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Vladimir Gončarov
Narodil se v ruském Krasnodaru. V deseti letech začal studovat konzervatoř 
v Alma-Atě v Kazachstánu, pak přestoupil na Permskou státní baletní 
konzervatoř do Permu v Rusku, kterou absolvoval. První angažmá 
získal v Akademickém divadle P. I Čajkovského v Permu, kde vystupoval 
například jako Rudovous (Labutí jezero), Madge (La Sylphide), Víla 
Karabos (Spící krasavice), Drosselmayer (Louskáček) a dalších rolích. 
V sezóně 1997/98 působil jako sólista Velkého divadla v polské Poznani. 
Od 3. 11. 1998 působí v souboru baletu Severočeského divadla v Ústí nad 
Labem. S baletním souborem hostuje s baletním souborem i samostatně 
po republice i v zahraničí, např. Státní opera Praha, Městské divadlo 
Brno, Mittelsächsisches Theater Freiberg/Döbeln. Věnuje se také taneční 
choreografi i. Za roli Čobana v představení Cikánské kořeny/í se mu dostalo 
ocenění Ceny Thálie za rok 2008, je držitelem titulu Osobnost roku 2011 
v kategorii kultura a také Ceny hejtmana Ústeckého kraje.  

Do České republiky přijel s manželkou, operní pěvkyní Innou Davidenko, 
v roce 1998. Je to tedy  plných dvacet let, co Vladimir Gončarov rozdává 
radost jako přední tanečník souboru baletu Severočeského divadla. 

 Jak se vám v Čechách žije?
Je to moje druhá vlast. Z Ruska 
jsme odjížděli v nelehké době de-
vadesátých let a měli jsme dopo-
ručení právě do Ústí nad Labem, 
kde jsme zakotvili. 

 Stýská se vám?
Ano i ne. Dobří a špatní lidé 

jsou všude. Já mám štěstí na 
ty dobré a za to jim děku-
ji. Máme dobré přátele jak 
mezi Čechy, tak i krajany, 
kteří tu také žijí. 

 Co vás přivedlo k ba-
letu?

Když jsem jako dítě viděl 
v televizi baletní představe-

ní, dokonalý tanec, úplně mě 
to nadchlo. Mám rád dokonalost 

a asi proto mě balet od malička přitaho-
val. Rodiče byli proti, rozhodně nechtě-
li, abych se stal tanečníkem. Balet se mi 
moc líbil, šel jsem za svým cílem a rodi-
če se mi podařilo nakonec přesvědčit. 
Netušil jsem ale, jaká je to dřina…

 Kromě vlastních rolí a choreogra-
fi e v divadle působíte také jako pe-
dagog…
Ano, vyučuji na teplické konzervatoři 
pohyb. A musím říct, že mí žáci jsou ši-
kovní a vnímaví, a to dovedu ocenit. 

 Za sebou máte bohatý repertoár. 
Které role jsou vám nejbližší? 
Všechny tančím rád. Jak kladné, 
tak i záporné postavy, třeba Ru-
dovous poskytuje  větší prostor 
k seberealizaci. Balet je nejen 

estetický pohyb, ale má i svou obsaho-
vou stránku, skrze niž jeviště komuni-
kuje s hledištěm. Tanec je povznášející 
a já jsem vděčný za každou příležitost. 

 Jaké bývají premiéry?
Premiéra je samozřejmě jiná, než běž-
ná repríza. Jde o daleko slavnostnější 
představení, všichni jsme napjatí, do-
padá na nás větší tíha odpovědnosti, 
navíc nevíme, jaký bude mít inscenace 
úspěch u diváků atd. Je toho opravdu 
hodně. Na druhou stranu musím říct, 
že při reprízách je možné se soustředit 
na větší detaily, většinou si je více vy-
chutnávám než při premiéře, a to sa-
mé může platit i pro diváky.

 Co nového připravujete pro letoš-
ní rok?
Čekají mne dvě novinky. V květnu si 
zatančím ve vlastní choreografi i v pre-

miéře Prokofjevovy pohádky „Péťa 
a vlk“ a na podzim se budu jako chore-
ograf podílet na představení „Bídníci“.  
To jsou dvě choreografi cké příležitos-
ti, na které se moc těším. Na obě spo-
lečenské události si už teď dovoluji po-
zvat veřejnost. 

 Jak si udržujete kondici a jak tráví-
te volný čas?
Jím všechno, hlavně ryby, žádné jiné 
maso. Volného času mnoho nemám, 
když ano, odpočívám.

 Bydlíte v Ústí nad Labem. Máte ně-
jaká oblíbená místa?
Rád se projdu po Střekovském nábře-
ží, v Městských sadech nebo vylezu na 
Mariánskou skálu, odkud je úchvatný 
rozhled po okolní krajině.  

Rozmlouvala: Ladislava Richterová
Foto: Petr Berounský
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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.

