoda všech hejtmanů, že peníze z vlád-
ní rozpočtové rezervy by měly jít na opravy sil-
nic II. a III. tříd,“ říká předsedkyně Rady Asocia-
ce krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Ja-

na Wildumetzová a dodává: „Finance by měly jít 
prostřednictvím Státního fondu dopravní infra-
struktury, státní dotaci totiž nelze poskytnout 
přímo na zvýšení mezd, když kraje řidiče neza-
městnávají, mají smlouvy s dopravci.“
Podle názoru hejtmanů je přerozdělení podle 
počtu objednaných kilometrů jediným spraved-
livým řešením.  
Kraje opět zdůraznily, že v případě, kdy vláda 
schválí navýšení mezd, které si vyžádá náklady 

z krajských rozpočtů, měla by garantovat i po-
třebné peníze. Tak to bohužel nebylo ani u zvý-
šení mezd řidičů autobusů, zvýšení platů ve ve-
řejném sektoru či zvýšení platů zdravotníků. 
Nedostatek zdravotnického personálu bude jed-
ním z témat připravovaného jednání celostátní 
tripartity se zástupci krajských tripartit. Asocia-
ce krajů ČR chce poslat dopis premiérovi se žá-
dostí, aby se na program zařadilo také krajské 
zdravotnictví a sociální služby. 

Záslužné medaile pro záchranáře, policisty i hasiče

Norská radost 
Andersen vyhrál Závod míru juniorů, Vacek 
čtvrtý. V Terezíně vyvrcholil tradiční Závod mí-
ru juniorů, který vyhledávají mladí cyklisté 
z celého světa. Ve čtyřdenním klání na sebe 
z českých reprezentantů nejvíce upozornil se-
dmnáctiletý Karel Vacek.

Peníze na vyšší mzdy řidičů požadujeme každý rok, shodují se hejtmani

Hejtmani se na jednání Rady Asociace krajů v Dříteči na Pardubicku dne 5. 5. 2017 shodli, že 420 milionů korun, které vláda 
slíbila jako kompenzace na zvýšení mezd řidičů autobusů, budou požadovat i v dalších letech.
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Původní koncert se měl konat v prosinci mi-
nulého roku, avšak pro jeho nemoc byl zru-
šen a přesunut na 8. června 2017. Vstupen-
ky na koncert jsou k zakoupení v Severočes-
kém divadle v Ústí nad Labem. Pořadatelem 
koncertu je společnost Centropol. Umělco-
vy pocity přiblížil organizátor koncertu Lu-
bomír Machoň z agentury Dream PRO.

 Co od tohoto umělce může očekávat 
ústecké publikum?
Štefan Margita je opravdu vyhledávaným 
hostem světových operních scén, těch 
jmenovaných i dalších, v květnu například 

exceloval v roli Tambour-Majora v opeře 
Albana Berga Vojcek a předtím skvěle zpí-
val v Torinu, jeho kalendář je doslova nabi-
tý hostováním na světových scénách. Ne-
rozlišuje však při svém zpěvu, zda zpívá 
v Ústí nad Labem nebo v New Yorku, vždy 
se snaží podat ten nejlepší výkon a doslo-
va ze sebe vydat všechno. Je velmi komuni-
kativní, má rád kontakt s publikem.

 Jako uznávaný  světový  operní pě-
vec dokáže vyprodávat haly v zahra-
ničí, ale jeho posluchači na něm zá-
roveň oceňují jeho vstřícnost a ote-

vřenost k fanouškům. Je připravena 
i v Ústí nad Labem nějaká afterparty 
či autogramiáda?
Štefan Margita je rád, když si po předsta-
vení může popovídat jak s pořadateli, tak 
se všemi diváky a ochotně se účastní au-
togramiád i dalších akcí. Fotografuje se 
s diváky, promluví s každým pár slov a je 
opravdu velmi příjemný.

