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Vladimír Feix je po všech stránkách obdivuhodný člověk. Ve svých pěta-
osmdesáti letech by už dávno mohl odpočívat a předávat bohaté život-
ní zkušenosti a rady mladším z pohodlí domova. On se o ně ale stále dělí 
v pracovním procesu, na univerzitě, či v charitativních organizacích mimo 
fabriku. A má jich opravdu na rozdávání.

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., 
absolvoval VŠE v Praze, obor Ekonomika průmyslu v roce 1985. Předtím 
vystudoval Vyšší odbornou školu keramickou (1960) a také prošel 
tříletým studiem v Institutu řízení MP ČR (1972). V průběhu profesního 
života pracoval jako mistr, dílovedoucí, výrobní náměstek, ředitel závodu 
a výrobně - obchodní ředitel VHJ. Od roku 1988 je jeho jméno spojeno 
s akciovou společností Český porcelán, kde vykonává funkci generálního 
ředitele, předsedy představenstva i prokuristy. Je nositelem čestného 
titulu Manažer roku 1993. Rovněž je předsedou správní rady University
J. E. Purkyně v Ústí n/L.

 Jaká byla vaše škola života?
Shrnul bych ji do několika etap, byly to rodi-
na, sport, hlavně fotbal a volejbal a také voj-
na. Sloužil jsem u letectva v Líni nedaleko Plz-
ně. Dokladem toho, jak jsme si s vojnou rozu-
měli, je má hodnost plukovníka. To už jsem 
byl přes rok mistrem v porcelánce a studium 
vojenských řádů a předpisů se mi následně 
osvědčilo v profesní praxi. Dodnes si pamatu-
ji například „Velitel nepřejde bez povšimnutí 
žádný problém či nedostatek“, nebo „Kdo ne-
umí poslouchat, neumí ani poručit“. To dosud 
využívám v továrně při přímém řízení lidí. 

 Koho jste na počátku své profesní 
kariéry obdivoval?
Byl to Josef Šimek se svým zvláštním život-
ním příběhem. Když došlo k záboru pohrani-
čí, sesadili ho Němci z funkce vedoucího výro-
by a provozu v Dubí, a tak po celou dobu vál-
ky pracoval v Míšni, kde jim to nevadilo. Když 
se vrátil zpátky po válce do Dubí, já byl jed-
ním z jeho prvních podřízených s keramic-
kým vzděláním a čerpal jsem z jeho zkušenos-
tí a dovedností při výrobě porcelánu. Druhým 
mým učitelem byl Alfred Schtelmacher, maji-
tel porcelánky Amphora v Trnovanech. Ta mu 
byla po převratu zkonfi skována a on se stal 
modelářem v závodě Bloch and. comp. v Du-
bí.  Byl jsem u něj na praxi jako učeň a rovněž 
jsem si od něj odnesl řadu zkušeností i růz-
ných fi nes právě z keramického modelářství. 

 Kterých lidských vlastností si nej-
víc vážíte?
Jsou to pracovitost, umění postavit si reálné 
cíle, na které dosáhnu, i když nejsou lehké. 
Myslím, že člověk bez cíle jenom bloudí svě-
tem a nemá se čeho chytit. 

 Cibulák je pojem doma i v zahrani-
čí, vždycky jste ale neměli na růžích 
ustláno…
Cibulák v pohraničí vždycky byl rozšířen me-
zi německými obyvateli. Když však naši tu-
zemští odběratelé chtěli po válce koupit hrn-
ky, museli sáhnout i po cibuláku. Rakušan 
hrabě Thun si mne tenkrát oblíbil jako vedou-
cího výroby a my jsme dodávali z Dubí kaž-
dý měsíc vagón cibuláku do jeho prodejny na 
Maria Hilfestrasse ve Vídni. Cibulák šel tehdy 
v Rakousku výborně na odbyt. Já jsem v té do-
bě ve Vídni na pozvání několikrát byl a vše vi-
děl na vlastní oči.

 Po revoluci v roce 1989 přišla léta 
privatizace. Porcelánka v Dubí byla 
jedna z prvních. Jak to tenkrát bylo?
Vláda nám nabídla fi nanční pomoc, protože 
si chtěla uchovat výrobu porcelánu v Dubí ja-
ko „české stříbro“. Toto ocenění bylo továrně 
uděleno. V roce 1991 se uskutečnil přímý pro-
dej akcií pro naše zaměstnance, což pro nás 
byla obrovská výhoda, kterou všichni akcioná-
ři pocítili na dividendách. Zájem o cibulák byl 
tenkrát ve světě velký – kromě domácího trhu 
jsme exportovali až do dalekého Japonska, Ko-
reje a dalších států, a tak jsme mohli státu pro-
platit půjčku na privatizaci za tři roky. 

 Z doslechu vím, že zájem o koupi 
Českého porcelánu trvá…
Ano, to je pravda, jen v poslední době tu by-
li tři vážní zahraniční zájemci. Dokud budu 
živ, své akcie a tím i většinové vlastnictví ne-
prodám. Vždyť jen málokterý fi nální výrobek 
se dnes může pyšnit označením „vyrobeno 
v České republice“. A těch továren, které vlast-
ní cizí majitelé a zisky z těchto továren putují 
do zahraničí, je, si myslím, již dostatek.

 Co vás nejvíc těší?
V současnosti jsem spokojen vždy, když 
jsou v termínu zaplaceni zaměstnanci 
a všechny dodavatelské faktury a je dob-
rý výhled v dodávce porcelánových vý-
robků i na další období. 

 Jaký máte vztah k Dubí?
Jako kluk jsem se s rodiči přestěhoval do Tr-
novan v roce 1946 a největší dojem na mne 
udělaly tramvaje. Jedna mě odvezla do Dubí 
přihlásit se do učení v porcelánce a pak jsem 
jimi jezdil také do Dubí do práce. Naše to-
várna sídlí v aglomeraci města a my se cho-
váme podle toho. Se všemi starosty, kteří tu 
byli a jsou, jsme vždycky výborně vycházeli 
a městu pomáháme, jak nejlépe umíme. Pří-
kladem vzájemné spolupráce je Dům porce-
lánu s modrou krví, který jsme společně vy-
budovali a město zajišťuje jeho provoz. Sám 
a rád jsem připravil investiční záměr na ten-
to dům. Pokud se týče mého vztahu k Ústec-
kému kraji, který v minulosti tolik vytrpěl při 
drancování nerostného bohatství pro celou 
republiku, přál bych si, aby mu to stát vrátil. 
To dá nějakou práci, ale rád mohu říci, že už 
se tak v mnohých oblastech, například v pod-
mínkách pro sport, silnic i dálnic, děje. 

 Jak se stát chová k podnikatelům?
Dám příklad. V době krize, která postihla 
všechny fi rmy, jsme si museli pomoci sami. 
Žádné státní pobídky jsme nikdy nedostali 
a já nemám radost z toho, když se podnikatel-
ským subjektům s příslibem nových pracov-
ních míst odpouštějí daně či prodávají pozem-
ky za symbolickou cenu. Správný podnikatel, 
zejména cizí, by měl umět překonat proble-
matiku investic v cizí zemi bez státních od-
pustků a v žádném případě by to nemělo při 
našem nedostatku pracovních sil pokračovat!

 Český porcelán není jen s cibulo-
vým dekorem, jenž je z r. 1729. S kte-
rými umělci spolupracujete?
Je jich celá řada a představují se pravidelně na 
mezinárodních sympoziích, která každoročně 
pořádáme. Vždy následují výstavy, kde podle zá-
jmu zákazníků vybíráme žádané dekory a tva-
ry. A za druhé: Úzce spolupracujeme s Fakultou 
umění UJEP, pro kterou jsme v areálu závodu 
postavili za 34 miliony korun realizační ateliér. 
Škoda, že keramické průmyslovky přestaly exis-
tovat, v našem oboru už je jediná v Bechyni. 

 Jste dlouholetým členem lionského 
hnutí v Teplicích a předseda správní 
rady Nadace Bonum Commune. Komu 
a proč pomáháte?
Zjednodušeně řečeno, v obou případech po-
máháme potřebným, kteří do života buď 
vstoupili s nějakým hendikepem, nebo se jim 
přihodil úraz ve službě,  anebo kupujeme po-
třebné pomůcky pro prevenci, což se týká na-
příklad policistů. 