Modernizace
středních škol 

Ústí nad Labem | Celkem 12 gym-
názií a 10 středních a středních od-
borných škol Ústeckého kraje projde 
modernizacemi. Informoval o tom 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.
Do konce roku 2018 budou moder-
nizovány laboratoře chemie a od-
borné učebny. Náklady v rámci pro-
jektu Přírodovědné vzdělávání jsou 
50 milionů korun a v rámci projektu 
Technické vzdělávání téměř 55 mili-
onů. Financování projektů bude ze tří 
zdrojů: 85 % IROP, 5 % státní rozpočet 
a 10 % Ústecký kraj.
Cílem je rozvoj a zvýšení kvali-
ty vzdělávání v oblasti přírodověd-
ných a technicky zaměřených oborů. 
Zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústec-
kém kraji je připravováno v návaz-
nosti na aktuální požadavky potenci-
onálních zaměstnavatelů. Vybaví se 
tak učebny, laboratoře, dílny a další 
výukové prostory učebními pomůc-
kami, stroji a vybavením.

Lávka přes Labe pomůže cyklistům

Projekt, jehož nositelem je nezisko-
vá organizace HelathCare Institute 
(HCI), je zaměřen jak na hodnocení 
spokojenosti hospitalizovaných i am-
bulantních pacientů a zaměstnanců, 
tak i na hodnocení fi nančního zdraví 
nemocnic. Výstupem z těchto šetře-
ní jsou srovnávací žebříčky českých 
a moravských nemocnic.
Hodnocení probíhá formou vyplňo-
vání dotazníků, a to buď vytištěných, 
které pacienti dostanou přímo v ne-
mocnici a mohou  je vyplněné vho-
dit do připravených sběrných boxů, 
tak i elektronických, které jsou k dis-
pozici na internetových stránkách 

HCI. Hlasování probíhá do konce 
srpna. „V rámci Ústeckého kraje jsme 
v předchozích ročnících ve všech seg-
mentech obsazovali medailové pozice. 
V konkurenci všech nemocnic v repub-
lice se v hodnocení pacientů dlouhodo-
bě pohybujeme kolem padesátého mís-
ta, u spokojenosti zaměstnanců se drží-
me v okolí patnácté pozice. Je to pro nás 
závazek a těšíme se, jak nás naši paci-
enti i zaměstnanci ohodnotí v letošním 
roce,“ připomněl předchozí umístění 
nemocnice předseda představenstva 
Radek Lončák a dodal, že v hodnoce-
ní fi nančního zdraví byla litoměřická 
nemocnice v posledním ročníku mezi 
nemocnicemi zřízenými městy a ob-
cemi třetí v republice.  (nk)

Litoměřická nemocnice 
opět bojuje o hlasy
Litoměřice | I v letošním roce se Nemocnice Litoměřice, a.s. ak-
tivně zapojila do celostátního hodnotícího projektu Nemocnice 
ČR, který začátkem února odstartoval svůj již 13. ročník.

P R A H A T E P L I C E K A R L O V Y  V A R Ywww.czechfashionweek.eu

Děčín: Otevření ferraty se posouvá
Děčín | Až do poloviny dubna budou probíhat sanační práce na jedné z nejvyhledávanějších turistic-
kých atrakcí města Děčín - ferraty. Zabezpečit je nutné více jak padesát rizikových objektů se zhorše-
nou stabilní situací. 

Sanační práce zpožďovalo mrazivé po-
časí. „Plánovali jsme otevření ferraty spo-
lečně s akcí Zahájení turistické sezóny, bo-
hužel klimatické podmínky nám nepřá-
ly,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátor-
ky. Průběžné kontroly stavu ferratových 
cest provádějí odborníci průběžně po 
celou sezónu. „V průběhu sezóny jsme 
museli několikrát provádět zabezpečovací 
práce. Po jejím skončení jsme tedy nechali 

posoudit celkovou stabilitu skalního masi-
vu,“ doplnil Jiří Anděl. 
Na základě posudku vypracovaného 
Českou geologickou službou zpracoval 
Ústav struktury a mechaniky hornin 
Akademie věd ČR návrh technických 
opatření pro zajištění narušených ob-
lastí. „Odborné posouzení masivu Pastýř-
ské stěny odhalilo padesát rizikových ob-
jektů se zhoršenou stabilitní situací, což 

vzhledem k ohromné popularitě ferra-
ty znamená jejich co nejrychlejší zajiště-
ní,“ vysvětlil Jiří Anděl. Práce na zajiště-
ní probíhají intenzivně podle možností 
klimatických podmínek. Zásahy spočí-
vají v odstranění vzrostlých náletů, od-
stranění nestabilních bloků, v kotvení 
skalních bloků, zesílení pěšin, zavedení 
plomb a podezdívek. Za práce na sanaci 
zaplatí město cca jeden milion korun.