 Jeho návrat do Národního divadla 
vypovídá o stále vysoké poptávce po 
kvalitní hudbě. Vidí kolem sebe ná-
stupce, tenora, který by po něm pře-
vzal štafetu?
To je velmi těžké, je určitě hodně mla-
dých talentovaných umělců, ale je slo-
žité říci, kdo se opravdu prosadí a kdo 
udělá skutečnou mezinárodní kariéru

 Co chystá o prázdninách, kdy šetří své 
hlasivky a odpočívá?
Štefan Margita samozřejmě o prázdni-
nách respektuje hlasový klid a zdravou 
životosprávu. Dovolenou tráví se svo-
jí manželkou Hanou Zagorovou ve Špa-
nělsku.

 Jak se připravuje na vystoupení, má 
nějaký rituál?
Nemá žádný specifi cký rituál, jen se po-
třebuje rozezpívat, soustředit a mít ko-
lem sebe příjemné a chápající lidi. V urči-
tou chvíli chce být jen sám.

 Kolik představení zvládne za měsíc?
To záleží na okolnostech a repertoáru, 
vždy se snaží mezi jednotlivými koncerty 
mít den nebo dva pauzu, aby regeneroval.

 Co mu hudba přinesla a co mu vzala?
Hudba mu přinesla možnost dělat to, co 
má rád, co ho naplňuje a možnost spolu-
práce s těmi nejlepšími světovými uměl-
ci. To je hodnota, která vyvažuje jakékoliv 
případné „ztráty“.  (met)

Hudba Štefanu Margitovi umožnila dělat to, co miluje
Ústí nad Labem | Štefan Margita je skvělý operní pěvec - tenorista, žijící 
v Praze. V minulosti již působil na scénách nejslavnějších operních do-
mů např. v milánské La Scale, londýnské Covent Garden i v newyorské 
Metropolitní opeře. Štefan Margita přijal pozvání Lenky Graf koncerto-
vat v Ústí nad Labem. Byl to nápad, který se zrodil po úspěšném kon-
certu paní Evy Urbanové, kde účinkovala právě i Lenka Graf. „Pan Mar-
gita v Ústí nad Labem nikdy předtím nevystupoval, a tak si myslím, že 
o to atraktivnější celá událost bude. Jsme velmi poctěni, že zde v Ústí 
nad Labem budeme moci tak vzácného hosta uvítat.” řekla Lenka Graf.

„Jsem přesvědčený, že všech 3 700 startov-
ních čísel najde svoje majitele dlouho před 
závodem,“ věří Carlo Capalbo, prezident 
organizačního výboru RunCzech, kte-
rý stojí za vznikem celého půlmaratonu. 
V Ústí se i letos poběží v polovině devá-
tého měsíce, přesněji řečeno 16. září. Pro-
běhnutí po páté nejrychlejší půlmaraton-
ské trati na světě v roce 2016 si letos uži-
je o sto běžců více a ti, na které nezbydou 
startovní čísla, si budou závod moci užít 
v přímém přenosu České televize.  
Sedmý a poslední závod RunCzech běžec-
ké ligy se od loňského roku může pyšnit 
světovým časem – keňský běžec Barselius 
Kipyego zaběhl půlmaraton v čase 59:15, 
což z ústeckého závodu udělalo pátý nej-
rychlejší půlmaraton roku 2016.
Také letos nebudou běžci v Ústí ochu-
zeni o průběh areálem Spolchemie. 
Právě to dělá z Mattoni 1/2Maratonu 
Ústí nad Labem světový unikát. „Nikde 
jinde běžci při půlmaratonu nezažijí prů-
běh areálem chemického závodu. Jsme ve-
lice vděční, že nám to vedení Spolchemie 
umožňuje, bez průběhu areálem fabriky 
si totiž nikdo ústecký půlmaraton snad 

už ani neumí představit,“ poznamenal 
koordinátor závodu Tomáš Mirovský. 
Také letos pak bude tradiční součástí 
sportovního svátku v Ústí Spolchemie 
Český pohár v handbike, který je urče-
ný handicapovaným sportovcům.
Na závod už se těší rovněž hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček. „Jsme 
nesmírně rádi, že se právě v našem kraj-
ském městě uskuteční znovu tak význam-
ný závod, na který míří běžci nejen z na-
šeho kraje, ale i z celé republiky a světa. 
Každoročně přiláká i spoustu turistů, kte-
ří sem přijedou nejen za sportem, ale ta-
ké se podívají po okolí. Už druhým rokem 
máme proto ústecký půlmaratón zařaze-
ný v programu Rodinné stříbro Ústecké-
ho kraje, kde jsou ty nejvýznamnější akce 
z celého kraje,“ vysvětluje hejtman.
Registrace na dm rodinný běh i na Mat-
toni 1/2Maraton Ústí nad Labem jsou do-
stupné na adrese www.runczech.com. 
Hlavní závod se také letos poběží se zla-
tou známkou kvality IAAF, která zname-
ná, že se Mattoni 1/2Maraton Ústí nad 
Labem řadí po bok nejlepších závodů na 
světě.  Zdroj: RunCzech