 Kde berete energii, elán a optimismus? 
Jsem přiměřeně zdráv a toho využívám k to-
mu, jak už jsem řekl dříve, abych si stanovil 
reálné, leč úspěšné cíle. Životní vitalitu k je-
jich splnění potřebuji, za pomoci ochotných 
lidí, neboť stále něco buduji, zejména v prá-
ci, ale i doma na zahradě. Stále se snažím být 
mezi lidmi reprezentativně oblečen, prostě 
dbám nejen na svoji práci, ale i na sebe.

 Co vzkážete mladým lidem?
Aby se neustále vzdělávali a stejně jako já si 
stanovovali reálné cíle. Aby si v práci, kterou 
si zvolí, brali za vzor někoho, kdo ji vykonává 
se zájmem a má vynikající výsledky. Aby spor-
tovali a uměli využít i volného času k tomu, 
aby byli spokojeni nejen jejich rodiče, ale se 
sebou i oni sami.  Text: Metropol, foto: archiv

seat.cz/arona

Silnice radí kupé. 
Příroda radí SUV.
Já říkám Arona.
Nový 
SEAT Arona.

Kombinovaná spotřeba paliva od 4,9 do 5,0 l / 100 km. Kombinované 
emise CO2 od 114 do 115 g/km. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

Auto Anex s. r. o.

Do your thing.

Člověk si má klást
reálné cíle
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Sledujte programovou nabídku 
na stránkách www.operabalet.cz

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

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

Změna programu i obsazení vyhrazena.

Stále svěží informace

„Přechod, který byl pouze administrativ-
ní povahy, se nám podařilo zvládnout bez 
větších problémů. Ty, které vznikaly v pří-
mém procesu převodu, se nám dařilo ope-
rativně zvládat. Jsem za to rád, protože 
přípravy na tento krok byly velmi nároč-
né a trvaly několik měsíců. Během nich 
probíhala jednání s partnery, především 
zdravotními pojišťovnami, museli jsme 
od ústeckého krajského úřadu získat re-
gistraci k poskytování zdravotních služeb 
nově založenou společností, přenastavit 

informační systémy, učinit inventury sta-
vu k 30. září a spoustu dalších kroků. Tře-
ba jen nových razítek jsme museli nechat 
udělat více než 250 kusů,“ zmínil něko-
lik faktů Radek Lončák, předseda před-
stavenstva akciové společnosti a dodal: 
„Uvnitř nemocnice jsme museli napnout 
všechny síly, aby byl přerod v akciovou 
společnost bezproblémový. Velmi rád bych 
touto cestou všem, kteří se na tom podíleli, 
poděkoval,“ neskrýval radost Lončák.
Změna poskytovatele zdravotních slu-

žeb podle vedení nemocnice v žádném 
případě nebude znamenat změny pro 
pacienty a ani pro zaměstnance nemoc-
nice. „Chápu, že převod nemocnice na ji-
nou právní formu může u někoho vyvo-
lávat obavy, ale opravdu se nic měnit ne-
bude. Zachována je jak shodná struktu-
ra poskytovaných služeb, což bylo ostatně 
podmínkou rady města hned od začátku, 
tak i všechny pracovněprávní vztahy a be-
nefi ty pro zaměstnance,“ ujistil Radek 
Lončák závěrem.  (nk)

Akciová společnost Nemocnice Litoměřice
má za sebou první týdny činnosti
Litoměřice | Již několik týdnů je poskytovatelem zdravotních služeb v litoměřické nemocnici akci-
ová společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. Ta začátkem října nahradila původního poskytovatele, 
kterým byla až do konce září 2017 příspěvková organizace Městská nemocnice v Litoměřicích.

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

Výběrové řízení 
na záchytku
Ústí nad Labem | Výběrové říze-
ní na záchytku musel Ústecký kraj 
zrušit, protože se do něj nikdo ne-
přihlásil. A to i přesto, že před je-
ho vypsáním projevila, podle slov 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka, zá-
jem řada společností. Kraj nyní vy-
píše tendr znovu.
„Peníze na vznik záchytky má kraj při-
pravené, a je to dostatečná částka. O zá-
chytce jednáme již pět let, a já věřím, že 
příští rok se to již podaří,“ řekl Oldřich 
Bubeníček. Roční náklady jsou odha-
dovány na 12 milionů korun.
Kraji chybí záchytné zařízení pro 
opilce šestnáct let. „Vyvoláme jed-
nání i s Krajskou zdravotní, spravu-
jící pět nemocnic v kraji, aby se do vý-
běrového řízení přihlásila,“ dodal Ol-
dřich Bubeníček.  (top)

Ústí nad Labem | Oddělení GIS 
magistrátu města Ústí nad La-
bem připravilo pro veřejnost no-
vou aplikaci, která formou dy-
namické mapy, rozsáhlé fotodo-
kumentace a dalšího materiálu, 
prezentuje zajímavá turistická 
místa a trasy v Ústí nad Labem 
a jeho okolí. 

V aplikaci jsou v současné době do-
stupná tři rámcová témata – cyklus 
Trasy netušených krás, zajímavá vy-
hlídková místa a naučné stezky.
Cyklus Trasy netušených krás byl pů-
vodně vydán formou klasických tiště-
ných materiálů oddělením cestovního 
ruchu ústeckého magistrátu a zahrnu-
je čtyři tematické trasy, které ukazují 
zajímavá místa v Ústí nad Labem. We-
bová aplikace převádí trasy do inter-
aktivní mapové podoby a jednotlivá 
zastavení doplňuje o nově pořízené fo-
tografi e, adresy, GPS a další údaje.
Vyhlídková místa vytipovalo oddělení 

GIS vlastním průzkumem území a jed-
ná se o veřejně přístupná místa, je-
jichž vyvýšené umístění v terénu (vr-
chol kopce, úbočí) nebo v rámci stav-
by (rozhledna, věž) umožňuje pře-

hlédnout významnou a atraktivní část 
okolního území. Vyhlídková místa jsou 
v aplikaci rovněž doplněna o fotogra-
fi e, GPS, nadmořskou výšku a další po-
pisné informace. Zdroj: Město Ústí n. L.

Strážníci slouží 
občanům 25 let
Ústí nad Labem | Výročí 25 let 
založení oslavila Městská policie 
Ústí nad Labem. Při slavnostním 
shromáždění strážníkům za práci 
poděkovala primátorka Věra Ne-
chybová.
„Vážíme si vaší práce. Naše město 
vás potřebuje. Budeme se snažit, 
aby se podmínky k vaší službě po-
stupně zlepšovaly a aby se vaše řa-
dy rozšířily. Moc vám za vše, co dě-
láte pro město a jeho občany, děku-
ji,“ uvedla primátorka.
Ředitel Městské policie Pavel Ba-
kule připomněl historii sboru, 
který vznikl jako pořádková služ-
ba ještě před schválením přísluš-
ného zákona. Městská policie 
prošla překotným vývojem, nyní 
v ní slouží téměř sto padesát li-
dí a má k dispozici moderní tech-
niku. Velkou práci odvádí na poli 
prevence při výchově dětí a mlá-
deže.
„Stává se, že na nás někdo nadá-
vá, ale když se ocitne v nouzi, vo-
lá strážníky. Máme za sebou nejen 
tisíce drobných zásahů, ale také ně-
kolikery povodně, velké požáry nebo 
asistenci při demonstracích. Vedení 
města věnuje velkou pozornost vy-
bavení, pracovnímu prostředí a dal-
ším věcem, které potřebujeme ke 
své službě, ne vždycky to bylo tako-
vé,“ zdůraznil Pavel Bakule.
Primátorka s ředitelem předali stráž-
níkům pamětní listy a dárky. Oceně-
ní převzali také asistenti prevence 
kriminality.  Zdroj: Město Ústí n. L.

Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem 
a okolí - nově také jako mapová aplikace

Na ploše přibližně dvou hektarů má 
vyrůst skladovací hala. Archeologo-
vé tu objevili řadu vzácných nálezů 
včetně hrobů z pozdní doby kamen-
né a sídliště z mladší a pozdní doby 
bronzové. Naprostá většina sídlišt-
ních objektů - kůlových, zásobních, 
odpadních a těžebních jam - zachy-
cených v dolní jižní části plochy pat-
ří kultuře nálevkovitých pohárů (cca 
3800 – 3350 př. Kr.).
„Jde zřejmě o jedno z dosud největ-
ších sídlišť kultury nálevkovitých pohá-
rů v severozápadních Čechách. V jedné 
ze sídlištních jam byl dokonce objeven 
depot keramických nádob. Všechny ná-
doby byly v jámě na sebe poskládány 
dnem vzhůru a překryty zeminou. Jed-
ná se o výjimečný nález,“ uvedl Luboš 
Rypka, archeolog pověřený vedením 
výzkumu.
Část nálezů je již uložená v muzeu, 
na odkrytí dalších se pracuje. Ar-
cheology navštívila primátorka Vě-

ra Nechybová a poděkovala jim za 
úžasný objev. „ Je to vzácná příleži-
tost nahlédnout tak hluboko do his-

Archeologům ústeckého muzea
se podařil vzácný nález 
Ústí nad Labem | Rozsáhlé pravěké sídliště našli při záchranném výzkumu nedaleko Palivového kom-
binátu v Hrbovicích archeologové Muzea města Ústí nad Labem.

torie našeho regionu a seznámit se 
s tím, jak tu tehdy lidé žili,“ ocenila 
primátorka.
Objeveny byly hroby lučištníků, špič-
ky šípů a také nátepní destička, kte-
rá chránila ruku lovce před nárazem 
tětivy, ale archeologové nacházejí 
i kosti a parohy zvířat a řadu dalších 
věcí, které přečkaly pod zemí něko-
lik tisíciletí.
Záchranný výzkum bude v Hrbovi-
cích pokračovat ještě minimálně dva 
měsíce.  Zdroj: Město Ústí n. L.

Ilustr. foto



inzerce

03

„Podařilo se nám robotický systém da 
Vinci Xi rozšířit o systém single site. Jde 
o adaptér, který umožní provést určité 
roboticky asistované operace o velikosti 
rány do 25 milimetrů. Za pomoci speciál-
ního disku a speciálních trokárů, tedy 
instrumentů, jimiž se zavádějí nástro-
je do pacienta, zavedeme čtyři porty: je-
den pro kameru, dva pro nástroje a je-
den asistentský port. Tak jsme schopni 
provést jednodušší chirurgické výkony 
za pomoci robota, které zanechají na tě-
le pacienta nejmenší následky,“ popsal 
podstatu tohoto pro pacienta vel-

mi šetrného zásahu MUDr. Jan Schra-
ml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie 
a robotické chirurgie Fakulty zdravot-
nických studií Univerzity J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem a Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z.
První operaci s pomocí single site pro-
vedl tým přednosty Schramla u paci-
enta, který měl za sebou několik výko-
nů na ledvině s vrozenou vadou. Obě 
ledviny měl od narození srostlé do se-
be, do tzv. podkovy a opakovaně se 
mu v nich tvořily konkrementy, ledvi-
nové kameny. Z pětadvacetimilimetro-
vé ranky se operatéři dostali k ledvině 
a povedlo se jim vyndat kámen stejné 
velikosti, aniž by museli provést větší, 
invazivnější výkon.

Při druhém výkonu operovali pacientku, 
které se po gynekologické operaci vytvoři-
la píštěl mezi močovým měchýřem a poch-
vou. Proto byla tato mladá čtyřicetiletá že-
na inkontinentní, moč jí odcházela poch-

vou. Single site bylo zavedeno pupkem, 
což umožnilo píštěl přerušit a odděleně 
zašít pochvu a močový měchýř. Pro paci-
entku to má nejmenší kosmetické násled-
ky a nejmenší riziko kýly či krvácení. 

Operativa s robotickou asistencí v Krajské zdravotní si připsala 
další republikové prvenství – jednovstupový výkon „single site“

Klinika urologie a robotické chirurgie – Centrum robotické chirurgie 
Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a. s. - Centrum robotic-
ké chirurgie (CRCH) při Klinice urologie a robotické chirurgie 
(KURCH) ústecké Masarykovy nemocnice zahájilo svoji činnost 
dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla re-
sekce tumoru ledviny. 
Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou 
metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dal-
ších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v du-
tině ústní a hltanu v rámci ORL, zejména všude tam, kam je 
z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i la-
paroskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta 
vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než la-
paroskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější. 
Ve spektru indikací dominuje urologie. Nejčastější operací je ro-
boticky asistovaná radikální prostatektomie (dVP). Dalšími indi-
kacemi, při kterých se používá robotický systém da Vinci, jsou 
nádorová onemocnění ledvin, anatomické anomálie močových 
cest a radikální cystektomie – operace močového měchýře pro 
pokročilý nádor. V rámci chirurgie se na robotu provádějí opera-
ce tlustého střeva pro karcinom (nízká resekce rekta) a žaludku. 

Tým ORL provádí operace kořene jazyka. Gynekologové robo-
ta používají při radikálních hysterektomiích, tedy operacích dě-
lohy pro nádor.
Od roku 2008 do 31. října letošního roku operatéři provedli 2 500 
roboticky asistovaných operací. Letošní novinkou je zavedení 
metody single site, tzn. provedení operace pouze jedním vstu-
pem do pacienta – jizva o délce 20 – 25 mm.
CRCH má své školicí centrum, které připravuje pro nově vzniklá 
robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy. Od ro-
ku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotic-
ké systémy da Vinci. V květnu roku 2015 je nahradil nejmoder-
nější robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením 
Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě. Nový mo-
del navíc přinesl významné vylepšení vzdělávání nových opera-
térů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem 
instruktorem sdílet reálnou operaci.

Odstranění vezikovaginální píštěle „single site“ s asistencí robota da Vinci Xi.

„Nemůžeme si však slibovat, že tímto 
jednovstupovým robotickým výkonem 
by šlo nahradit všechny robotické ope-
race. Má to dva aspekty. Prvním je fakt, 
že výkon není hrazen zdravotními po-
jišťovnami podle sazebníku a  můžeme 
některé typy výkonů provádět zatím jen 
díky vnitřní podpoře Krajskou zdravot-
ní. Samozřejmě se budeme snažit vy-
užít single site především u kompliko-
vaných gynekologických výkonů jako 
byl ten druhý v pořadí. Do konce letoš-
ního roku máme ještě možnost provést 
pět těchto operací,“ vysvětlil přednos-
ta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D. 
„ Jsem rád, že se daří dlouhodobě zdo-
konalovat a modernizovat vybavení 
operativy pro tak špičkové zdravotnic-
ké pracoviště, jakým Centrum robotic-
ké chirurgie při ústecké klinice urolo-
gie a robotické chirurgie pod vedením 
pana přednosty Schramla je. Po poří-
zení nejmodernějšího robotického sys-
tému da Vinci Xi v roce 2015 a operač-
ního stolu Trumph TruSystem 700dV 
v loňském roce je využívání „single si-
te“ při roboticky asistovaných výko-
nech dalším milníkem v téměř dese-
tileté historii robotické chirurgie pod 
Krajskou zdravotní. Díky vnitřním 
grantům bude moci tým kliniky s pod-
porou Krajské zdravotní uskutečnit 
tímto speciálním způsobem v příštím 
roce 15 operací,“ zdůraznil Ing. Ji-
ří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.

„Single site“ při prezentaci ve školící místnos-

ti Centra robotické chirurgie

Lékařští specialisté Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakul-
ty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., jako první v Česku provedli jednovstupový výkon „single 
site“ s asistencí robota.

Ústí nad Labem | V Krajské zdra-
votní, a. s. – Masarykově nemoc-
nici v Ústí nad Labem byl nain-
stalován, vedle nemocniční lé-
kárny, babybox nové generace, 
který bude uveden do provozu 
24. listopadu 2017. 

Nový babybox po spuštění nahradí do-
savadní zařízení, umístěné od roku 2009 
u vchodu do budovy C (ze směru od pa-
vilonu O, kde je protetické oddělení). Od 
října roku 2009 bylo do babyboxu v ús-
tecké Masarykově nemocnici odloženo 
šest novorozenců. Tři chlapci a tři dív-
ky.  Krajská zdravotní, a. s., má umístěné 
babyboxy i v dalších svých čtyřech ne-
mocnicích. V Děčíně do něho byla odlo-
žena jedna dívka, v Teplicích dva chlap-
ci, v Mostě čtyři děvčátka a v Chomuto-
vě jeden chlapec.  Zdroj: KZ

Ústí má babybox nové generace

K registraci se mohou přihlásit zdra-
ví lidé ve věku od 18 do 35 let, kte-
ří souhlasí v rámci zápisu s odběrem 
nepatrného množství krvetvorných 
buněk.
„Sama už se bohužel nemohu stát dár-
cem kostní dřeně, a proto se podílím 
alespoň na zorganizování náboru u 
nás na úřadu,“ řekla Edita Dvořáková 
z kanceláře ředitele krajského úřa-
du, kde nábor proběhl už loni v lis-
topadu.   
V České republice onemocní každo-
ročně stovky lidí včetně mladých pa-
cientů i malých dětí chorobami krve-

tvorby, které vážně ohrožují jejich ži-
vot. Nejznámější a nejčastější mezi tě-
mito nemocemi je leukémie. Následují 
ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké 
útlumy krvetvorby nebo imunity.
Transplantaci kostní dřeně absolvu-
je v České republice ročně několik 
set pacientů. Z toho 75 % dárců kr-
vetvorných buněk je od nepříbuzné-
ho dobrovolného dárce. Bohužel pro 
každého čtvrtého pacienta se "jeho" 
dárce kostní dřeně nenajde. 

