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Nikol Heřmánková Kouklová
Narodila se ve znamení Kozoroha v roce 1990 v Praze. Vystudovala 
Ekologické gymnázium a DAMU. Hrála v seriálech Cesty domů, 
Ordinace v růžové zahradě 2, Polda, Na vodě, ve fi lmu Normal, Pro-
tektor, Lovci obětí, Zločin v Polné a v zahraničním seriálu Legends. 
Hraje v Divadle Bez zábradlí a v Městských divadlech pražských. Její 
manžel je herec Karel Heřmánek, syn herce Karla Heřmánka.  manžel je heererec c Karel HeHeřmřmánek, syn herce Karla Heřmánka.

 Nikol, můžete nám tuhle 
akci, která zní pěkně letně, 
přiblížit? 
Každoročně se snažím coby pa-

tronka vymyslet nějakou téma-
tickou akci nebo projekt, kterým 

bych Nadaci Slunce fi nančně pod-
pořila. Letos to připadlo na Soirée, 
které mi leží v hlavě asi už dva ro-
ky. Oslovila jsem kolegy a zná-
mé z branže a věřila jsem, že při-

jdou, vystoupí, zazpívají a tím můj 
projekt podpoří. Zároveň jsme se tak 

před prázdninami rozloučili s divadel-
ní sezónou a navíc jako bonus oslavi-
li letní slunovrat, který náhodou při-
padl na den konání Soirée. 

 Na co se tedy mohli zájemci 
o tuhle akci v Divadle Bez zábra-
dlí těšit?
Šlo o večer plný hudby, autor-
ských písní či známých melo-
dií, které zazpívali osobnosti 
české divadelní a hudební scé-
ny. Těšit se mohli na osobnos-
ti z pořadu Tvoje tvář má zná-
mý hlas Annu Slováčkovou, Mi-

lana Peroutku nebo Davida Grán-
ského, stejně jako na muzikálové 

herce Jana Kříže, Míšu Tomešovou, 
Radku Pavlovčinovou, Martina Písa-
říka, Dášu Zázvůrkovou, Ivanu Koro-
lovou a Terezu Aster Vágnerovou, ne-
bo na harmonikáře Petra Lüftnera, 
který tvoří nerozlučné duo s Xindlem 
X, modelku a violoncellistku Terezii 
Kovalovou. Chybět nemohli ani či-
noherní herci jako Šárka Vaculíko-
vá, Karel Heřmánek ml., Petra Hor-
vátová, Aneta Krejčíková, Kristina 

Sitková, Berenika Kohoutová, Lukáš 
Rous, Anna Schmidmajerová, Valeria 
Vasilová a neokoukané talenty Mari-
ana Prachařová a Eliška Lüftnerová. 
Někteří umělci přislíbili zase podpo-
ru ve formě účasti a to z důvodu ne-
překonatelného ostychu, takže přišli 
pouze jako psychická podpora. 

 Komu připadne a pomůže výtěžek 
z prodeje vstupenek? 
Bude věnován na rekonstrukci výchov-
ně-vzdělávacího centra pro studenty 
se speciálními potřebami v Unhošti.

 Na internetu máte módní blog. Je 
móda vaším koníčkem? 
Vždycky jsem se ráda parádila. Za pe-
níze z brigád jsem si pořizovala oble-
čení a vyžívala jsem se v mírně extra-
vagantnějších kreacích. Založit si svůj 
blog a fotit na něj outfi ty byla nejdří-
ve zábava, ale časem z toho vlastně 
vznikla práce. Okrajově se věnuji sty-
lingu a ráda oblékám mé kamarádky 
na různé akce či focení.  

 Co nejraději nosíte vy? V čem se cí-
títe nejlépe? 
Jsem žena, takže nejraději mám šaty, 
a když mi to příležitost dovolí, tak pře-
kvapivě i podpatky. Baví mě kombina-
ce výraznějších doplňků s nadčasový-
mi kousky. Uvědomila jsem si také, že 
jsem botomanka, protože má sbírka 
bot se už rozšířila na sto párů, ale ani 
kabelkami nepohrdnu.  

 Jak dbáte o vaši krásnou, štíhlou 
postavu? Jíte zdravě? 
Děkuji za kompliment, od ženy po-
těší o to více! Na škole jsem měla 
hodně pohybu, což se musím smut-
ně přiznat, že je už dávná minulost. 

Jsem ale akční povaha, takže neu-
stále někde popobíhám, také cho-
dím ráda pěšky a vzhledem k tomu, 
že nejím příliš maso, tak si to kom-
penzuji zeleninou, ovocem a samý-
mi zdravými dobrotami. To mě mys-
lím zachraňuje. 

 Jste spokojená v manželství s Kar-
lem Heřmánkem mladším?
V manželství se mi daří hezky. 

 Vzpomínáte ráda na vaši svatbu? 
Vzpomínám na ni moc ráda, byla úžas-
ná a všichni jsme si ji krásně užili. 
Chtěla jsem si sobecky tento velmi dů-
ležitý den v mém životě vychutnat a to 
se myslím splnilo. A to jsme měli na 
přípravy pouhé tři týdny! 

 Vy i váš muž jste neustále na ces-
tách. Kam všude jste se podívali?
Projeli a procestovali jsme toho oprav-
du hodně, ale cesta po Vietnamu 
a Spojených státech mi utkvěla v pa-
měti nejvíce. Věřím, že nás spoustu 
krásných a dobrodružných cest, jak je 
u nás zvykem, ještě zažijeme. Do bu-
doucna přemýšlíme o Nepálu, Islan-
du, Aljašce, Novém Zélandu, nebo In-
donésii. Každopádně to spíše vidím na 
několik let dopředu, tedy uskutečnění 
cestovních snů.

 A jaké máte sny pracovní? 
Tak ty jsou také veliké. Ráda bych se 
věnovala věcem, které mě baví a na-
plňují. Snažím se o to denně, takže si 
v podstatě plním své sny stále. Ať už 
jde o výstavu fotografi í, focení  na můj 
blog Femme Armeria, natáčení či hra-
ní v divadle. 