Děčín | Lávka pro cyklisty a pěší podél tělesa železničního mostu v Děčíně je dlouhodobě diskutovaným tématem. Pohodlná spojnice 
obou břehů řeky by výrazně zlepšila pohyb lidí po městě, město proto přistoupilo k vyhlášení veřejné soutěže o návrh, který by citlivě 
reagoval na železniční most a návaznosti na cyklodopravu.

Historické jádro na pravém břehu, pod-
zámčí, Staré Město i Podmokly jsou čás-
ti města, které postrádají kvalitní pro-
vázanost především pro pěší a cyklisty. 
Nová lávka by měla patřit k těm opatře-
ním, která toto propojení výrazně zlep-
ší, a také z celoměstského i regionální-
ho pohledu přispěje ke kompaktnosti 
tras cyklistické dopravy. „O vybudování 
lávky město dlouhodobě uvažuje a něko-
lik let hledá fi nanční zdroje na její výstav-
bu. My jsme přesvědčeni, že její výstavba 
výrazně přispěje k zpřístupnění obou ná-
břeží, zvýší tak jejich rekreační účel a obě 
nábřeží se stanou přirozenou součástí 

struktury města,“ řekla Marie Blažková, 
primátorka města. Radnice nyní inten-
zivně pracuje na dokončení soutěžních 
podmínek. S jejím zveřejněním pak po-
čítá v dubnu prostřednictvím profi lu za-
davatele. „Lávka bude vystavěna na že-
lezničním mostě, který se nachází v bez-
prostřední blízkosti hlavních městských 
dominant – zámku, Pastýřské stěny, Tyr-
šova mostu. Bude svou polohou zasaho-
vat i do významných průhledů podél La-
be. Je tedy nutné velmi citlivě přistupovat 
k budoucí lávce, aby tyto pro Děčín tak ty-
pické pohledy zůstaly co nejvíce zachová-
ny,“ doplnila Marie Blažková. 
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„Výsledkem hospodaření společnosti za 
rok 2017 je zisk ve výši 6 276 423,03 Kč, 
přičemž ziskového hospodaření by-
lo dosaženo v každé z nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a. s. Celkové náklady činí 
6 753 740 319,63 Kč, celkové výnosy činí 
6 760 016 742,66 Kč. Výsledek hospodaře-
ní všech nemocnic, sdružených do Krajské 
zdravotní – a to považujeme za důleži-
té a jen potvrzující výsledek předchozích 
let – je kladný. Za to všem zaměstnan-
cům společnosti děkujeme. Aktualizova-
ný celkový objem investičních aktivit při 
obnově zdravotnické techniky a stavební 
činnosti v roce 2018 dosahuje jeden a půl 
miliardy. Významné investice jsou pláno-
vány do všech pěti nemocnic. Hovoříme-
li však o investicích, investice pro letošní 
rok je, dá se říct, prakticky dvoumiliardo-
vá, jestliže připočítáme více než 450 mi-
lionů korun na navýšení osobních nákla-
dů, z nichž jen 280 milionů korun tvoří 
navýšení tarifů. Finanční prostředky vlo-
žené do mezd zaměstnanců považujeme 
za důležitou investici. Nad rámec úpravy 
mzdových tarifů Krajská zdravotní posky-
tuje stabilizační příplatky nelékařským 
zdravotnickým pracovníkům, provedla 
například zlepšení odměňování u sanitá-
řů a realizovala navýšení vážící se na no-
vě nastavenou výši minimální mzdy,“ ře-
kl Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a. s. 
„Pro rok 2018 má Krajská zdravotní fi nanč-
ním plánem určeno vyrovnané hospodaře-
ní. Za první dva měsíce roku 2018 měl být 
plánovaný schodek hospodaření dva milio-

ny korun, podařilo se jej však snížit na po-
lovinu, tedy jeden milion korun, což je vel-
mi dobrý signál pro další období hospodář-
ského roku,“ dodal Ing. Jiří Novák.
Předseda představenstva Krajské zdra-
votní, a. s., také zdůraznil, že i v dalších 
letech počítá Krajská zdravotní, a. s., 
s vyrovnaným hospodařením. Upozor-
nil ovšem na fakt, že na rozdíl od někte-
rých nemocnic v jiných krajích nedostá-
vá Krajská zdravotní, a. s., dotace na pro-
voz. Ústecký kraj se zaměřuje výhradně 
na investiční fi nanční podporu Krajské 
zdravotní. 
Předseda představenstva rovněž akcento-
val strategické cíle společnosti: „Naším zá-
měrem je držet pozitivní trend hospodaření, 
investovat do areálů nemocnic, oprav budov, 
ale také do obnovy a modernizace přístrojo-
vého vybavení. V oblasti personální budeme 
pokračovat v úsilí o stabilizaci zdravotnic-
kého personálu všech pěti nemocnic, hlavně 
v lékařských a sesterských profesích. K tomu 
budeme i v dalších letech mimo jiné využí-
vat úspěšný stipendijní program Nadačního 
fondu Krajské zdravotní, a. s. Na začátku ro-
ku 2018 byla vyhlášena II. výzva pro akade-
mický rok 2017/2018 s možností opět získat 
stipendium ve výši až 70 000 Kč. Podporová-
ni budou studenti v oborech lékař, všeobec-
ná sestra, radiologický asistent, fyziotera-
peut, zdravotnický záchranář a zdravotnic-
ký asistent. V oblasti poskytování zdravotní 
péče mezi strategické úkoly patří po vybu-
dování kardiochirurgického pracoviště, kte-
ré bylo k 1. lednu 2018 ustaveno, získat sta-
tut centra komplexní kardiovaskulární péče 