Více informací na 
http://www.kostnidren.cz/

Dárci kostní dřeně zachraňují životy
Ústí nad Labem | V prostorách Krajského úřadu Ústeckého kra-
je proběhl nábor nových dárců kostní dřeně. Někteří zaměstnanci 
se tak zařadili do registru pro dárce kostní dřeně a mohou svým 
dobrým skutkem někomu zachránit život.
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Vedení SVS připomnělo důvod reali-
zovaného projektu, kdy k 31. 12. 2020 
končí stávající provozní smlouva s pro-
vozovatelem, společností Severočeské 
vodovody a kanalizace (SčVK). Před-
stavený harmonogram tak shrnul do-
savadní kroky, od zahájení projektu na 
konci roku 2013 přes předloženou stu-
dii variant v roce 2015 po zpracování 
koncesního projektu v roce 2016. Val-
ná hromada v roce 2016 udělila pokyn 

k jednání o odkupu akcií provozovateli 
od Veolie. Následná složitá vyjednává-
ní vedla v dubnu 2017 k podpisu rám-
cové dohody o nákupu akcií.
Završením první etapy, tj. zveřejněním 
podepsaných smluv ve veřejném regis-
tru smluv, města a obce získají od led-
na 2019 plnou kontrolu nad provozem 
vodárenství v severních Čechách. Pro-
jekt se nyní dostává do druhé fáze, 
kterou je vyjednávání o nastavení no-
vého vlastnického modelu provozová-
ní se servisním prvkem.
Vedení společnosti se snaží o maximál-
ní transparentnost celého projektu a in-
formovanost jednotlivých akcionářů, pro-
to se v březnu 2018 opět sejde s akcioná-
ři na jarních aktivech. Akcionářům bude 
představena dohoda o druhé etapě, tj. ná-

Zástupci měst a obcí byli informováni o průběhu projektu k získání
kontroly nad vodárenským provozem v severních Čechách
Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) připravila pro své 
akcionáře, města a obce Ústeckého a převážné části Liberecké-
ho kraje, další ze série setkání. Podzimní aktivy se konaly v uplynu-
lých dnech již popáté a stávají se tak tradicí k aktivní komunikaci 
a prezentaci aktuálních témat. Akcionáři byli informováni o průbě-
hu projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 
2020“ a o zahájení příprav aktualizace podnikatelského záměru.

vrh servisní a akcionářské smlouvy, který 
bude následně předložen valné hromadě 
k potvrzení realizace druhé etapy.
Zájem ze strany akcionářů sledujeme 
a zpětně vyhodnocujeme. Z celkového 
počtu 458 měst a obcí se letos podzim-

ních setkání zúčastnilo 186 představi-
telů měst a obcí, tj. 40,6 %. Bohužel se 
tak jednalo o méně než polovinu sta-
rostů a starostek, kteří této příležitosti 
k výměně názorů, k diskusi a informo-
vanosti o klíčovém projektu a zásad-

ních tématech vodohospodářství vyu-
žili. V jednom z okresů byla účast do-
konce jen čtvrtinová. Transparentnost 
projektu a přenos informací jsou při-
tom pro správné rozhodnutí nezastu-
pitelné.

Dvoudenní maraton módy Czech Fashion Week Teplice 2017 doplnil výstavou ze své tvorby výtvarník Pavel Kreml. Žije 
a pracuje v nedalekých Novosedlicích. Kromě olejomalby, která v jeho tvorbě jako malířská technika převažuje, se věnuje 
knižním ilustracím a vytváří obaly pro hudební nosiče. Patří k zakládajícím členům výtvarné skupiny "Terč", která je ovliv-
něna patafyzikou, jejímž duchovním otcem je francouzský spisovatel Alfred Jarry. Symbolismus, surrealismus a již zmíně-
ná patafyzika jsou hlavní umělecké metody, které se v jeho pracích setkávají a prolínají.  Platí to zejména o volné tvorbě, 
ale i v zakázkách. Za svoji tvorbu obdržel několik ocenění, z nichž nejvýznamnější je Cena ministra kultury České republi-
ky a cena European Prize for fi ne arts by European Union of Arts. Jeho výstavu vybraných prací ocenil i světově uznávaný 
módní návrhář Osmany Laffi  ta. Více na: http://pavel-kreml.webnode.cz/

Symbolismus, surrealismus a patafyzika
v dílech výtvarníka Pavla Kremla

Pěnička a paraplíčko

Slavná žena M. Simpsonová

Rolls je bůh

Portrét rakouské topmodelky Ivanky Gebel

S Osmany Laffi  tou

O jejich koupi rozhodli radní na základě 
pozitivních ohlasů cestujících. „První in-
teligentní zastávku jsme osadili na Tyršově 
ulici na jaře. Dopravní podnik ji dostal za-
půjčenou na zkoušku,“ řekla primátorka 
města Marie Blažková. Cestujícím se tak 
díky moderní technologii zlepšil přehled 
o spojích linek, o jejich zpoždění nebo 
výlukách. „Zaznamenali jsme opravdu po-

zitivní ohlasy, a proto jsme se rozhodli poří-
dit tyto panely i na jiné zastávky ve městě,“ 
doplnila Marie Blažková. Panely by měly 
být osazeny do konce roku na zastávky 
Myslbekova a v ulici Pohraniční, v Děčí-
ně IV bude u hlavního nádraží. Za všech-
ny zastávky včetně té vypůjčené zaplatí 
město ze svého rozpočtu 638 tis. Kč bez 
DPH.  Zdroj: Město Děčín

Cestujícím se inteligentní 
zastávky zamlouvají
Děčín | Tři nejfrekventovanější zastávky v Děčíně budou mít nové 
inteligentní panely. Moderní zastávky umí komunikovat a informují 
například o zpoždění. Hlásit mohou také krizové situace.

Ústí nad Labem | Slavnostním roz-
svícením vánočního stromu, které bu-
de v neděli 26. listopadu v 18 hodin na 
Lidickém náměstí, zahájí město pro-
gram Ústeckých Vánoc.
V centru Ústí n. L. již začala instalace vá-
noční výzdoby. Lidické náměstí ozdobí 
12metrový stříbrný smrk. V rámci progra-
mu, který začne již v 16 hodin, se předsta-
ví Anička Slováčková či Dan Hůlka a mů-
žeme se těšit na ohňostroj s překvapením. 

Každý následující den bude jinak tematic-
ky zaměřen, proběhnou dny pro školy, di-
vadelní představení, rockové, folkové či 
country Vánoce, dny pro seniory. Na Mi-
kulášskou nadílku bude velkým lákadlem 
průvod čertů ve stylu krampus, chybět 
nesmí ani akce Rozsviťme Ústí. V rámci 
adventu proběhne zdobení perníčku, oz-
dob. Podrobný program Ústeckých Vánoc 
bude zveřejněn na webu města. 
 Zdroj: Město Ústí n. L.

Program Ústeckých 
Vánoc je připraven
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Cena hejtmana Ústeckého kra-
je oceňuje výjimečné občanské 
zásluhy o rozvoj Ústeckého kra-
je. V pořadí již pošesté předal 
hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček za účas-
ti partnerů kraje ocenění vý-
znamným osobnostem našeho 
regionu.

„Všichni, kteří si dnes na pódium přišli pro 
ocenění, si jej za svoji profesi opravdu za-
slouží. Jsem moc rád, že svůj um dávají ve 
prospěch našeho kraje a je to ukázkou to-
ho, že svůj kraj mají rádi a jsou ochotni 
pro něj pracovat a léta vykonávají perfekt-
ní práci ve svých odvětvích,“ řekl hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
Cenu hejtmana za rok 2016 v oblasti so-
ciální a zdravotní včetně záchrany lid-
ského života získal ředitel Zdravotnic-
ké záchranné služby Ústeckého kra-
je MUDr. Ilja Deyl, za vědu a výzkum 
Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc, v oblasti kul-
tury uspěla vedoucí divadelního soubo-
ru v Krupce Jana Urbanová a za sport 
obdržel cenu zakladatel a organizátor 
mezinárodního ženského cyklistického 
závodu Tour de Feminin Jiří Vích.