Připravila: Šárka Jansová

Foto: Archiv Nikol Heřmánkové Kouklové  

Herečka a blogerka Nikol Heřmánková Kouklová je patronkou 
Nadace Slunce a v Divadle Bez zábradlí nyní připravila projekt 
„Soirée pro Slunce“, který podpořil handicapované děti.   
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VELKOFORMÁTOVÝ TISK A ŘEZANÁ GRAFIKA
OUTDOOROVÁ REKLAMA
GRAFICKÉ A DTP STUDIO

REKLAMA NA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY A TEXTIL

VISUAL TOWER
KOVOVÝROBA

Bozděchova 97/2, 400 01 Ústí n. L.
tel.: +420 475 600 650

www.darothore.cz

„Všechna lůžka jsou samozřejmě výškově 
nastavitelná a plně elektricky polohovatel-
ná,“ ujistil Miroslav Janošík, vedoucí od-
dělení rozvoje, zdravotnické techniky 
a veřejných zakázek a doplnil, že z da-
ného dotačního titulu bylo od stejné-
ho dodavatele pro využití oddělení LDN 
nakoupeno ještě 20 antidekubitních 
matrací pro pacienty s ještě vyšším rizi-
kem proleženin a 5 multifunkčních kře-
sel pro polohování pacientů nebo pro 
jejich převozy na vyšetření. „Na každou 
z pěti stanic naší LDN umístíme jedno toto 
křeslo,“ upřesnil Janošík a doplnil, že po-
slední částí této dotace je ještě poříze-

ní 66 jídelních stolů, které budou umís-
těny na všechny pokoje všech stanic lů-
žek dlouhodobě nemocných. Celkové 
náklady na pořízení tohoto nového vy-
bavení se pohybovaly na úrovni takřka 
2,1 miliónu korun, které byly z valné 
většiny pokryty krajskou dotací. 
„Jsem rád, že se nám daří postupně mě-
nit lůžka v celé nemocnici za tato špič-
ková s kvalitními antidekubitními mat-
racemi. Dotace kraje, které čerpáme již 
několik let, nám v našem záměru výraz-
ně pomáhají,“ zhodnotil Radek Lončák, 
předseda Správní rady litoměřické ne-
mocnice.  (nk)

Stejná elektricky polohovatelná lůžka s příslušenstvím, jako nedávno na 
LDN, byla na jaře dodána také na interní oddělení litoměřické nemocnice.

Další zvyšování komfortu 
v litoměřické nemocnici
Litoměřice | Nových 32 lůžek včetně antidekubitních matrací, pří-
slušenství a pacientských stolků s jídelní deskou, bylo nedávno 
dodáno na stanici D lůžek dlouhodobě nemocných. Dodání těch-
to lůžek bylo naplněním dotačního programu Krajského úřadu 
Ústeckého kraje s názvem „Podpora zvýšení komfortu pacientů 
při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území 
Ústeckého kraje – 2016“. 

Ústí nad Labem | Snadno ovla-
datelnou aplikaci, která jedno-
duše vyhledá konkrétní spojení 
včetně data a času, vytvoří pro 
cestující Ústecký kraj. 

Novinka, spolupracující i s mobilními 
telefony, bude zprovozněna na pod-
zim. Náklady na aplikaci činí 400 ti-
síc korun.
„Kraj se jí rozhodl vytvořit na základě 
zkušeností jiných krajů. Navíc tento sys-
tém do určité míry přejímá informace 
z již instalovaných programů, které ob-

sahují vždy aktuální data, tedy i o výlu-
kách,“ upřesnil 1. náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje Martin Klika. 
Na internetových stránkách Dopravy 

Ústeckého kraje v současné době fun-
guje vyvěšování jízdních řádů v linko-
vé podobě, kdy zájemce musí znát čís-
lo konkrétní linky.  Zdroj: Ústecký kraj 

Kraj připraví aplikaci vyhledávající spojení

Akci uvedl Český národní komorní or-
chestr předehrou k opeře Vanda, kte-
rý byl mistrně dirigován Markem Štil-
cem. Ten s orchestrem doprovázel i dal-
ší umělce vydařeného večera. Mezi ně 
patřil i Dívčí sbor ústecké Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), který 
funguje pod vedením sbormistra Vladi-
míra Kuželky již od svého vzniku v roce 
1990. V jejich repertoáru nadšení divá-
ci mohli zaslechnout skladby jako je La 
Tortorella, Alleluja, anebo Salve Regina. 
Po přestávce pokračoval program pře-
dehrou k operetě Netopýr od rakouské-
ho skladatele J. Strausse. Zvučným hla-
sem pokračoval Štefan Margita s pís-
ní Porgy a Bess – It ain’t neccesarily 
so. Svou první píseň večera hned poté 
zapěla skvělá sopranistka Lenka Graf, 

a to Noc vítá nás od A. Hill v doprovo-
du sboru Kuželky. 
Celý koncert zakončila píseň s názvem 
Panis Angelicus, kterou performovali 
Štefan Margita, Lenka Graf a dívčí ko-
morní sbor PF UJEP, doprovázel je Or-
chestr Národního divadla. Následoval 
několikaminutový potlesk plně zaplně-
ného divadla a ovace vestoje, přičemž 
všichni umělci skvělého večera byli ob-
darováni kyticí. 
Marek Štilec poté gentlemansky předal 
svou kytici jedné z houslistek orches-
tru. Lenka Graf nakonec poděkovala 
všem zúčastněným umělcům, zvláš-
tě pak Štefanu Margitovi. Ten si totiž 
ve svém časově náročném itineráři vy-
hradil čas pro nepochybně významnou 
událost pro celý region.  (met)  

Štefan Margita s Lenkou Graf ohromili Ústí
Ústí nad Labem | Druhý červnový víkend zahřálo Ústí nad La-
bem kromě slunného počasí také vystoupení slavného operního 
umělce Štefana Margity. Ten přijel z Paříže na pozvání sopranist-
ky Lenky Graf v rámci charitativního koncertu ENERGIE POMÁHÁ, 
který pořádala společnost CENTROPOL, a to v Severočeském di-
vadle Ústí na Labem.
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„Nové oddělení mostecké nemocnice je me-
zi nemocnicemi Krajské zdravotní, a. s.,
 prvním s takovým zaměřením a zároveň 
je počtem lůžek největším v Ústeckém kra-
ji. Vzniklo na základě naléhavých potřeb, 
které přináší neustále se zvyšující počet 
chronicky nemocných pacientů. Velké po-
děkování patří Ústeckému kraji, který zá-
sadní částkou přispěl na nákup vybave-

ní a přístrojové techniky. Z celkové část-
ky 27,63 milionu korun včetně DPH se Ús-
tecký kraj podílel 26 miliony Kč. Děkujeme 
i zhotoviteli, kterým byla Stavební a ob-
chodní společnost Most spol. s r. o. Rekon-
strukce ve dvou podlažích byla prováděna 
na ploše větší než 1000 m2. Cena z veřejné 
zakázky byla 16 782 862 Kč včetně DPH,“ 
přiblížil Ing. Jiří Novák, předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní, a. s.
„Poděkování patří všem, kteří se na vzni-
ku oddělení podíleli. Získáváme velice po-
třebná lůžka, protože dosud bylo v kra-
ji takových pouze 10 v Lounech a Ústec-
ký jich měl ze všech krajů v České republi-
ce na počet obyvatel nejméně. Oddělení je 
velice potřebné a chtěl bych ještě jednou 
poděkovat Krajské zdravotní, že se do té-
to akce dala. Týmu paní primářky a dal-
ších lidí, kteří se budou na chodu odděle-
ní podílet, přeji mnoho úspěšně léčených 
pacientů,“ řekl náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje RSDr. Stanislav Rybák.
„Rád bych poděkoval řediteli zdravotní 
péče, jak tomu, který po 10 letech skon-

Krajská zdravotní zahájila provoz nového
oddělení NIP a DIOP v mostecké nemocnici
Krajská zdravotní, a. s., slavnostně zahájila provoz nového oddě-
lení NIP (následné intenzivní péče) a DIOP (dlouhodobé intenziv-
ní ošetřovatelské péče) v Nemocnici Most, o. z. Akce za účasti zá-
stupců vedení a managementu Krajské zdravotní, a. s., náměst-
ka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka, senátor-
ky MUDr. Aleny Dernerové, místopředsedkyně Odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče ČR Ing. Ivany Břeňkové a dalších hos-
tů proběhla v pátek 2. června 2016.