v ústecké Masarykově nemocnici, a to spo-
lu s vybudováním nových moderních ope-
račních sálů. Naši snahu o získání uvedené-
ho statutu jsme zvýraznili předáním žádos-
ti ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi 
při jeho návštěvě Krajské zdravotní dne 19. 
března 2018. Cílem je také vybudování ur-
gentních příjmů postupně ve všech nemoc-
nicích Krajské zdravotní a umístění magne-
tických rezonancí v každé z nemocnic. Mag-
netické rezonance v Děčíně, Mostě a Chomu-
tově mají být pacientům k dispozici ještě 
v letošním roce. Chceme také vybudovat mo-
derní operační sály v děčínské a chomutov-
ské nemocnici, obdobně jako ty, které se od 
léta 2017 již staví v teplické nemocnici.“
„Do všech těchto akcí chce Krajská zdravotní 
investovat s důsledným využíváním dotač-
ních titulů a s fi nanční investiční podporou 
od Ústeckého kraje jako jediného akcioná-
ře, který tímto umožňuje naplňovat dlouho-

Výstavba pavilonu pro operační sály a centrální sterilizaci byla v areálu Nemocnice Teplice, o. z., která byla 
zahájena v červenci loňského roku, probíhá podle harmonogramu

Zleva člen představenstva Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Vladimír Emingr, předseda představenstva Ing. Jiří 
Novák a generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala při jednání v teplické nemocnici

Krajská zdravotní také v loňském roce dobře 
hospodařila, potvrzuje účetní závěrka za rok 2017
Krajská zdravotní, a. s., pokračuje v příznivém trendu hospodaření. 
Společnosti, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice v Děčíně, Ús-
tí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, se daří v posledních le-
tech držet pozitivní trend vývoje, který umožňuje každoroční mzdové 
nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti, ale i postupnou obno-
vu nemocnic včetně zdravotnické techniky. Vyplývá to z výroční zprá-
vy včetně účetní závěrky za rok 2017, které projednalo představen-
stvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání 23. března 2018 v teplic-
ké nemocnici a již dříve z představenstvem projednaného a schvále-
ného fi nančního a investičního plánu na rok 2018.

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Petr Fiala prezentoval v pátek 23. 
března v Teplicích nedávno dokonče-
né, probíhající a připravované stavební 
zakázky v teplické nemocnici členům 
představenstva a managementu Kraj-
ské zdravotní, a. s., kteří se o postupu 
některých investičních akcí poté pře-
svědčili při jejich prohlídce.
V červenci roku 2017 začala v areá-
lu Krajské zdravotní, a. s., - Nemocni-
ce Teplice, o. z., vznikat nejvýznamněj-
ší stavba posledních desetiletí - pavi-
lon operačních sálů a sterilizace - a od 
loňského listopadu se zde buduje i ob-
jekt pro nízkoprahový urgentní příjem. 
V nových operačních sálech bude re-
alizováno veškeré současné spektrum 
operačních výkonů, které jsou v tep-
lické nemocnici prováděny. Operovat 
se zde budou cévy, klouby, břišní du-
tiny a provádět laparoskopické zákro-
ky. Na základě rozhodnutí představen-
stva Krajské zdravotní, a. s., dojde opro-
ti původnímu záměru k dostavbě ješ-
tě jednoho nadzemního podlaží pro 
umístění anesteziologicko-resuscitač-

ního oddělení a jednotky intenzivní pé-
če. Projekt počítá také s výstavbou 25 
parkovacích míst pro osobní auta, dvě 
z nich budou vyhrazena pro tělesně 
postižené. S otevřením přístupu do uli-
ce Anglická je navržena také parkovací 
plocha pro zaměstnance s 67 parkova-
cími místy, čímž dojde k uvolnění par-
kovacích míst pro návštěvníky nemoc-
nice přímo v jejím areálu. Financování 
je zajištěno s využitím prostředků od 
Ústeckého kraje. 
Záměr zřídit protialkoholní záchytnou 
stanici v teplické nemocnici projednalo 
a schválilo představenstvo společnos-
ti dne 29. listopadu 2017 na základě vý-
sledku jednání hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou 
představenstva Krajské zdravotní, a. s., 
Ing. Jiřím Novákem a generálním ředi-
telem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Pet-
rem Fialou. Umístěna bude v prosto-
rách pavilonu C.