Všechny nominace od veřejnosti pro-
cházejí posouzením komisí Rady Ús-
teckého kraje a radní následně doporu-
čí konkrétní jména Zastupitelstvu Ús-
teckého kraje, které rozhoduje o uděle-
ní Ceny hejtmana Ústeckého kraje. 
Generálním partnerem akce byla společ-
nost NET4GAS. Mezi předávajícími byl 

také jednatel NET4GAS Radek Benčík. 
Slavnostní večer byl spojen s oslavou 
státního svátku vzniku samostatného 
Československa. Po předávání si tak 
hosté mohli vychutnat koncert zná-
mých sólistů za doprovodu Orchestru 
Severočeského divadla pod vedením 
dirigenta Miloše Formáčka.

Cenu hejtmana za rok 2016 v oblasti věda a výzkum obdržel profesor Pavel Janoš.

Laureáti Ceny hejtmana 
za rok 2016 si převzali svá ocenění

Na Větruši byly hasičům uděleny služební medaile

Na hlavním sále zámečku Větruše v Ústí nad Labem se poslední říjnový den uskuteč-
nilo, v rámci oslav státního svátku 28. října, předání služebních medailí Hasičského 
záchranného sboru ČR. Medaile udělil oceněným Roman Vyskočil, ředitel Hasičské-
ho záchranného sboru ÚK a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Pro medaile za věrnost II. (20 let služby a vzorné plnění služebních povinností) a III. 
stupně (10 let služby) si přišlo 35 oceněných, z toho jedna žena. V úvodním proslovu 
k oceněným vyzdvihl ředitel HZSÚK Roman Vyskočil také práci na odklízení škod po 
nedávném ničivém větru. „V celém kraji jsme zaznamenali téměř šest stovek událos-
tí. Na operačním středisku, kde zkolabovala veškerá technologie, museli příslušníci 
operačního střediska pracovat v extrémních podmínkách. Za to bych jim chtěl vyjá-
dřit poděkování, jak to zvládli. Velký dík samozřejmě patří také zasahujícím profesi-
onálům i dobrovolným hasičům,“ uvedl Vyskočil.

Záhadné označení „učebna DNT“ odha-
lila přítomným ředitelka VOŠ, OA, SPgŠ 
a SZŠ Jitka Hašková: „Cílem nového stu-
dijního programu Diplomovaný nutriční 
terapeut je připravit nejen odborníka na 
takzvanou zdravou výživu, ale i absolven-
ta, který bude schopen samostatně působit 
v preventivní péči, v péči o nemocné a v pro-

blematice výživy všech věkových skupin.“ 
„Nový studijní program považuji za vel-
mi užitečný a potřebný. Přeji škole, aby se 
jí dařilo získávat zájemce pro tento pro-
gram. Na nutriční terapeuty čekají i na-
še zdravotnická zařízení, aby mohla dál 
zlepšovat péči o ty, kteří mají problémy 
způsobené například poruchami výži-

vy,“ komentoval otevření nové učebny 
hejtman Bubeníček.   
Slavnostního otevření praktické učebny 
se zúčastnila i předsedkyně Výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK 
Radmila Krastenicsová. Investici do nové 
učebny podpořil částkou 2,2 mil. Kč Ús-
tecký kraj, který je zřizovatelem školy.

Hlavní cena: 30 000 Kč

50. ročník soutěže proběhne 23. a 24. listopadu 2017

Virtuosi per Musica
di Pianoforte

SÁRA SMOLIAROVÁ zahájí 50. ročník koncertem 

pro mladé klavíristy do 16 let věku
Mezinárodní soutûÏ

Dvě kola 

I. kategorie 9 let a méně
II. kategorie 10 a 11 let věku
III. kategorie 12 a 13 let věku
IV. kategorie 14 a 15 let věku

za doprovodu symfonického orchestru 
22. listopadu 2017 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem  

ZUŠ Evy Randové 
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
400 01

Základní informace o soutěži získáte na webových stránkách.
Pro dotazy je možno využít kontaktní formulář, případně se na nás můžete obrátit pomocí e-mailu a telefonu:

Tel/Fax: 475 211 914
E-mail: virtuosi@zuserandove.cz
Web: www.zuserandove.cz/virtuosi
www.virtuosi-ipc.com 

Nová učebna pro přípravu nutričních terapeutů
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední 
zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Ústeckého kraje, otevřela za účasti hejtmana Oldřicha Bubeníčka 
slavnostně novou učebnu DNT s kuchyní v objektu domova mládeže pro praxi studentů nového studijního oboru.

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

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude ą na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 
Radost z jízdy
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Na pódiu defi lovaly známé tváře mode-
lek a modelů, přidaly se i házenkářky Čer-
ných andělů a děti z DD Vysoká Pec. Jak 
je patrno z fotografi í, atmosféra byla bá-
ječná a všichni si krásné chvíle náležitě 
užívali. V závěru se nadílelo: 100 000 ko-
run získal Klokánek, dalších 100 000 Kč 
DD Vysoká Pec a 50 000 korun putovalo 
do Nadačního fondu Veroniky Kašákové, 

která pomáhá klukům a děvčatům z dět-
ských domovů v rámci České republiky se 
začleňováním do společnosti. Ze svých 
zkušeností ví, že to není jednoduché, ale 
jde to: Vlastní pílí se stala fi nalistkou Čes-
ké miss a úspěšnou modelkou. Její bra-
tr Karel je pro změnu skvělým moderá-
torem, což potvrdil i tentokrát společně 
s Davidem Gránským. Foto: Daniel Šeiner

Móda a hvězdy obdarovaly děti
Nedělní večer 22. října patřil v mosteckém divadle benefi čnímu 
večeru pro znevýhodněné děti Móda a hvězdy. Tradičně jej uspo-
řádala Petra Vyoralová a Salon Delta s partnery. 

Děčín | Od listopadu je uzavře-
na jedna z největších turistic-
kých lákadel Děčína ferrata na 
Pastýřské stěně. 

Zimní období využívá město pro údrž-
bové práce, vyřezávání náletů, odstra-
ňování uvolněných kamenů a další 
opravy. 

Šestnáct zajištěných cest je vyhledáva-
ným cílem turistů z celého světa. V let-
ních měsících jsou zajištěné cesty plné 
lezců, kteří zdolávají i několik hodino-
vých výstupů denně. Nyní se stěna pro 
návštěvníky uzavřela a město spustilo 
údržbové práce. 
„Je nutné provést důkladnou kontro-
lu a následně odstranit každý i drob-

ný nedostatek. Ferrata musí být do ja-
ra opět v té nejlepší kondici, aby mohla 
opět přinášet radost a uspokojení z vý-
stupu,“ řekl Jiří Anděl, náměstek pri-
mátorky. Odhad návštěvníků, kteří 
si dominanty města a výhled na nej-
hlubší pískovcový kaňon Evropy pro-
hlédnou z výšky, je více jak 20 tisíc 
za sezónu.  Zdroj: Město Děčín

Agentura pro podporu podnikání a in-
vestic CzechInvest se dlouhodobě zabývá 
problematikou nevyužívaných průmyslo-
vých lokalit tzv. brownfi eldů. Na základě 
Vyhledávací studie pro lokalizaci brown-
fi eldů a následné Národní strategie rege-
nerace brownfi eldů byla vytvořena Ná-
rodní databáze brownfi eldů, která evidu-
je získané informace o lokalitách vhod-

ných pro regeneraci a investiční záměry 
domácích i zahraničních investorů. Smys-
lem databáze je zjednodušit investorům 
práci s výběrem vhodné lokality pro pod-
nikání v ČR, a tím přispět k navrácení ži-
vota nevyužívaných území.
Město Ústí nad Labem mapuje a vytvá-
ří vlastní databázi brownfi eldů na svém 
území s cílem rozšíření investičních 

příležitostí pro investory a regenera-
ci dlouhodobě nevyužívaných objek-
tů. Předmětem Memoranda je navázá-
ní a rozvoj spolupráce při naplňování 
databáze informacemi o brownfi eldech 
na území města Ústí nad Labem, tedy 
městu memorandum umožnuje vklá-
dat naše brownfi eldy a nahlížet do re-
gistru.  Zdroj: Město Ústí n. L.

Spolupráce při rozvoji Národní databáze brownfi eldů

Ferrata na Pastýřské stěně je uzavřená

Ústí nad Labem | Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfi eldů mezi Agentu-
rou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a městem Ústí nad Labem schválila rada města.