Čísla na Mattoni 1/2Maraton 
Ústí nad Labem rychle mizí
Ústí nad Labem | Do startu sedmého ročníku Mattoni 1/2Maratonu Ús-
tí nad Labem sice zbývají ještě čtyři měsíce, ale kapacita závodu se 
i přesto plní velice rychle. 

Ústí nad Labem | Univerzita J. E. Pur-
kyně (UJEP) uspěla v tvrdé konkuren-
ci žádostí o evropské fi nance. Do vý-
zvy v rámci Evropských strukturálních 
a investičních fondů předložila projek-
ty, které byly mimořádně úspěšné. Dí-
ky nim získala pro následujících 5 let 
fi nanční prostředky v celkové výši 842 
milionů korun. To ji řadí na 6. místo 
z celkově 34 podpořených jak soukro-

mých, tak veřejných vysokých škol. 
UJEP do výzvy předložila návrhy pro-
jektů, které by jí umožnily nejen ino-
vovat stávající studijní programy, ale 
také rozvíjet přístrojové vybavení uni-
verzity, rekonstruovat a modernizovat 
vzdělávací prostory či zkvalitnit in-
formační a komunikační technologie. 
UJEP také připravila úspěšný projekt 
zaměřený na další zkvalitnění studia 

studentům se specifi ckými potřeba-
mi. „Byli jsme mimořádně úspěšní. Cel-
ková částka řadí UJEP v žebříčku podpo-
řených českých vysokých škol vedle tako-
vých univerzit, jako jsou Univerzita Kar-
lova, Masarykova univerzita, Univerzita 
Palackého v Olomouci nebo České vyso-
ké učení technické v Praze,“ vyzdvihuje 
práci univerzitních kolegů rektor Mar-
tin Balej.  Zdroj: UJEP

Ústecká univerzita dosáhla historického úspěchu
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„Loď bude vozit turisty po celou tuto 
dobu během víkendů a o svátcích. Od 
1. června do 1. září popluje navíc kaž-
dý pátek, od 10. července do 31. srpna 
navíc i každou středu a čtvrtek,“ infor-
moval ředitel Destinační agentury 
České středohoří Luděk Jirman. 
Plavidlo vyráží z Ústí nad Labem vždy 
v 9:20 hodin. V Litoměřicích zakotví v 
12:35 hod. Na zpáteční cestu se z Lito-
měřic vydává v 14:30 hodin a do Ústí 
nad Labem připlouvá v 17:40 hod. Za-
stavuje vždy v několika přístavištích, 
a to v Ústí nad Labem - Vaňově, Dol-
ních Zálezlech, Libochovanech, Vel-
kých  Žernosekách a v Lovosicích.
„Novinkou pro letošní sezónu je zrych-
lená sobotní plavba z Ústí nad Labem v 

9:50 hod směr Litoměřice, kam loď při-
plouvá v 12:50 hod. Dále pokračuje pro-
ti proudu až do Roudnice nad Labem, 
kam dopluje v 14:55 hod. Na zpáteční 
cestu z Roudnice nad Labem se vydá-
vá  v 15:35 hod a do Ústí nad Labem 
dorazí ve 20:15 hod,“ upozornil ředi-
tel Jirman. 
Provoz lodi na pravidelné lince zajiš-
ťuje Labská plavební společnost a fi -
nancuje Ústecký kraj. Plavidlo si je 
možno objednat i na tematické plav-
by zaměřené na školní mládež, seni-
ory a další zájmové skupiny. 

Více informací na 
www.stredohori.cz/doprava.