Vedení společnosti se seznámilo s pokračující 
revitalizací teplické nemocnice

dobou strategii postupné obnovy nemocnic 
a jejich přístrojového vybavení. S odborá-
ři loni vedení společnosti podepsalo na dal-
ší dva roky novou kolektivní smlouvu a za-
vázalo se, stejně jako v roce 2017, k dalšímu 
desetiprocentnímu zvýšení mzdových tari-
fů pro rok 2018 pro všechny zaměstnance. 
Sociální smír je pro naplňování dlouhodo-
bých cílů, které si současné vedení společnos-
ti vytyčilo, velmi důležitý. Je potřeba zdůraz-
nit, že pro splnění všeho, co jsem uvedl, bylo 
a bude potřeba přijmout celou řadu opatře-
ní. Celý rok 2018 proto bude z tohoto pohle-
du nesmírně náročný. Jsem přesvědčen, že 
za dlouhodobé podpory našich zaměstnan-

ců se nám podaří naše záměry uskutečnit. 
A za podporu se sluší všem poděkovat,“ uve-
dl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské 
zdravotní, a. s.
Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s., 
za rok 2017 včetně účetní závěrky bez 
výhrad projednala dne 26. března 2018 
dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. Na-
vrhla Ústeckému kraji, jedinému akcio-
náři rozhodujícímu v působnosti valné 
hromady, výroční zprávu schválit. Rada 
Ústeckého kraje v působnosti valné hro-
mady Krajské zdravotní, a. s., projedná 
výroční zprávu včetně účetní závěrky za 
rok 2017 dne 4. dubna 2018.

Ústí nad Labem | Stavbou roku 
Ústeckého kraje 2017 je mo-
dernizace a dostavba autobu-
sového nádraží v Litoměřicích. 
V rámci slavnostního vyhlášení 
v prostorách Krajského úřadu 
Ústeckého kraje to uvedl Zby-
něk Pěnka z litoměřické hos-
podářské komory.

Pro hodnotící porotu soutěžní přehlíd-
ky, nad níž převzal záštitu hejtman 
Oldřich Bubeníček, šlo podle jeho slov 
o favorita. Projekt do soutěže přihlási-
lo město Litoměřice, jehož zástupci si 
převzali ocenění včetně šeku na 30 ti-
síc korun od patrona akce společnosti 
Lafarge Cement.

Na druhém místě skončil projekt re-
vitalizace sportovní haly v Litvíno-
vě a bronz si odnáší obchvat a pře-
mostění Chomutovky na komuni-
kaci I/27 u obce Velemyšleves. Ta-
to stavba zároveň získala i cenu od 
České komory autorizovaných inže-
nýrů a techniků Ústeckého kraje.
Radní Ústeckého kraje Ladislav Dr-
lý po předání cen oceněným potvr-
dil, že příštího ročníku se se svým in-
vestičním projektem zúčastní i Ús-
tecký kraj.
Prvním nositelem ceny stavba roku 
Ústeckého kraje se stal Mariánský 
most v Ústí nad Labem. Vítěz kraj-
ského kola postupuje do celostátní 
soutěže.  (top)

Stavbou roku je nádraží
Tak jsme se dočkali. Jaro už je tady v plné své krá-
se, léto na sebe nenechá dlouho čekat. Teplice ži-
jí na plno v parcích a na veřejných prostranstvích. 
Náměstkyně primátora Radky Růžičkové se ptá-
me: Jaký program připravilo město pro letošní let-
ní venkovní kulturní a společenskou sezónu?

Letošní léto bude mít opět opravdu bohatý program. Občané i 
návštěvníci Teplic se mohou těšit již na tradiční pořady Domu 
kultury, jako jsou úterní a sobotní koncerty v šanovské mušli, 
středeční taneční pořady na divadelní terase a oblíbené zářijo-
vé Divadlo na zámku. Z pravidelných akcí, které jsou městem 
fi nančně podporovány z fondu kultury, nebude určitě chybět 
nedělní Malá Paříž, na kterou se sjíždějí diváci z celého regio-
nu. Milovníci tance určitě uvítají pokračování Teplické tančír-
ny pod širým nebem, která bude mít svůj prostor ve vybrané 
páteční večery na divadelní terase, kde je bude střídat nemé-
ně oblíbená dixielandová kapela Old boys. Letos se na terase 
dočkáme i bluesového podvečeru. Z jednorázových akcí mohu 

prozradit, že nebude chybět další ročník festivalu Teplice Free 
Live, ani Pivní rynek a ani Czech Fashion Week Teplice, který si 
loni získal velké množství příznivců. Město má v plánu podpo-
řit ještě další venkovní letní kulturní akce, které zatím nebudu 
prozrazovat. Určitě je na co se těšit. Foto: Petr Macek