Litoměřice | V listopadu bude v býva-
lých Jiříkových kasárnách v Litoměři-
cích zahájena stavba nového vědecko-
výzkumného centra. 
Po vyhloubení více než dvoukilome-
trového vrtu, jenž ověřil předpoklá-
dané teploty, půjde o další hmata-
telný výsledek v České republice uni-
kátního geotermálního projektu, na 
kterém město Litoměřice pracuje 
s partnery více než deset let.
„Právě probíhá výběrové řízení na zhotovi-
tele díla. Staveniště převezme vítězný ucha-
zeč během listopadu. Realizace stavby potr-
vá zhruba rok,“ informoval místostaros-
ta Karel Krejza s tím, že samotný projekt 
má šest etap. Úvodní spočívá v demoli-

ci haly nacházející se v areálu Jiříkových 
kasáren, v blízkosti správní budovy Za-
hrady Čech. Součástí budou i seismické 
monitorovací vrty v Trnovanech a Tere-
zíně, kde se mají nacházet podpovrcho-
vé seismické stanice. Tím se dále rozší-
ří a zpřesní monitorovací sítě budované 
od roku 2014. Nejdůležitější součástí sí-
tě je přitom hluboký monitorovací vrt, 
který vznikne úpravou již existujícího 
vrtu PVGT-LT1 v Jiříkových kasárnách. 
Celkový rozpočet dosahuje více než 
130 milionů korun na období 2016-
2019, o dalších přibližně 70 milionů 
korun na období 2020 až 2022 je za-
žádáno u ministerstva školství.
 Zdroj: Město Litoměřice

Vědeckovýzkumné centrum Litoměřice

Akce se konala v prostorách ústeckého 
Hraničáře a v přilehlém okolí. Jejím zá-
sadním motivem byl prodej kalendáře 
na rok 2018, který byl vytvořen ve spo-
lupráci s předním ústeckým fotogra-
fem Petrem Berounským, Jirkou Škut-
hanem, ústeckými sportovci a klienty 
všech charitních zařízení.
Výtěžek z prodeje kalendáře bude 
využit na nákup rehabilitačních po-

můcek a úprav bezbariérového byd-
lení na podporu osmnáctiletého Jir-
ky Škuthana, který utrpěl těžký úraz, 
jenž se mu stal osudným a připoutal 
ho na invalidní vozík. 
„Jsem ráda, že jsme jako město mohli 
přispět, a těší mě, že solidarita a soucit 
s lidským osudem se v našem města ne-
ztratila,“ uvedla primátorka Věra Ne-
chybová.  Zdroj: Město Ústí n. L.

Ústečtí sportovci na kalendáři
Ústí nad Labem | Oblastní charita Ústí nad Labem uspořádala 
Den charity plný zábavy. Město akci, která se konala pod zášti-
tou primátorky Věry Nechybové, fi nančně podpořilo.

Založena byla již v roce 1940 a nyní je 
provozována již třetí generací. Najdete 
zde širokou škálu pokojových i venkov-
ních rostlin, stromků, nádherné řeza-
né květiny, spoustu bytových doplňků, 
ale také dětský a zoo koutek či kavárnu 
s vlastní cukrářskou výrobou. Uprostřed 
zeleně si zde můžete v  průběhu nákupu 
odpočinout a ochutnat například báječné 
pralinky. Veřejností hojně navštěvovaný-
mi jsou i pravidelné sezónní a tematické 
akce, k nimž patří také advent. I ten le-

tošní bude mít bohatý a pestrý program. 
My jsme toto zahradnické centrum na-
vštívili 6. listopadu, kdy tady začali s vel-
kolepou vánoční výzdobou. Přijďte se sa-
mi podívat, ty nejkrásnější svátky v roce 
budou už za pár týdnů…

Zahradnictví Dvořák a syn: Místo pro celou rodinu
Firma Dvořák a syn je v Teplicích vyhlášená nejen pro svoji rozlohu, kte-
rá činí celý hektar, ale také a především širokou škálou nabízených slu-
žeb. Menší pobočku má tato fi rma i v Mostě.

Bližší podrobnosti najdete na www.dvorakasyn.cz 
nebo na www.facebook.com/dvorakasyn 
či www.facebook.com/cafedvorakasyn



07

OSOBNOST ROKU 2017 
ÚSTECKÉHO KRAJE

Anketní lítek zašlete nejpozději 30. listopadu 2017 na adresu 

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

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

Jméno a adresa tipujícího:

Podnikání a management

Jana Horová

Jan Huber

Ing. Jan Kučírek

Ing. František Loudát

Bc. Michaela Mokrá

Veřejná správa

Mgr. Daniela Brníková

Lenka Bunešová

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

MUDr. Marta Vachová

Kultura

Tomáš Alferi

Mgr. Lenka Graf

Petr Hubený

Bc. Marek Korbélyi

Mgr. Jan Zástěra

Sport

Lenka Königová

Věra Zemanová

Jaroslav Roubík

nstržm. Tomáš Sobecký

Mgr. Josef Rajchert

Dobrý skutek

nstržm. Jan Kuba

Jan Kuták a Monika Vondráčková

nstržm. Luboš Adamec

Prokop Voleník, DiS.

Ing. Josef Matějka

Most LitoměřiceTeplice ŽatecDěčín DubíÚstí n. L.

Osobnost roku 2017 Ústeckého kraje
Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

Kategorie podnikání
a management

 Jana Horová, zakladatelka ukázkové 
ekofarmy Babiny v blízkosti obce Ho-
mole u Panny. V současné době už ob-
hospodařují přes 1 000 hektarů půdy 
a specializují se na chov masného sko-
tu plemene Limousine. Věnují se ta-
ké chovu koní plemene českého tep-
lokrevníka pro turistiku i sport. Veške-
ré výrobky z Babin jsou certifi kovány 
a označeny logem Bio – produkt eko-
logického zemědělství a značkou bio 
EU.

 Jan Huber, jednatel progresivní spo-
lečnosti Huber DC s.r.o. se sídlem v ob-
ci Dobrná na Děčínsku. Zabývá se vý-
robou speciálních strojů a zařízení, 
robotizací, a také repasemi již stáva-
jících zařízení. V aplikacích používá 
komponenty od renomovaných výrob-
ců s rozsáhlým servisním zajištěním 
a technickou podporou a buduje tak 
dlouhodobou spolupráci se spokojený-
mi zákazníky. Je držitelem ocenění Fir-
ma roku 2017.

 Ing. Jan Kučírek, zakladatel společnos-
ti KOVOSREAL s.r.o. Duchcov. Od jejího 
vzniku letos uplynulo 20 let. Speciali-
zuje se na zpracování plechů s napros-
tou přesností a rychlostí. Stále rozšiřu-
je výrobní sortiment a přitom snižuje 
ekologické dopady na životní prostře-
dí. O svůj zisk se dělí, fi nančně podpo-
ruje týmy FK Teplice, FK Hrobčice B, FK 
Bílina B, fl orbalový klub Krupka a ob-
čanské sdružení Život dětem. 

 Ing. František Loudát se zapsal do dě-
jin Ústeckého kraje v oblasti zeměděl-
ství. Organizuje velké a úspěšné akce, 
například setkání zemědělců u památ-
níku Přemysla Oráče. Letos již po tři-
nácté. Patří k nim i Mezinárodní kon-
ference masného skotu, kde se setká-
vají odborníci z ČR, Saska, SR a dalších 
zemí EU. I když v říjnu oslavil 85. na-
rozeniny, má stále plno elánu a ener-
gie a může a je příkladem svým násle-
dovníkům. Stále je aktivním členem 
v Agrární komoře Děčín – Ústí nad La-
bem, z.s. 

 Bc. Michaela Mokrá, obchodní, mar-
ketingová a provozní ředitelka výsta-
viště Zahrada Čech posouvá renomé 
této značky v rámci České republiky 

stále o stupeň výš. I když výstaviště na 
počátku sezóny čelilo na základě lid-
ské zloby řadě problémů, nevzdala boj 
o jeho prosperitu a všechny připrave-
né akce proběhly úspěšně. Také její zá-
sluhou patří Zahrada Čech k Rodinné-
mu stříbru Ústeckého kraje. 