čil ve funkci a pokračuje s námi jako pri-
mář, což je MUDr. Luděk Hyka, tak no-
vému řediteli MUDr. Petru Najmanovi. 
Z mé strany rovněž poděkování akcioná-
ři a představenstvu, ale i zastupitelstvu 
Ústeckého kraje, které ve své Strategii 
podpory zdraví nasměrovalo Krajskou 
zdravotní, aby otevřela toto oddělení,“ 
uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.
Primářkou na oddělení NIP a DIOP 
nemocnice Most, o. z., je MUDr. Lu-
cia Prusíková, do té doby lékařka 
Kliniky anesteziologie, perioperační 
a intenzivní medicíny (KAPIM) Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
která účastníkům akce předvedla 
krátkou prezentaci nového odděle-

ní. Vrchní sestrou oddělení je Kate-
řina Toronicová.
Následná intenzivní péče (NIP) je péče 
o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci 
stavu, ale jsou dosud závislí na podpo-
ře základních životních funkcí, typicky 
na umělé plicní ventilaci (UPV). Poslá-
ním pracoviště NIP je bezpečné a v zá-
vislosti na stavu pacienta rychlé odpo-
jení od UPV, optimalizace zdravotního 
stavu a překlad na DIOP nebo propuš-
tění do následné, ošetřovatelské či do-
mácí péče.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská 
péče (DIOP) je péče o pacienty s poru-
chou vědomí ve stabilizovaném stavu, 
kteří již nejsou závislí na podpoře zá-
kladních životních funkcí. Posláním 
pracoviště DIOP je zabezpečení inten-
zivní ošetřovatelské péče dlouhodobé-
ho charakteru, která kromě jiného za-
hrnuje dlouhodobou ošetřovatelskou 
péči o dýchací cesty (pravidelná toale-
ta dýchacích cest, oxygenoterapie, od-
sávání, nebulizace a péče o tracheos-
tomii) a intenzivní rehabilitaci.
První pacienty bude postupně přijímat 
mostecké oddělení NIP a DIOP, umístě-
né ve 3. a 4. podlaží budovy A, po za-
cvičení a doplnění odborného zdravot-
nického personálu, v průběhu následu-
jících měsíců.

Slavnostní otevření: zleva náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, primářka oddělení MUDr. Lucia Prusíková, generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala 
a MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.

Jedno z 15 lůžek pro DIOP.

VZP myslí na budoucí 
maminky i jejich miminka

Dárky na ně čekají
na všech pobočkách

Čekáte miminko a jste pojištěná u VZP? Máme pro vás praktického 
průvodce těhotenstvím a po narození obdrží dárek i vaše miminko. Přijďte 
si na jakoukoliv z více než 180 poboček po celé ČR. Více informací najdete
na www.klubpevnehozdravi.cz.
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Zdeněk Frelich, country manažer skupi-
ny AGC v České republice „Vztah se za-
městnanci je pro nás klíčový. Pozici žáda-
ného zaměstnavatele budujeme dlouhodo-
bě a vyplácí se nám to. Je to vidět i dnes, 
v době, kdy téměř celý průmysl pociťuje ne-
dostatek kvalifi kovaných pracovníků. Být 
třináctkrát nejlepším zaměstnavatelem 
v kraji je skvělé ocenění. Věřím, že se i do 
budoucna budeme držet na špici.“
Pořadí v anketě se určuje na zákla-
dě speciální metodiky Saratoga spo-

lečnosti PricewaterhouseCoopers. Jde 
o velmi komplexní hodnocení fi rem 
podle světových standardů. Výsledky 
vyhlásil v areálu Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem Klub 
Zaměstnavatelů.
Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů 
AGC Flat Glass Czech: „Opětovné vítězství 
v této prestižní soutěži v rámci Ústeckého 
kraje je pro nás potvrzením, že máme lať-
ku oblasti vztahu se zaměstnanci nastave-
nu ve srovnání s ostatními zaměstnavate-

li hodně vysoko. Udržování vysokého stan-
dardu ve vztahu vůči zaměstnancům je 
naší dlouhodobou fi remní politikou, které 
se budeme i nadále držet.“
Tomáš Brokeš, personální ředitel AGC 
Automotive Czech: „V posledních několika 
málo letech jsme v Chudeřicích prošli pře-
kotným vývojem. Počet zaměstnanců vzros-
tl o 1000 na více než 2600. I přesto je péče 
o zaměstnance klíčovým faktorem pro na-
ši úspěšnost. Zavádíme stále nové nástroje 
tak, abychom péči o zaměstnance ještě zlep-
šili. Ocenění od odborníků nám dává jisto-
tu, že jdeme správným směrem.“
Ve 14 ročnících soutěže Sodexo Zaměst-
navatel roku Ústeckého kraje obsadila 
společnosti AGC Flat Glass Czech 13. prv-
ní a jednou druhé místo. V celostátní sou-
těži to pak v historii soutěže bylo čtyři-
krát první místo a v anketě Sodexo Za-

městnavatel desetiletí druhé místo. Jak 
AGC Flat Glass Czech, tak sesterská AGC 
Automotive Czech byly také oceněny ja-
ko nejžádanější zaměstnavatelé mezi 
studenty vysokých škol (The Most Desi-
red Company) v Ústeckém kraji. (od dop.)

AGC ovládla Zaměstnavatele roku v kraji už po třinácté
Teplice | Potřinácté ovládla anketu o nejlepšího zaměstnava-
tele v Ústeckém kraji teplická sklárna AGC Flat Glass Czech. 
Její sesterská AGC Automotive Czech z Chudeřic, výrobce au-
tomobilových skel, se umístila na 3. místě a zároveň nejvý-
še mezi firmami z automobilového průmyslu. Mezi teplické fir-
my se v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku Ústeckého kraje 
vměstnala společnost Unipetrol.

Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů 
AGC Flat Glass Czech

Praha | Charismatická 
Vica Kerekeš (36), která 
představuje v novém filmu 
Milada Horáková Miladinu 
sestru Věru, se stala jednou 
ze sudiček Nadačního fon-
du Sudička. 