Teplice nabídnou bohatý kulturní program
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Pětidenní výstava IBS (International 
beauty show) se konala v obrovském 
komplexu Jakobs Hall, kde svoji tvorbu 
předváděly desítky kadeřníků. A co letí 
v tomto oboru „za velkou louží“? Vrací 
se zpátky afro styl, vertikální vlny kul-
mou s akcentem na lesk a kvalitu vlasů, 
stejně jako obarvené vlasy – šedá, ze-
lená, oranžová. Podívat se pochopitelně 
byla i na své kolegy, kde se na place po-
hybovalo na 30 kadeřníků v pilné práci. 
Na Times Square navštívila také Barber 
Shopy (kadeřnictví pro pány), které na-

bízejí kromě účesů – i tam vládnou vy-
stříhané partie a nad nimi americké vl-
ny -  i zajímavé oblečení. Dojmů si od-
vezla hodně a rozhodně si je nenechá 
jen pro sebe. V Americe byla už po-
druhé a ze svých poznatků i tentokrát 
připravuje kolekci pro veřejnost. Sou-
stavné vzdělávání v oboru je v Salonu 

GABRIELA samozřejmostí, proto je také 
mezi zákaznicemi i zákazníky vyhledá-
vaný. S její tvorbou se, stejně jako vloni, 
seznámí diváci na 2. ročníku prestižní 
akce Czech Fashion Week 2018, který se 
uskuteční 23. a 24. června  na kolonádě 
u Domu kultury v Teplicích. 
A ještě jeden postřeh. Ve Státech myslí 
i na zdraví a pohodlí kadeřníků – ma-
jí pro ně například speciální korzety na 
záda i nářadí, které pamatuje na šet-
ření zápěstí a dalších, při práci vysoce 
namáhaných, kloubů. 

V New Yorku letí afro
Gabriela Kejmarová, majitelka Salonu GABRIELA v Teplicích, prožila v březnu týden v New Yorku na 
světové výstavě, věnované péči o tělo, nehty a účesy. 

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 zpracována 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

Rada rozhodla na základě doporu-
čení hodnotící komise o výběru nej-
vhodnější nabídky k veřejné zakázce 
a to dodavatele, který se umístil na 
prvním místě v pořadí, tj. společnos-
ti ELA LITVÍNOV, s nabídkovou cenou 
7 890 985 Kč bez DPH, a schválila při-
dělení zakázky této fi rmě. 
Předmětem zakázky je dostavba ro-
zestavěného objektu, který bude 
sloužit jako zázemí pro hokejbalový 
klub ve stávajícím areálu DDM Ús-
tí nad Labem. Objekt navazuje na 
stávající hokejbalové hřiště. Budou 
v něm vybudovány šatny pro spor-
tovce se sociálním zařízením, tech-

nická místnost (elektrokotel, zásob-
níky teplé vody), sklady, sociální za-
řízení pro veřejnost, šatna a sociální 
zařízení pro rozhodčí, zasedací míst-
nost.
Před objektem jsou vyvýšené tera-
sy s tribunami pro diváky. Tribuny 
budou zastřešeny pro snížení hlu-
ku a zvýšení komfortu diváků. Do-
stavbou šaten dojde k přesunutí zá-
zemí ze současného nevyhovujícího 
objektu do nového. Akce zlepší pod-
mínky pro sportovce, v klubu jich 
působí na 400, většinou jde o dě-
ti a dosud zde nebylo odpovídající 
zázemí.

Sportovci i diváci si polepší
Ústí nad Labem | Ústečtí radní vzali na vědomí umístění účast-
níků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku Stavební 
úpravy Stadionu mládeže.
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„Chemie je průmyslovým odvětvím, které 
je v Ústeckém kraji takříkajíc doma. Ved-
le těžby uhlí a energetiky je tradiční a dů-
ležitou součástí průmyslového profi lu na-
šeho kraje. Pro budoucnost tohoto odvět-

ví je důležitá příprava mladých odbor-
níků. V rámci podpory přírodovědného 
a technického vzdělávání se na přípravě 
mladých chemiků podílí i Ústecký kraj,“ 
řekl při zahájení fóra Martin Klika.

Ve svém vystoupení připomněl některé 
aktivity Ústeckého kraje v oblasti che-
mie. Pracovní skupina pro chemii inici-
ovala uzavření Regionální sektorové do-
hody pro chemii a v rámci její implemen-
tace vznikají návrhy řešení vybraných 
problematik v chemickém průmyslu ja-
ko např. řešení nedostatku odborných 
pracovníků v oblasti chemie. Ústecký 
kraj je jako jediný region z České repub-
liky členem Evropské sítě chemických re-
gionů (ECRN) od roku 2006. Kraj pomáhá 

vytvářet lepší prostředí pro chemické fi r-
my v kraji např. zapojením do projektů 
Logistika v chemickém průmyslu (pro-
jekty ChemLog; ChemMultimodal). Zdů-
raznil i spolupráci kraje s Univerzitou J. 
E. Purkyně při přípravě vysokoškolských 
odborníků. V rámci krajského projektu 
Přírodovědné vzdělávání bude do konce 
roku 2018 modernizováno 10 laborato-
ří chemie a 5 odborných učeben chemie 
v 11 gymnáziích v ÚK s celkovými nákla-
dy 40 milionů korun.