Kategorie veřejná správa
 Mgr. Daniela Brníková, ředitelka Zaříze-

ní pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Klokánek Teplice a Ústí nad Labem, kte-
ré připravila a uvedla do provozu v roce 
2012. V oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí působí třicet let, problematika týra-
ných, zneužívaných a sociálně zanedbá-
vaných dětí ji ze státní správy přived-
la  v r. 2012 k neziskové organizaci Fond 
ohrožených dětí, který je zřizovatelem 
Klokánků. Od svého vzniku oba Klokán-
ky pomohly 361 dětem, ustály i fi nanční 
krizi v roce 2015 a aktuálně pečují o děti 
ve své plné kapacitě 12 bytů. 

 Lenka Bunešová, sociální pracovni-
ce Denního dětského rehabilitačního 
stacionáře v Mostě, bere svoji práci ja-
ko poslání. Pomáhá dětem se zdravot-
ním hendikepem i jejich rodičům, kteří 
oceňují její empatii a povzbuzení. Ne-
hledí na čas a společně s týmem usilu-
je o to, aby se děti ve stacionáři cítily 
bezpečně a jejich pobyt byl plný zážit-
ků. Za své postoje se Lenka probojova-
la do užšího výběru letošní soutěže Pe-
čovatelka roku. 

 RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan 
Fakulty sociálně ekonomické, UJEP Ús-
tí nad Labem, vychovává absolventy 
v praxi potřebných a uplatnitelných 
oborech. Je autorem či spoluautorem 
řady publikací a výzkumných rojek-
tů, které jsou zaměřeny především na 
inovativní koncepty regionálního roz-
voje jako nástroje posilování regionál-
ní odolnosti a adaptability. 

 Ing. Stanislav Štýs, DrSc., odborník na 
rekultivace, je autorem 330 publika-
cí věnovaných zejména rekultivaci kra-
jiny po těžební činnosti. Osobně vytvá-
řel projekty rekultivací a působil jako 
vedoucí revírní ekologie Severočeských 
dolů v Mostě. Spolupracuje s vědeckými 
pracovišti a vysokými školami doma i na 
mezinárodním poli. Ve svém oboru je 
stále činný jako jednatel inženýrské or-

ganizace ECOCONSULT PONS. Letos mu 
prezident republiky udělil medaili Za zá-
sluhy o stát v oblasti vědy I. stupně. 

 MUDr. Marta Vachová, primářka Neu-
rologického oddělení Krajské zdravot-
ní, a.s. – Nemocnice Teplice, je zakla-
datelkou RS centra pro pacienty trpící 
roztroušenou sklerózou. Spádovou ob-
lastí pro teplické RS centrum je Ústec-
ký, Karlovarský a Liberecký kraj, což je 
téměř 1,6 milionu obyvatel. Primářka 
MUDr. Vachová se spolu s týmem léka-
řů věnuje i vědecko-výzkumné činnos-
ti, kde patří ke špičce v rámci KZ. Kaž-
doročně na jaře pořádá nadregionální 
Konferenci RS centra.

Kategorie kultura
 Tomáš Alferi, hudební skladatel, 

umělecký šéf a herec Divadla rozmani-
tostí Městského divadla v Mostě. V mi-
nulosti působil na různých divadel-
ních scénách v rámci Čech i Moravy, 
nyní zakotvil v Mostě. Společně s umě-
leckým souborem přináší radost a pou-
čení malým i velkým divákům. Divadlo 
rozmanitostí Most hraje letos již třicá-
tou sezónu. 

 Mgr. Lenka Graf, pěvkyně, spojila vět-
šinu dosavadního života s klasickou 
hudbou. Vystudovala UJEP a postgra-
duální studium na Hudební akademii 
múzických umění v Praze. Kontinuál-
ně navštěvuje State College of Florida 
v programu CCD. Je zároveň zaklada-
telkou nadačního fondu ENERGIE PO-
MÁHÁ. V rámci charitativních projek-
tů vystoupila na koncertech s E.Urba-
novou, Š.Margitou i D. Hůlkou. S pro-
ducentem M. Hrdinkou letos vydala CD 
Láska věčná.

 Petr Hubený, předseda spolku Přáte-
lé Modlanska. Tento spolek je dobro-
volným, nevládním, neziskovým sdru-

žením občanů a právnických osob, kte-
ré spojuje zájem na rozvoji obce, kul-
turních, folklórních a historických 
památek a společenského života regio-
nu Modlanska. Parta nadšenců je důka-
zem toho, že i na vesnici lze pořádat ak-
ce, které si výběrem repertoáru ani ná-
vštěvností nezadají s velkými městy. 

 Bc. Marek Korbélyi, ředitel Základ-
ní umělecké školy Evy Randové v Ús-
tí nad Labem, je zároveň členem or-
chestru Severočeského divadla. ZUŠ 
Evy Randové je mimo jiné pořadate-
lem mezinárodní soutěže mladých ta-
lentů Virtuosi per musica di pianofor-
te, kterou v rámci Rodinného stříbra 
podporuje Ústecký kraj. Ve dnech 22. 
až 24. listopadu 2017 se uskuteční ju-
bilejní 50. ročník.

 Mgr. Jan Zástěra, umělecký vedoucí 
Collegium hortensis Trautzlovy umě-
lecké společnosti, z.s., která se věnu-
je objevování starých mistrů. Právě ta-
to společnost jako editor a Collegium 
hortensis jako interpret se rozhodly 
tento dluh splácet. Systematicky vy-
hledávají významná díla hudební mi-
nulosti našeho kraje a snaží se vra-
cet zvuk jménům skladatelů, na kte-
ré se někdy i zcela zapomnělo. Tak se 
podařilo vzkřísit například Oratorium 
„Saul“ Jakoba Trautzla, které zaznělo 
v Ústeckém kraji, Sasku, vrcholem se 
pak staly koncerty v katedrále sv. Ví-
ta na Pražském hradě a v České národ-
ní bance.

Kategorie sport
 Lenka Königová z Děčína v letošním 

roce na Sardinii obhájila svůj světový 
primát a už počtvrté se tak stala v ka-
tegorii Masters nejlepší judistkou na 
světě. Po triumfech v německém Sil-
defi ngenu v roce 2009, Miami v ro-
ce 2012 a vloni ve Fort Lauderdale vy-
bojovala zlatou medaili i letos na Sar-
dinii v Olbii. Dalším úspěchem, který 
Lenka Königová zaznamenala před ně-
kolika dny, byl titul na Mezinárodním 
mistrovství republiky v judu 28. října 
v pražských Vršovicích.

 Mgr. Josef Rajchert, vedoucí Shotokan 
Klubu Rajchert, první soukromé ško-
ly karate v Ústí nad Labem, má dnes 
na 500 členů a je dlouhodobě úspěš-
ný v reprezentaci Ústeckého kraje. Jo-
sef Rajchert je trenérem karate I. třídy, 
držitelem STV VI. Danu stylu Shotokan, 
vicemistrem kata ČSFR, několikanásob-
ným mistrem v kumite, mezinárodním 
mistrem Dánska v kumite a rozhodčím 
mezinárodní licence. 

 Jaroslav Roubík, čtyřicetiletý hráč HC 
Hokej Ústí nad Labem překonal v zá-
pase s Havířovem hranici 1000 kanad-
ských bodů v první hokejové lize. Je 

tak historicky nejlepším hráčem. Sta-
bilně podává vysoké sportovní výko-
ny. Je tahounem týmu a příkladem pro 
mladší spoluhráče i hokejovou mlá-
dež. V letošní sezoně dosáhl dvou vý-
znamných rekordů. Odehrál tisíc zápa-
sů v první lize a ve stejné soutěži zís-
kal tisíc kanadských bodů.

 nstržm. Tomáš Sobecký, profesionál-
ní hasič, je mistrem České republiky 
v družstvech v zápase řecko-římském 
za rok 2017. Vynikajících výsledků do-
sáhl na Policejních a hasičských hrách 
v Los Angeles. Vybojoval 1. místo v zá-
pase řecko-římském, 2. místo v soutě-
ži TFA družstev, 4. místo v  zápase ve 
volném stylu a 8. místo v soutěži TFA 
jednotlivců.

 Věra Zemanová, judo Teplice, dosáh-
la za svou dosavadní sportovní kariéru 
řadu významných úspěchů. Ve svých 18 
letech je již 10x individuální mistryní 
ČR napříč věkovými kategoriemi. Je dr-
žitelkou zlaté (Španělsko), stříbrné (Tu-
recko) a dvou bronzových (Rusko a Ru-
munsko) medailí ze světové tour do-
rostu. V dorostenecké kategorii obsa-
dila 9. místo na MS a 5. místo na ME. 
Letos ji Český svaz juda, novináři a od-
borníci vyhlásili nejlepší českým judis-
tou do 21 let.