 Jak je zpracován nechvalně známý 
příběh Milady Horákové a nespraved-
livého soudního procesu? 
Tvůrci se snažili přiblížit dramatic-
ký osud Milady Horákové, který ve 
své době otřásl světem. Scénář Da-
vida Mrnky nepopisuje politickou 
situaci v tehdejším Českosloven-
sku, ale na základě skutečných udá-
lostí, bez zbytečného patosu vyprá-
ví osobní příběh hlavní protagonist-
ky. Zaznamenává Miladiny ambice 
i pochybnosti, rozpolcenost mezi 
povinnostmi k vlasti a rodině, od-
hodlání žít v souladu se svým pře-
svědčením. Já tam hraji Miladinu se-
stru Věru a mám z té role radost. 
Čeká mě ale také natáčení v Buda-
pešti. Jedná se o maďarský film, ve 
kterém hraji matku, jež vychovává 
uprostřed lesa svého syna.  

 Nedávno jste se stala sudičkou Na-
dačního fondu Sudička. Komu tento 
fond pomáhá? 
Sudička podporuje oční kliniku Všeo-
becné fakultní nemocnice a 1. lékař-
skou fakultu v Praze, konkrétně Cen-
trum pro diagnostiku a léčbu uveitid, 
které se zabývá nitroočními záněty. Ře-

ditelka fondu, Hana Ulmanová, uveiti-
dou trpí léta a právě ona mě oslovila. 
Jedná se o nemoc nepříjemnou, kte-
rá přichází nečekaně a může způsobit 

i slepotu. Dokonce postihuje i maličké 
děti. Veřejnost ale o této nemoci ne-
ví téměř nic a lidé, kteří jí trpí, nema-
jí šanci poznat někoho, kdo má podob-

ný problém. Díky Sudičce si budou mo-
ci pacienti vyměňovat své zkušenos-
ti, nebo se poradit s odborníky. Z téhle 
činnosti mám opravdu radost.  

 Dneska se spousta lidí snaží pomá-
hat. Je ale v našich silách při tak rych-
lém životním tempu pomoci všem? 
Je asi úplně jedno, jestli člověk po-
může kamarádce tím, že ji vyslechne, 
když jí je zle, nebo dá peníze na něja-
kou dobrou věc, či třeba založí fond. 
I maličkosti mají obrovskou sílu. Pokud 
chci ale někomu pomáhat, musím na 
to mít sama dostatek energie. Nemo-
hu zachránit každého, protože když se 
pomocí druhým sama vyčerpám, ne-
prospěje to ani mě, ani jemu. 

 Je vidět, že máte srdce na správ-
ném místě. Bylo vaše dětství krásné? 
Mé dětství bylo přenádherné, vyrůs-
tala jsem v malém městečku Filakovo, 
uprostřed Slovenska, kde žije sedm-
desát procent Maďarů. Po ulicích jsem 
jezdila na kole, sbírali jsme v lese hou-
by, opékali jsme si na ohýnku buřty. 
Lezla jsem po stromech a měla jsem 
volnost. 

 Prý jste si udělala nedávno řidičák? 
To je pravda, v lednu jsem si konečně 
udělala řidičák na auto. Na deset dní 
jsem se i s testy, křižovatkami, znač-
kami zavřela u rodičů a učila jsem se. 
A zvládla jsem to! Řidičák mám.

 Využijete řidičský průkaz?
Využiji. S kamarádkami pojedeme na 
dovolenou na Balaton. Já budu řídit 
a kamarádka someliérka zařídí ubyto-
vání v nějaké fajn vinařské oblasti. Na 
tuhle dámskou jízdu se moc těším. 

Připravila: Šárka Jansová
Foto: Archiv Vici Kerekeš

Vica Kerekeš: Sudičkou jsem se stala ráda

Vica Kerekeš

Narodila se 28. března 1981 ve Fiľakovu. Po maturitě pracovala jako redaktorka kulturních událostí
V Bratislavě vystudovala VŠMU, obor herectví. Žije v Budapešti. Zahrála si ve fi lmech Nestyda, Křídla Vánoc, Sedm dní hří-
chu, Dešťová víla, Muži v naději, Anděl páně 2. Natáčí fi lm Milada Horáková, kde hraje sestru Věru 
Byla vdaná za uměleckého fotografa Csabu Vigha.

Ústí nad Labem | Problemati-
ka dětské obezity a volba bu-
doucího povolání byly hlav-
ními tématy workshopu Mo-
derní vzdělávání 2017, kte-
rý se uskutečnil v ústeckém 
Clarion Congress Hotelu. 

Potkali se tady odborníci, zřizovatelé 
škol, pedagogové i studenti pedago-
gických oborů. 
,,Vytváříme komplexní vzdělávací projek-
ty, které se zaměřují na modernizaci vý-
uky a její realizaci pomocí interaktivních 
tabulí. Právě dnes je vzdělávání důležitěj-
ší než kdykoliv předtím,“ vysvětluje Lu-
káš Rejchrt, kreativní ředitel a spolu-
majitel společnosti EDHANCE s. r.o.
Češi patří mezi nejobéznější národy. 
Státní zdravotní ústav například spočí-
tal, že špatný životní styl Čechů vyjde 
stát každým rokem zhruba na půl bili-

onu korun. Ústecký kraj byl dle zprá-
vy Ústavu zdravotnických informací 
a statistiky z roku 2015 vyhodnocen ja-
ko nejobéznější kraj naší země.
,,Nejčastějším nešvarem dětí na základ-
ních školách je popíjení energetických ná-
pojů a nevhodné svačiny v podobě bram-
bůrek, sušenek nebo koblih. Děti napří-
klad nemají představu o energetických 
hodnotách výrobku a také nedokáží roz-
lišovat mezi přírodními a chemickými 
nutričními hodnotami. Informace dětem 
předáváme v ,,jejich řeči“, v souvislostech 
a tak, aby je mohly okamžitě zužitkovat,“ 
říká lektorka Michaela Křížková.

Ústecký kraj bojuje 
s dětskou obezitou

Tak vysoký počet míst by podle ní při-
nesla realizace varianty počítající s in-
stalací tzv. zakladačového systému 
v tunelu, který by dokázal zaparkovat 
až 158 aut. Prostor pro vznik dalších 
38 vozidel pak nabízí venkovní část. 
Podmínky dotačního titulu dávají Li-
toměřicím šanci se žádostí o dotaci 
uspět. Získat mohou až 90% způsobi-
lých nákladů. 
Bývalý železniční tunel je soukromým 
majetkem. Jeho majitel již deklaroval 
ochotu ho městu odprodat. Z hledis-
ka dopravy se přitom nachází na stra-
tegickém místě – v těsné blízkosti au-
tobusového a vlakového nádraží, pou-
hých několik set metrů od centra měs-
ta, které je v současné době přeplněno 
parkujícími vozidly. „V případě realizace 
projektu počítáme s tím, že o minimálně 

stovku míst snížíme počet parkovacích 
stání na Mírovém náměstí,“ uvedl sta-
rosta Ladislav Chlupáč. 
Hrubý odhad nákladů dosahuje téměř 

80 milionů korun. V případě kladného 
rozhodnutí o poskytnutí dotace budou 
náklady zahrnuty do výdajů rozpočtu 
města až pro roky 2018 - 2019.