„Byla jsem velmi ráda, že se této význam-
né události mohli zúčastnit i zástupci na-
ší školy. Získané ocenění je pro nás důle-
žitým ohodnocením naší práce. Považu-
ji jej také za důkaz, že Ústecký kraj není 
pouze vyloučenou lokalitou, ale že i zde 
existují školy, které vzdělávají zdravot-
nické pracovníky na špičkové úrovni. I do 
budoucna se budeme snažit o udržení vy-
soké úrovně přípravy nelékařských zdra-
votnických pracovníků v Ústeckém kraji 
a také o udržení oborové nabídky školy,“ 
uvedla ředitelka školy Miroslava Zoub-
ková, které cenu pro vítěze předal mi-
nistr zdravotnictví Adam Vojtěch.  
K jejímu úspěchu přispěla také me-
zinárodní projektová činnost. Jeden 
z projektů, realizovaných v součas-
né době, vychází z dlouholeté spo-
lupráce s projektovým centrem Ma-
nagement Sachsen Academie v Dráž-
ďanech, kde je škola partnerem Zdra-
votnické záchranné služby Ústeckého 
kraje v projektu pod názvem Podpora 
přeshraniční spolupráce a vzdělává-

ní v oblasti zdravotnických záchran-
ných služeb, zaměřeném na přeshra-
niční spolupráci při záchraně lidských 
životů v příhraničních oblastech Ús-
teckého kraje. Druhý významný me-
zinárodní projekt pod názvem Buďte 
rádi, že stárnete v Evropě, je zaměře-
ný na aktivní život seniorů a je rea-
lizován v rámci projektových aktivit 
Erasmus+. V projektu spolupracuje 
šest evropských zemí (Belgie, Island, 
Španělsko, Finsko, Lotyšsko a Česká 
republika) a účastníci se snaží zmapo-
vat možnosti vedoucí k co nejdelšímu 
udržení aktivního života seniorů.

Posledních sedm let nepustila 
nikoho jiného na pomyslný trůn 
pro nejlepšího sportovce Ústec-
kého kraje Simona Baumrtová, 
plavecká hvězda z Chomutova. 

Tentokrát se však slavnostního večera 
v ústeckém divadle nemohla z důvodu 
nabitého programu zúčastnit. Přítom-
ným v sále prostřednictvím obrazovky 
poděkovala s tím, že se již nyní připra-
vuje na olympiádu v Tokiu v roce 2020.  
Další ročník ankety Nejúspěšnější spor-
tovec Ústeckého kraje za rok 2017 zná 
své další vítěze a oceněné. Mezi kolek-
tivy vládli „černí andělé“ - házenkářky 
mosteckého Baníku. Cenu trenérovi Simo-
ny Baumrtové Jaroslavu Jezberovi předal 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček. Cenu pro nejlepšího trenéra roku 
předal Romanu Eckertovi a Petru Thielo-
vi (Ústecká akademie plaveckých sportů) 
náměstek hejtmana za oblast školství, 
mládež a tělovýchovu Petr Šmíd. „Jsem 
rád, že v regionu máme tak úspěšné spor-
tovce, kteří kraj reprezentují nejen v tuzem-
sku, ale také na velkých zahraničních sou-
těžích, odkud pravidelně přivážejí cenné ko-
vy,“ uvedl hejtman Bubeníček.
Poprvé na předávání dorazily i ty nej-

mladší sportovní naděje Ústeckého 
kraje, účastníci a medailisté Her VIII. 
zimní olympiády dětí a mládeže 2018. 
Na pódiu se v roli předávajících objevil 
například trojnásobný medailista-ly-
žař Marek Müller či sourozenci Sušičtí. 
Slavnostním večerem v Severočeském 
divadle opery a baletu provázel mode-
rátor Radek Šilhan. O zábavu se posta-

ral Rudolf Janeček, nejrychlejší žong-
lér světa se zápisem v knize rekordů, 
artista Marcel Wolf či operní zpěvačka 
Ivana Oblištilová.
Anketa, na které se podílí Deník i Čes-
ká unie sportu, každoročně ukazuje, 
kolik kvalitních sportovců  region má. 
A cílem soutěže je tyto kvalitní spor-
tovce ocenit. 

Plavkyně Baumrtová 
Sportovcem roku Ústeckého kraje

Za Simonu Baumrtovou převzal ocenění její trenér Jaroslav Jezbera. Cenu mu pře-
dal hejtman Oldřich Bubeníček.