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

Loď nabídne program až do října
Litoměřice | Užijte si skvělé chvíle na palubě lodi při cestě 
z Litoměřic do Ústí nad Labem a zpět. Zveřejněn již byl plavební 
řád turistické linky, jež bude v provozu až do 29. října. 

S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E

Usedli kolem něj: Ing. Luboš Trojna, vedou-
cí Odboru kanceláře hejtmana ÚK, Jiří Vích, 
ředitel závodu Tour de Feminin O cenu Čes-
kého Švýcarska, Ing. Jiří Volovecký, generál-
ní ředitel Autodromu Most, Michaela Mok-
rá, marketingová ředitelka Zahrady Čech, 
Ing. Michal Kurfi rst, ředitel Labe arény Ra-
čice a Tomáš Coufal,  projektový manažer 
Mattoni ½ Maratonu Ústí nad Labem. Re-
dakci Metropolu reprezentovali ředitel vy-
davatelství Ing. Jiří Morštadt, šéfredaktor 
Tomáš Prchal a projektový specialista Ladi-
slava Richterová. Na besedě zaznělo pozvá-
ní na špičkové projekty do Ústeckého kraje. 
Srdečně zváni jste i vy, vážení čtenáři.   

 J. Vích: K propagaci našeho cyklistic-
kého závodu žen slouží bulletin, který 
je k dostání v informačních střediscích 
v Rumburku, Krásné Lípě, Varnsdorfu, či 
na webu www.tourdefeminin.com. Letoš-
ní jubilejní 30. ročník je zajímavý přede-
vším změnou trati, která jako vždy vede 
po kvalitních komunikacích. 

 J. Volovecký: Naše aktivity ve stohek-
tarovém areálu je možné rozdělit na spor-
tovní, volnočasové, výukové a výcvikové. 
Snažíme se přilákat návštěvníky napříč 
generacemi a obou pohlaví. Každý si totiž 
u nás najde to, co ho baví, co je mu blíz-
ké. Kromě skalních fanoušků motoristic-
kého sportu se u nás vyřádí i aktivní spor-
tovci na motokárách, čtyřkolkách, mohou 
si však i zaběhat či zajezdit na kole. Dě-
ti si oblíbily naše dopravní hřiště, kde se 
nenásilnou formou učí bezpečnému po-
hybu v silničním provozu. Pro ženy má-
me kurz FOR LADIES ušitý na míru prá-
vě něžnému pohlaví, nabízíme i řadu ak-
tivit pro začínající řidiče. Snažíme se, aby 
se u nás návštěvníci cítili příjemně, aby se 
k nám rádi vraceli. 

 M. Mokrá: Já bych ráda pozvala ná-
vštěvníky, aby se přišli podívat, jak his-
torii Zahrady Čech budujeme dál. Vý-
staviště se bude otevírat nejen při 
podzimní Zahradě Čech, ale při všech 

námi pořádaných projektech uveřejně-
ných na našem webu. 

 M. Kurfi rst: Rád bych diváky přivítal 
v Labe aréně v Račicích jedním číslem, te-
dy že zmíněný evropský a světový šampi-
onát se k nám vrací celkem po 115 letech. 
V areálu jsme provedli řadu změn, kro-
mě tribun se objeví i bar pro diváky pod 
jednou z tribun, čímž se přiblížíme nejen 
moderním zahraničním areálům, ale i zá-
žitkům, s jakými se setkáte třeba na pláži 
u moře. Opravena je také in-line dráha. 

 T. Coufal: Já bych pozvánku rád adre-
soval třem skupinám – závodníkům pro 
již zmíněnou výjimečnou trasu, divákům 
a návštěvníkům podél trasy závodu, kte-
ří budou mít možnost sledovat řadu spor-
tovních i dalších celebrit a také televiz-
ním divákům na ČT sport, kde bude mož-
né v letošním roce premiérově závod sle-
dovat.
(Redakčně kráceno, doslovný přepis nalez-
nete na www.emetropol.cz/Kulatý stůl)

Na snímku T. Prchala zleva: J. Vích, J. Volovecký, M. Mokrá, M. Kurfirst, T. Coufal., L. Trojna, L. Richterová a J. Morštadt

Zveme vás: Rodinné stříbro
u Kulatého stolu Metropolu
V redakci vydavatelství METROPOL se v závěru dubna konal další kulatý stůl, 
tentokrát k programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. KU
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Pražský Petřín je 327 m vyso-
ký kopec v centru Prahy, na je-
hož vrcholu stojí Petřínská roz-
hledna, Bludiště a Štefánikova 
hvězdárna. 