V centru Litoměřic může vzniknout 
200 nových parkovacích míst
Litoměřice | Město Litoměřice má naději, že přímo v centru vznikne téměř dvě stě nových parko-
vacích míst. Radnice si nechala zpracovat technickou studii na využití bývalého železničního tu-
nelu jako parkovacího domu. 
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Klášterecké
hudební prameny

M sto Klášterec nad Oh í,
Zámek Klášterec nad Oh í 
a agentura Subiton uvád jí

ve dnech 4. - 9. ervence 2017

Zámek Klášterec nad Oh í
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Oh í

Tel. 474 375 436
E-mail: info@zamek-klasterec.cz
Web: zamek.klasterec.cz

13. ro ník letního hudebního festivalu a houslových kurz  

5. 7. 2017 od 19.30 hodin5. 7. 2017 od 19.30 hodin                                                                                                                                              vstupné 250,-Kvstupné 250,-K

Zámek - nádvo í zámkuZámek - nádvo í zámku

Šanson v gala
Jaroslav Sv cený - housle, Renata Drössler - zp v, Petr Ožana - klavír
Zde ka Volencová Žádníková - pr vodce ve erem.

6. 7. 2017 od 19.30 hodin6. 7. 2017 od 19.30 hodin                                                                                                                                              vstupné 250,-Kvstupné 250,-K

Kostel Nejsv t jší TrojiceKostel Nejsv t jší Trojice

Sváte ní koncert
Jaroslav Sv cený - housle, Ladislav Kozderka - trubka, 
Michaela Ká erková - varhany a virginal, Ji í Vejvoda - pr vodní slovo.

8.7.2017 od 10 - 16 hodin8.7.2017 od 10 - 16 hodin                                                                                                                                                vstupné 50,-Kvstupné 50,-K

Zámek - renesan ní sályZámek - renesan ní sály

Výstava houslí, viol a smy c  
Dv  komentované prohlídky s Jaroslavem Sv ceným o nástrojích z období 18. - 21. století.

9.7.2017 od 14.00 hodin                                                                           vstupné 50,-K9.7.2017 od 14.00 hodin                                                                           vstupné 50,-K

Zámek - renesan ní sálZámek - renesan ní sál

Mládí na podiu
Festivalový koncert ú astník  houslových kurz , Václav Mácha - klavír  

9.7.2017 od 19.30 hodin                                                                         vstupné 300,-K9.7.2017 od 19.30 hodin                                                                         vstupné 300,-K

Zámek - nádvo í zámkuZámek - nádvo í zámku

Klášterecké gala - záv re ný koncert
Jaroslav Sv cený - housle, Jitka Hosprová - viola, Filip Bandžak - zp v, 
Virtuosi Pragenses - komorní orchestr.

Prodej vstupenek na míst  nejpozd ji do 15 min. p ed za átkem koncertu

4. 7. 2017 od 18.00 hodin4. 7. 2017 od 18.00 hodin                                                                                                                                    vvstupné dobrovolnéstupné dobrovolné

Protestantský kostel, GrossrückerswaldeProtestantský kostel, Grossrückerswalde

Slavnostní koncert  v partnerské obci
Klášterecké hudební prameny zahájí Jaroslav Sv cený spole n  s Michaelou Ká erkovou (varhany Klášterecké hudební prameny zahájí Jaroslav Sv cený spole n  s Michaelou Ká erkovou (varhany 
a virginal) v partnerské obci Grossrückerswalde (SRN).a virginal) v partnerské obci Grossrückerswalde (SRN).

7. 7. 2017 od 19.30 hodin                                                                       vstupné 250,-K7. 7. 2017 od 19.30 hodin                                                                       vstupné 250,-K

Zámek - nádvo í zámkuZámek - nádvo í zámku

Nejen kytara na zámku
Jaroslav Sv cený - housle, Lubomír Brabec - kytara, Žofie Vokálková - flétna.

8.7.2017 od 19.30 hodin8.7.2017 od 19.30 hodin                                                                                                                                                  vstupné 300,-Kvstupné 300,-K

Zámek - nádvo í zámkuZámek - nádvo í zámku

Letní setkání žánr  aneb hudba nap í  sv tadíly 
Jaroslav Sv cený - housle, Leona Machálková - zp v, Radek Krampl - vibrafón a marimba, 
Ladislav Horák - akordeon a bandoneon, Lukáš Sommer - kytara, Petr Berki - klávesy, 
Vítek Švec - kontrabas.

Znovuobjevený 
Terezín
Řekne-li se Terezín, mno-
ha lidem se vybaví spíše po-
chmurná historie druhé svě-
tové války. Terezín má však 
svoji dlouhou a bohatou his-
torii také jako jedinečné pev-
nostní město. A na to se prá-
vě snaží v poslední době za-
měřit sdružení Terezín – měs-
to změny i město samotné. 

Během posledních deseti let bylo 
opevnění vyčištěno a na mnoha mís-
tech opraveno. Návštěvníkům se tak 
nabízejí jedinečné pohledy na mo-
hutné valy i hluboké příkopy, který-
mi protékají vodní kanály. Aby také 
ne, neboť důmyslný systém stavidel 
umožňoval zaplavovat nejen příkopy 
a okolní kotliny, ale také řízeně poslat 
proti nepříteli ničivou vlnu.
Další tajemství se skrývá pod našimi 
nohami. Pod opevněním se schová-
vají podzemní minové chodby, mu-
niční sklady, dělostřelecké kasema-
ty a spojovací chodby v celkové dél-
ce více jak 30 kilometrů. Můžete je 
prozkoumat za svitu luceren, jako 
kdysi v 18. století. Značná část pod-
zemí je nově opravená a zpřístup-
něná jako prohlídkové trasy začína-
jící v terezínském informačním cen-
tru na Retranchementu 5. Tamější 
Muzeum Terezína vás také neotře-
lou formou seznámí s historií pev-
nosti i města v uplynulých staletích 
– a že to byl díky vojákům život čas-
to bouřlivý a veselý.
To ještě ale zdaleka není všechno, co 
jsme pro vás připravili. Na tzv. Kava-
líru 2 můžete zažít 18. století. Jaké to 
bylo, být vojákem v pevnosti a má-
me tu i malý vojenský dvorek s živý-
mi zvířátky. V Dělostřeleckých kasár-
nách můžete navštívit Muzeum Fran-
tiška Josefa I. Ale k vidění je zde i ex-
pozice plachetnice La Grace či Muzea 
Nostalgie a mnoho dalšího. Zkrátka 
u nás v pevnosti si každý dokáže na-
jít to svoje a strávit tady přinejmenším 
půlden není žádný problém. Přijeďte 
k nám a poznejte Terezín trochu jinak. 
Více na www.terezin.cz.