Kategorie dobrý skutek
 nstržm. Luboš Adamec, člen profesio-

nálního Hasičského záchranného sbo-
ru Ústeckého kraje, za bezodkladnou 
pomoc při resuscitaci chodce po sráž-
ce s osobním automobilem při náhod-
né jízdě kolem místa dopravní nehody 
v rámci kondiční jízdy.

 nstržm. Jan Kuba, člen profesionálního 
Hasičského záchranného sboru Ústecké-
ho kraje, za okamžitou pomoc při resu-
scitaci řidiče motocyklu po dopravní ne-
hodě v době osobního volna.

 Jan Kuták a Monika Vondráčková za 
uspořádání fi nanční sbírky pro svoji  
vrstevnici T. B. z Oseka, které zákeřná 
nemoc způsobila vážné zdravotní kom-
plikace.  Na jejím transparentním účtu 
už je 550 tisíc korun, které poslouží pře-
devším na výrobu protetických pomů-
cek pro mladou sportovkyni. 

 Ing. Josef Matějka založil společně 
s dětmi Petrou a Markem  na památku 
své  manželky, která v roce 2007 podleh-
la zákeřné chorobě, Nadační fond Evy 
Matějkové. Letos rozdělil mezi potřeb-
né dalších 120 tisíc korun, které putova-
ly na pomoc potřebným.  

 Prokop Voleník, DiS., tiskový mluv-
čí Zdravotnické záchranné služby Ús-
teckého kraje. Dobré skutky dělá denně 
v rámci povolání. Dlouhodobě, bez ohle-
du na volný čas, vždy s velikou pokorou 
a odpovědností.

Vážení a milí čtenáři a příznivci Metropolu,
Předkládáme vám k hlasování nominace čtenářsky oblíbené ankety Osobnost roku 2017 Ús-
teckého kraje. I pro letošní, v pořadí již 7. ročník, jsou abecedně seřazeny v pěti kategoriích. 
Své favority můžete podpořit zakroužkováním na přiloženém kuponu a zaslat na adresu: Se-
veročeský METROPOL, Beethovenova 24, 400 01 Ústí nad Labem jak klasickou poštou, tak 
i elektronickou formou na www.emetropol.cz do 30. listopadu 2017. Z došlých odpovědí vylo-
sujeme tři tipující, kteří získají volnou vstupenku pro dvě osoby na slavnostní galavečer s vy-
hlášením výsledků, jenž se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna 2018 v Clarion Congress hotelu 
v Ústí nad Labem. Těšíme se na vaše hlasy a přejeme hodně štěstí! Redakce 
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Každé roční období u jezera má svoje 
kouzlo. Nejvíc lidí láká Milada pocho-
pitelně v létě. Křišťálově průzračná vo-
da nabízí podél pláží radovánky ma-
lým i velkým, náruživí plavci oceňují 
velikost plochy o rozloze 252 hektarů 
s průměrnou hloubkou kolem 15 me-
trů. Jezero Milada a jeho okolí se do-
stává čím dál víc do povědomí lidí jako 
příměstská rekreační zóna pro spádo-
vou oblast Ústecka i Teplicka. 

Co všechno si lidé letos 
u jezera užili: 

  Sezónu ofi ciálně tradičně zahájil 
3. a 4. června Víkend na Miladě s bo-
hatým a pestrým programem, který 

na hlavní pláži připravil Dobrovolný 
svazek obcí ve spolupráci s PKÚ, s. p.
Přítomní viděli v akci letecké, lod-
ní a raketové modeláře, ukázku his-
torického šermu, mohli se zúčastnit 
cyklistického a běžeckého závodu, 
fandit závodníkům na kolečkových 
saních o Pohár Palivového kombi-
nátu Ústí a užít si spoustu dalších 
atrakcí. Každý si tu našel své hobby, 
a kdo přišel, nelitoval.  

  Jezero Milada ožilo i v noci. Hvězd-
ná obloha jasného nebe nad prosto-
rem skýtá opravdu velkolepý pohled.  
Zatmění měsíce byla událost, kterou 
sledoval celý svět. K Miladě se na něj 
7. srpna přišly podívat desítky lidí. 
A stejně zajímavá byla říjnová Evrop-

ská noc na Miladě. Obě akce se konaly 
v režii Severočeské hvězdárny a pla-
netária Teplice.
  Na sobotu 12. srpna bylo připraveno 
Léto na Miladě, rovněž s bohatým 
programem. Přestože se počasí pří-
liš nevydařilo, lidé přišli, přizpůsobi-
li se klimatickým podmínkám a roz-
hodně se nenudili. 

  O víkendu 2. září se konal 2. ročník cha-
ritativního Běhu upřímných srdcí pro 
rekreační i profesionální běžce a připra-
veny byly i dětské trasy. Kluci a děvčata 
si navíc užili oblíbené malování na ob-
ličej a hry i soutěže. Výtěžek běhu byl 
určen pro hendikepované spoluobča-
ny a sportovně nadané děti ze sociál-
ně slabších skupin, kterým pomáhá Na-
dační fond UPŘÍMNÉ SRDCE. 
  Letošní úspěšnou sezónu zakončila 
23. září na hlavní pláži víla Milada 
s drakiádou, indiánským představe-
ním, divadlem, zábavnými a vědo-
mostními soutěžemi pro děti a opé-
káním špekáčků na ohni. 

Jak je patrné z fotografi í, jezero Mila-
da, kterému někteří přezdívají „ústec-
ké“ moře, i jeho blízké okolí skýtají vel-
ký prostor pro smysluplné volnočaso-
vé aktivity dětí, mládeže, dospělých 
i seniorů. A to je moc dobře.

Letošní sezóna na Miladě 
je minulostí a už se připravuje 

další pro rok 2018. 

Tady je ochutnávka:

Z jezera Milada, které v posledních 
letech prochází úspěšnou rekultiva-
cí, se postupně stává největší spor-
tovní centrum pro veřejnost na Ús-
tecku. Právě v tomto unikátním pří-
rodním prostředí bývalého hnědou-
helného dolu vznikne v roce 2018 
nový sportovní seriál Milada Tour, 
a to spojením nového zimního běhu 
Milada Winter Run, tradičního Cyk-
lozávodu Milada a letní běžecké ak-
ce Milada Run. Už 3. února otevře 

běžeckou sezonu závod Milada Win-
ter Run. Nový zimní běh na trasách 
10 a 5 km představí jezero v době, 
kdy mu vládne sníh a led. Dopro-
vodnou akcí pak bude závod fatbiků. 
V případě, že bude dostatek sněhu, 
uvažují organizátoři i o doprovod-
ném závodu na běžkách. V květnu 
pokračuje seriál tradičním Cyklozá-
vodem Milada, jehož 11. ročník se 
tak od roku 2018 také stává členem 
Milada Tour. Celou Tour zakončí prv-
ní červnovou neděli oblíbený běžec-
ký závod Milada Run, jehož úspěš-
ný úvodní ročník navštívilo téměř 
700 běžců.

Termíny akcí v roce 2018:
  Milada Winter Run, 1. ročník, 
termín: 3. února 2018
  Cyklozávod Milada, 11. ročník, 
termín: 5. května 2018
  Milada Run, 2. ročník, 
termín: 3. června 2018

  Miladatlon, 1. ročník, 
termín: 25. srpna 2018

Úplnou novinkou bude 25. srpna 
1. ročník Miladatlonu 2018. Jedná se 
o závody v terénním triatlonu a kva-
driatlonu pro širokou sportovní ve-
řejnost, kde nebudou chybět rodin-
né štafety, triatlon dětí, dorostu a ju-
niorů, triatlonový závod jednotlivců, 
štafetový závod mužů, žen a mix tý-
mů, kvadriatlon jednotlivců a štafeto-
vý závod v kvadriatlonu. 
A jaké budou další kroky majitele 
areálu, kterým je stát a obhospoda-
řuje jej Palivový kombinát Ústí, s. p.?
Hotová je projektová dokumenta-
ce pro přívody elektřiny a vody, kte-
ré jsou nyní ve schvalovacím proce-
su. To samé se týká i plovoucích mol, 
která návštěvníkům usnadní pří-
stup do vody. Jejich realizace posu-
ne komfort návštěvníků zase o stu-
pínek výš. 

Ohlédnutí za třetí sezónou na jezeře Milada
Milada – druhé největší jezero v Čechách – má za se-
bou úspěšnou, v pořadí již třetí sezónu. Akcí pro veřej-
nost přibývá, a tak si tu na své přijdou rodiny s dětmi, 
plavci, cyklisté, běžci i pejskaři.