Na Petřín se dostanete z více stran, jed-
nou z možností je vchod z ulice Újezd, 
dále pak ze sousední Seminářské za-
hrady, nebo z Kinského zahrady, odkud 
můžete přijít několika průchody pří-
mo v Hladové zdi. Hlavní část zahra-
dy, která vede na vrchol Petřína, se na-
chází na příkrém svahu a je proplete-
ná řadou cest. Pokud vyrazíte z Újezda, 
kde má zastávku několik linek tramva-
jové dopravy, hned na začátku stojí ne-

všední průvod „kovových mužů“. Tento 
památník vytvořil Olbram Zoubek jako 
Pomník obětem komunismu. Když pů-
jdete dále po chodníku a vydáte se po-
tom do kopce nalevo, „potkáte“ stojící 
bronzovou sochu, která drží v pravé ru-
ce pero, opírá se o zídku s otevřeným 
sešitem a v levé ruce svírá kytici šeří-
ku. Není to nikdo jiný, než Karel Hynek 
Mácha, socha Josefa Václava Myslbeka, 
ke které proudí v květnu, zvláště na 1. 
máje, davy zamilovaných, aby zde po-
libkem stvrdili svoji lásku. Od K.H.Mác-
hy vede další chodník do kopce smě-
rem k restauraci Nebozízek, kde nelze 
minout rezidenci úspěšného malíře Re-
on Argondiana (Jana Zahradníka) a jeho 
Magickou jeskyni. K vidění je zde na 80 
obrazů v třípodlažním domě, který Re-
on pomocí četných originálních skulp-
tur a mnoha tun sádry přeměnil na jes-
kyni a muzeum své vysněné země Ar-
gondie. V jeskyni je nejen posezení, ale 
pro návštěvníky i džbány s alkoholický-
mi i nealkoholickými nápoji volně k dis-
pozici. Od Nebozízku pokračuje opět do 
kopce cesta až k Petřínskému zrcadlo-
vému bludišti, jehož stěny tvoří 38 vel-
kých zrcadel, v nichž návštěvník mno-
hokrát vidí sám sebe. Hned naproti se 
nachází Kostel svatého Vavřince, před 
kterým se občas pořádají různá vy-
stoupení. Jen kousek odsud se tyčí přes 
65 m vysoká Petřínská rozhledna, na je-
jíž vrchol se vinou točitá schodiště „tam 
a zpět“ s 299 schody a v jádru konstruk-
ce je umístěn výtah. Kromě rozhledu na 
hlavní město a Pražský hrad je za jas-
ného počasí vidět až na horu Říp a Čes-
ké středohoří, či na masiv Krkonoš. Roz-
hledna má otevřeno na jaře a v létě 
denně od 10 do 22 hodin. Od rozhledny 
směrem dolů se dostanete do Strahov-
ského kláštera, nalevo od ní pak projde-

V Máji na Petřín

TIP NA VÝLET

te Hladovou zdí a Růžovým sadem do 
Štefánikovy hvězdárny, která je otevře-
na každý den kromě pondělí. Pro ná-
vštěvníky, kterým se nebude chtít vy-
jít pěšky na vrchol, vede ke hvězdárně 
z Újezda se zastávkou na Nebozízku la-
nová dráha. Jede necelých 5 minut, od 9 
hodin v intervalu každých 10 až 20 mi-

nut a platí v ní tarif běžných krátkodo-
bých i časových jízdenek Pražské inte-
grované dopravy. Na Petříně je i několik 
restaurací s výhledem na Prahu, spous-
ta laviček k posezení i nádherná příroda 
s různými stromy a keři, které jsou prá-
vě v máji plné květů a vůní.  
 Text a foto: Šárka Jansová 

 Petřín - bludiště

 Petřín - lanovka

Petřín - rozhledna

Socha Karla Hynka Máchy

Magická jeskyně Pomník obětem komunismu