Kristýna Dolníčková, vítězka fi nálové-
ho galavečera, který se konal v nád-
herných prostorách Orea resort hote-
lu Horal ve Špindlerově Mlýně, si ve 
fi rmě Auto Anex Děčín převzala z ru-
kou jednatele Martina Kalaše luxusní 
vůz Volkswagen Passat R-Line zapůjče-
ný na šest měsíců.
Stříbrná Aneta Karasová odjela zapůj-
čeným vozem BMW 1 Sport od Auto 
Kopecký Ústí nad Labem, který jí pře-
dal Jan Šatra.
Ještě předtím si třetí dívka soutěže 
Pavlína Richtarová a Miss Sympatie 

Aneta Karasová odvezly ze showroo-
mu společnosti Changhong v Nym-
burku poslední modely LED TV této 
značky. 
V sídle Metropolu v Ústí nad Labem 
daroval kráskám prsteny zlatník Ma-
rek Rufert, vítězkám byly navíc předá-
ny poukazy Premium Fashion Brand od 
Armani, vouchery do pražských hote-
lů Le Palais a Praha, byly pořízeny foto-
grafi e s darovaným sklem z Crystalexu 
a v pražském Salonu Babor Beauty Spa 
obdržely značkovou kosmetiku od maji-
telky Evy Ottové. 

TOP MODEL OF THE YEAR 2017 
Vítězky si převzaly lákavé ceny
Praha/Ústí nad Labem | 
Vítězná trojice ze soutě-
že krásy TOP MODEL OF 
THE YEAR 2017, kterou 
pořádá European Press 
Holding a.s, si převzala 
lákavé ceny od sponzo-
rů prestižního projektu. 
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Teplice | Akcionáři společnos-
ti SVS otevřeli svým hlasováním 
na valné hromadě 15. června 
v Teplicích cestu k dalšímu roz-
voji vodárenství v regionu. Zá-
stupci měst a obcí odhlasovali 
odkup 50,1 procenta akcií spo-
lečnosti SčVK od francouzské 
společnosti Veolia. SVS tak zís-
ká plnou kontrolu nad vodáren-
stvím v severních Čechách již 
v roce 2018. 

Pro tuto variantu hlasovalo celkem 
164 měst a obcí z 224 přítomných. 
Jen 10 akcionářů (4,17 %) bylo pro-
ti. 47 měst a obcí (38,49 %) znejistě-
lo a zdrželo se hlasování. „Akcioná-
ři SVS dnes svými hlasy potvrdili naše 
společné čtyřleté úsilí, jímž bylo dostat 
vodu a s ní spojené provozování v seve-
ročeském regionu opět pod plnou kon-
trolu měst a obcí. Schválená strategie 
nám umožní ukončit bez sankcí provoz-
ní smlouvu se společností Veolia již v ro-
ce 2018, tedy o dva roky dříve, než bylo 
původně plánováno. A to bez jakýchkoli 
negativních dopadů na kvalitu poskyto-
vaných služeb nebo ekonomiku fi rmy,“ 
hodnotí výsledek klíčového hlasování 
valné hromady společnosti generální 
ředitel SVS Bronislav Špičák.
Akcionáři společnosti schválili pro-
jekt „Zajištění provozu vodárenské 
infrastruktury po roce 2020“ a od-
koupení 50,1% podílu ve společnos-
ti SčVK, která zajišťuje provoz vodá-
renské infrastruktury a v níž má ny-
ní 49,1% podíl právě SVS. Předsta-
venstvo SVS bylo akcionáři pověřeno, 

aby posoudilo i variantu výstavby no-
vé provozní společnosti na „zelené 
louce“, ta se ale ukázala jako nejmé-
ně výhodná. „Nákladově vyšla varian-
ta budování nové provozní společnosti 
jako nejdražší, odborné expertizy navíc 
jasně ukázaly, že by byla spojena i s řa-
dou značných rizik, kdy by byla ohrože-
na kontinuita fungování vodárenské in-
frastruktury v severočeském regionu,“ 
vysvětluje předseda představenstva 
SVS Tomáš Indra.

Řadu výhod naopak přináší schvále-
ný nový model fungování. Tou zásadní 
podle vedení SVS je, že vlastník infra-
struktury je zároveň vlastníkem pro-
vozovatele, tj. vybírá i rozděluje pení-
ze z vodného a stočného. „Města a ob-
ce navíc samy rozhodují o tom, kolik 
prostředků půjde do obnovy a kolik na 
servisní služby, SVS také dostane pod pří-
mou kontrolu specializované know-how 
a outsourcované služby, které až dopo-
sud nemohla přímo ovlivňovat. Velice dů-

ležitá je samozřejmě i kontinuita smluv 
s odběrateli a udržení stávajících profesi-
onálních zaměstnanců. V neposlední řa-
dě pak akcionáři získají prostředky v řá-
dech stovek milionů korun, které by jinak 
na dividendách putovaly ještě dva roky 
do Francie,“ dodává Tomáš Indra.
Valná hromada také odsouhlasila řád-
nou i konsolidovanou účetní závěrku 
za rok 2016, rozdělení zisku a byla se-
známena se zprávou představenstva 
o podnikatelské činnosti a stavu ma-

jetku společnosti za rok 2016 a zprá-
vou dozorčí rady za rok 2016.
Společnost vykázala zisk ve výši 995 
mil. Kč. Akcionáři schválili jeho rozdě-
lení následujícím způsobem: 50 milio-
nů korun je příděl do rezervního fon-
du, 511 milionů korun do Fondu 2021, 
kde jsou ukládány fi nanční zdroje vá-
zané výhradně na potřeby související 
se zajištěním provozu vodárenské in-
frastruktury po roce 2020. Zbytek zis-
ku ve výši 434 milionů korun je na zá-
kladě hlasování účastníků valné hro-
mady vložen do fondu reinvestic.
Dále byla přijata úprava stanov, která 
počítá se vznikem povinného orgánu, 
výboru pro audit. Co se týká personál-
ního obsazení statutárních orgánů, ak-
cionáři posvětili pokračování mandá-
tu dosavadní místopředsedkyně před-
stavenstva Hany Moudré a člena před-
stavenstva Davida Votavy. Díky tomu 
bude moci stávající vedení společnos-
ti dokončit projekt, který samo nastar-
tovalo. Do dozorčí rady byli opětovně 
navrženi v souladu se stanovami dva 
zaměstnanci SVS, mandát obhájil Ar-
nošt Šorm, druhé místo zůstává neob-
sazeno. 
„Jsem rád, že představenstvo i dozor-
čí rada pokračují ve stejném složení. Na 
dnes odsouhlaseném projektu odvedli 
kus práce a jsem rád, že se budou podí-
let i na jeho dotažení a realizaci,“ uvedl 
Bronislav Špičák.
Klíčového hlasování valné hromady 
se zúčastnilo 224 akcionářů (zástupci 
měst a obcí v Ústeckém a Libereckém 
kraji), kteří představují 90,93 % zá-
kladního kapitálu společnosti.

Akcionáři SVS rozhodli. Města a obce získají 
plnou kontrolu nad vodárenstvím v regionu

KDO ZAVÁHÁ,
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„Máme také tři nově certifi kované zážit-
ky – tradiční akce ve Šluknovském vý-
běžku, Zámecké slavnosti úzce spjaté se 
zámkem Šluknov, dřevosochání na Lipov-
ském dřeváku a dále Naučnou Köglerovu 
stezku v okolí Krásné Lípy,“ vyjmenova-

la novinky Lenka Stiborová, koordiná-
torka regionální značky.
České Švýcarsko o.p.s. je již od roku 2010 
koordinátorem regionální značky Českosas-
ké Švýcarsko regionální produkt®. Značka 
patří do Asociace regionálních značek a je 

udělována nejen v Českém Švýcarsku a na 
Šluknovsku (ve spolupráci s MAS Český se-
ver), ale také na území Saského Švýcarska. 
V regionu je již certifi kováno 39 produktů 
a 13 zážitků. Certifi kát platí na dva roky 
a opravňuje výrobce k užívání značky Čes-
kosaské Švýcarsko regionální produkt® na 
všech certifi kovaných produktech i propa-
gačních materiálech. Cílem značky je při-
spět k rozvoji místní ekonomiky a udržitel-
nému cestovnímu ruchu. Značka garantu-
je původ výrobku v regionu, kvalitu a šetr-
nost k životnímu prostředí.

Nové regionální výrobky z Českosaského Švýcarska
Krásná Lípa | V Krásné Lípě se konalo 12. kolo certifi kace regionál-
ních výrobků a mezi výrobky se značkou Českosaské Švýcarsko regi-
onální produkt tak nyní nově patří: BBCidre z Českého Švýcarska vy-
ráběný z jablek ze severních Čech. Dále originální dřevěné suvený-
ry z Českého Švýcarska z Atelieru Elwira a vyšívané textilní výrobky 
s motivy z Českosaského Švýcarska.
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 Kdo s projektem přišel a komu po-
může?
Olympia Teplice pořádá každý rok chari-
tativní sbírku pro rodiny s nemocnými 
dětmi. V letošním roce jsme se rozhodli 
charitativní akci více propojit s veřejnos-
tí v regionu. Nejde pouze o to, aby se vy-
brali fi nanční prostředky. Naším zámě-
rem je také umožnit co největší skupině  
lidí, kteří mají zájem pomoci a chtějí být 
solidární, zapojit se do tohoto projektu. 
Věříme, že v našem regionu se projekt 
může stát tradicí a pomoci dětem. Ty-
to děti jsou velmi vážně nemocné, zdra-
votní pojišťovny určitě náklady na vhod-
né vybavení nehradí, případně přispívají 
pouze na jeho část. Pro rodiče je to velmi 

psychicky i fi nančně vyčerpávající kaž-
dodenní boj za co nejlepší životní pod-
mínky pro své děti a za to jim patří ne-
konečný obdiv a uznání.

 Jaká je spolupráce s partnerem?
Při plánování projektu jsme oslovili nově 
vzniklou organizaci Lions Club Teplice La-
dies, z.s., která se mimo jiných aktivit za-
bývá v Ústeckém kraji dobročinností a již 
sama realizovala několik báječných pro-
jektů pro postižené děti. Nápad je nad-
chnul, za což jsme velmi vděční a tak 
jsme se do něj společnými silami pusti-
li. Přes dalšího partnera, společnost Život 
dětem, jsme našli děti, které naši pomoc 
potřebují. Radost máme také z podpory 
známých tváří. Kabelku nám již věnovaly 

modelka Katka Průšová a Eliška Bučková 
a následovat je budou i další známé tvá-
ře z našeho regionu. Jedná se o kabelky 
od věhlasných návrhářů a ty bychom rádi 
nabídli zákazníkům formou online aukce 
na Facebooku Olympia Teplice, případně 
pak při samostatné akci.

 Jak se do něj může veřejnost zapojit 
a kdy a kde bude fi nále?
Prosíme všechny vaše čtenáře, kteří má-
jí zájem pomoci, aby nám věnovali svoji 
kabelku do dobročinného bazaru. Kabel-
ky sbíráme v mnoha městech. Seznam 
sběrných míst je na www.olympiatepli-
ce.cz. U nás v obchodním centru může-
te kabelku nechat na informačním stán-
ku nebo v obchodě CAMP DAVID/SOCCX/
Atelier Moravec. Všechny vybrané ka-
belky budou oceněny a za velmi přízni-
vé ceny nabídnuty k prodeji. Dobročinný 
bazar se koná 4. a 5. 8. 2017 prostorách 
centra Olympia. Všechny peníze, kte-

ré se za kabelky utrží, budou věnovány 
Andrejce, Matějovi a Zdeněčkovi. Jsou to 
báječné děti a věříme, že o kabelky bu-
de zájem a dokážeme tak díky našim zá-
kazníkům, vašim čtenářům a všem dob-

rým lidem, dětem pomoci. Tedy je nejen 
důležité kabelky věnovat, ale i zúčastnit 
se charitativního bazaru, případně auk-
ce a pořídit si do své sbírky tu právě po-
třebnou kabelku!

Do dobročinného bazaru se můžete zapojit i vy
Obchodní centrum Olympia Teplice společně s partnery – Lions 
Club Teplice Ladies, z.s. a Život dětem o.p.s. - odstartovaly dob-
ročinný projekt KABELKY POMÁHAJÍ.  O co jde a jak můžete třeba 
i vy pomoci, na to jsme se zeptali marketingové manažerky ob-
chodního centra Jaroslavy Konečné.

Rumburk | Po devíti měsících 
oprav rumburského sportovního 
stadionu se zde v polovině červ-
na konalo jeho slavnostní otevře-
ní, kterého se zúčastnila kromě 
stovek dětí také místní rodač-
ka a účastnice olympiády v Riu, 
chodkyně Anežka Drahotová.

Pozvání přijala také držitelka 40 let 
starého halového rekordu ve vrhu kou-
lí Helena Fibingerová. Ta obdivovala 
společně s hejtmanem Ústeckého kra-
je Oldřichem Bubeníčkem a starostou 
Rumburku Jaroslavem Sykáčkem zre-
konstruovaný areál. „Přeji všem malým 
i velkým sportovcům, aby tento nádher-
ný letní stadion využili co nejvíce, a tře-
ba na tomto ovále zanedlouho vyroste 
další sportovní naděje, jakou kdysi byla 

Anežka Drahotová,“ připomněl při pře-
střihávání pásky hejtman Bubeníček.
Sportovci na stadionu najdou nejen 
moderní běžeckou dráhu, ale i sektory 
pro vrh koulí, kladivem nebo skokanské 
disciplíny. Po celý den se zde v rámci 

projektu Atletika pro děti konaly závo-
dy mateřských a základních škol v růz-
ných disciplínách. Naopak nejstarším 
sportovcem na dráze byl osmdesátiletý 
Antonín Koutný, jenž dostal od hejtma-
na a starosty věcné dary.

Ústí nad Labem | Po rok a půl 
trvajícím sporu kolem letec-
ké záchranky v Ústeckém kra-
ji je konečně rozhodnuto o pro-
vozovateli. Bude jím společnost 
DSA, která z ústeckého helipor-
tu vzlétá s lékařským týmem již 
od roku 2003. 

Nově by podle vyhraného výběrové-
ho řízení ministerstva zdravotnic-
tví měla v Ústeckém kraji fungovat 
s leteckou záchrankou do konce ro-
ku 2020. Na ministra zdravotnictví 
se v uplynulých měsících právě kvůli 
otázkám fungování této zdravotnic-
ké služby obracel i hejtman Ústecké-
ho kraje Oldřich Bubeníček.

„Je to skvělá zpráva. Po všech měsících, kdy 
nebylo jasné, kdo vlastně bude u nás létat 
a po obavách, zda se podaří stoprocentně 
zajistit leteckou záchrannou službu, jsme 
si i my velmi oddychli. Letci společnosti 
DSA jsou již zkušení a znají specifi ka naše-
ho kraje. Zachraňovat lidi v Krušných ho-
rách nebo v Tiských stěnách není nic jedno-
duchého,“ uvedl k výsledkům výběrové-
ho řízení hejtman Oldřich Bubeníček.

V Ústeckém kraji bude létat DSA Rumburk se pyšní opraveným letním stadionem

NOVÉ BMW ŘADY 5 TOURING.
PROSTOR NEJEN PRO VÁŠ BUSINESS.

Kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km 5,7 - 5,3. Emise CO2 g/km 149 - 139.

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

Radost z jízdy
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TIP NA VÝLETProhlídková trasa, po které turisty pro-
vede manželka Václava Wiesnera, zakla-
datele zahrady a předsedy sekce bon-
sají a japonských zahrad, má dvě části. 
Starší z nich, Zahrada tří bran, je urče-
ná spíše k pozorování, rozjímání a užas-
nutí. Jejím základem je prostor vyznače-
ný symbolem jin/jó zpracovaný v zám-
kové dlažbě. Právě zde vás průvodkyně 

upozorní, že jednou ze zásad procháze-
ní japonské zahrady je pohyb vlevo, te-
dy po směru hodinových ručiček. Brány 
této zahrady tvoří živé oblouky spoje-
ných stromů, dvě vytváří páry jedlovců 
kanadských, tu třetí habr. Při průchodu 
pod živou klenbou bran se člověk musí 

Březová-Oleško: Za klidem 
a krásou do Japonské zahrady
Březová-Oleško | Japonská zahrada v obci Březová – Oleško, jen 
kousek na západ od Prahy, je úchvatná a každý si v ní najde své. Od 
nádherných bonsají, tvarovaných dřevin, jezírek, až po posvátné 
sošky a stavby, které připomínají východní fi lozofi i.

mírně sklonit. Tento pohyb vyvolává po-
cit pokory vůči jinému světu, do nějž člo-
věk vstupuje. Není v něm pánem, nýbrž 
rovnocennou součástí přírody, podříze-
nou zákonům, které jsou starší, trvalejší 
a nadřazené zákonům lidským. Zahrada 
nad řekou je spíše zahrada procházková, 
doplněná o úsek s čajovou chýší, jež tvo-
ří „zahradu v zahradě“. V této zahradě 
jsou typické japonské lampy, sošky, plas-
tiky a nádherné jezírko, nad nímž se kle-
ne baldachýn větví tvarovaného habru, 
části jedné z bran. Kmen a větve habru, 
jenž je v zahradní tvorbě poněkud ne-

doceněnou rostlinou, vytvářejí půvab-
né oblé křivky. Po schůdkách se zároveň 
s potůčkem přemístíme k jezírku, kde 
majitel chová Koi kapry. Zahrada je kon-
cipována tak, že při procházce návštěv-
ník objeví nečekaná zákoutí a naskýtají 
se mu nové a nové průhledy. Uchvátí ta-
ké spousta barev kvetoucích keřů a kvě-
tin. Ze zahrady je navíc nádherný výhled 
na řeku a do okolní krajiny. Ve výstavní 
síni uvnitř domu jsou na zdech obrázky 
Ivy Hüttnerové a grafi cké listy Ondřeje 
Neffa. Zde je možné si odpočinout, dát 
kávu či čaj, kterou připraví paní průvod-

kyně. V parných letních dnech v těch-
to prostorách překvapí velmi příjemný 
chládek. 
A jak se lze do Oleška dostat? Z Prahy 
nejlépe ze stanice metra Kačerov, pak 
autobusem č. 333 na konečnou stanici 
"Oleško". Autem se musíte dostat do Dol-
ních Břežan (kousek od Zbraslavi), dále 
Ohrobec, Zvole, Březová, Oleško. Naviga-
ci si nastavte na Březová-Oleško. Japon-
ská zahrada je otevřena pouze o víken-
dech a ve svátek od 10 do 18 hodin. 
Více na www.japonska-zahrada.cz. 
 Text a foto: Šárka Jansová

Podpisová akce a hlasování na podporu ústeckého dubu by-
la právě spuštěna. Strážný dub se o vítězství v soutěži uchá-
zí s číslem 10.  
Primátorka města Věra Nechybová uvedla: „Jsem pyšná, že 
právě z našeho města se nominovaný strom dostal do fi nále již 
podruhé. Je to důkaz, že nejsme jen průmyslové město, ale také 
město zeleně, se kterou se můžeme pochlubit. Prosím naše ob-
čany, aby se chystané kampaně na podporu ústeckého stromu 
zúčastnili a svým podpisem nebo DMS posunuli náš strom opět 
blíže k vítězství,“ řekla primátorka.
Prvním způsobem hlasování je bezplatné podepsání archů, 
které zakoupí ústecký magistrát. 
Dalším způsobem podpory Strážného dubu je odeslání dár-
covské DMS zprávy na telefonní číslo 87 777. Do textu zprá-
vy je třeba napsat DMS STROM10 60. Hlasovat je možné 
až do 15. září a vítěz ankety vyhrává poukaz na arboristic-
ké ošetření a postupuje do mezinárodní soutěže Evropský 
strom roku.

Ústecký strom je znovu ve fi nále
Ústí nad Labem | Strážný dub z areálu Masarykovy nemocnice Na Kabátě je ve fi nále soutěže o nej-
krásnější strom roku. Již podruhé se ústecký strom dostal do fi nálové dvanáctky nejlepších stromů 
z celé republiky.
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