První náměstek hejtmana Martin Klika 
na Chemickém fóru Ústeckého kraje.

Chemické fórum Ústeckého kraje potvrdilo význam a potenciál chemického průmyslu v regionu

Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou uspo-
řádal 22. března Chemické fórum Ústeckého kraje, jehož záměrem 
bylo při setkání odborníků propagovat chemický průmysl a hledat 
cesty k zabezpečení lidských zdrojů pro perspektivní chemické od-
větví v Ústeckém kraji. Při zahájení pozdravil stovku účastníků 1. ná-
městek hejtmana Martin Klika.

Nejlepší zdravotnická škola za 
rok 2017 je ta z Ústí nad Labem
V pražském divadle Hybernia se uskutečnilo fi nále soutěže Sest-
ra roku pod záštitou Dagmar Havlové a České asociace sester. Její 
součástí je již druhým rokem podkategorie o nejlepší zdravotnickou 
školu v republice. A právě Vyšší odborná škola zdravotnická a Střed-
ní škola zdravotnická v Ústí nad Labem se umístila na prvním místě.

Ředitelka ústecké „zdrávky“ Mirosla-
va Zoubková.

Jsme tu pro Vás v Ústí nad Labem  

ustinadlabem@czechinvest.org | www.czechinvest.org

Regionální kancelář
Ústí nad Labem

Mírové náměstí 34 
400 01 Ústí nad Labem

Podpora
firem 
prostřednictvím
služeb a nabídky 
programů

Pro koho:

+  Velké, malé a střední podniky

+  Zahraniční investoři

Asistence 
při harmonizaci 
podnikatelského 
prostředí

Pro koho:

+  Zástupci obcí a krajů

+  Inovační infrastruktura a další 
    instituce v regionu

Konzultace záměru podnikatele a nabídka možností podpory podnikání ze strukturálních
fondů EU a dalších mezinárodních, národních či regionálních programů
Poradenství v oblasti exportu
Pomoc začínajícím podnikatelům

Podpora při budování podnikatelské infrastruktury
Podpora při budování sociální infrastruktury
Podpora kvalifikované pracovní síly a lokálního trhu práce
Podpora zájmu o investice

+  Začínající podnikatelé (start-upy) 

+  Inovativní podniky

+  Regionální rozvojové agentury

+  Základní, střední a vysoké školy, 
    výzkumné organizace

TIP pro Vás: Přijďte se poradit o exportním potenciálu Vaší společnosti a službách pro podporu exportu CzechTrade 
do našich regionálních kanceláří. 

Ústí nad Labem | Špičkové dva vozy Škoda Su-
perb představili v areálu řehlovického dálniční-
ho oddělení ústečtí policisté. Krajský šéf doprav-
ní policie Jiří Ušák upřesnil, že jde o vozy s dvou-
litrovým motorem, pohonem všech kol a výko-
nem 280 koní. Nejsilnější škodovácký motor má 
maximální rychlost 250 kilometrů za hodinu.
„Jde o třetí generaci těchto speciálů, předchůdci by-
ly vozy VW Passat. Superby jsou vybaveny kalibro-

vanou dokumentační technikou schopnou zachytit 
obličej řidiče či značku vozu až na 600 metrů. Urče-
ny jsou k postihování nejzávažnějších dopravních 
přestupků jako je rychlost, rizikové předjíždění či 
jízda na červenou,“ doplnil Jiří Ušák.
První ze sedanů je určen pro dálniční policii, 
druhý pro hlídky monitorující dění na silni-
cích od Kadaně po Českou Kamenici. Speciál-
ně školení policisté speciály ročně najedou na 

44 tisíc kilometrů, zjistí na dva tisíce přestup-
ků a státní pokladna si připíše zhruba 1 mi-
lion korun z pokut. „To ale není naše priorita. 
Jde především o prevenci a zklidnění silničního 
provozu,“ připomněl šéf severočeské doprav-
ní policie.
V rámci republiky jde celkem o 38 vozů, v okre-
sech již nyní mají policisté stejně vybavené oc-
tavie.  Text a foto: top

Ústečtí policisté představili stíhací superby
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A ZÍSKEJTE VOUCHER

NA DALŠÍ SERVIS  

V HODNOTĚ AŽ 1000 KČ!

. FST, spol. s r o.
PNEUSERVIS & RYCHLOSERVIS

TEPLICE | MOST | CHOMUTOV
DĚČÍN | ÚSTÍ N. L. - 2X

T005

  Nejlepší přilnavost na mokru ve své třídě

Mimořádně dobré hodnocení na štítku

Výjimečně dlouhá životnost

WWW.STOREX.CZ

KUPTE 4 
LETNÍ PNEU
BRIDGESTONE NEBO FIRESTONE

(klimatizace, výměna oleje, servis brzd, geometrie…)

Bližší informace k akci najdete na www.myfirststop.cz/akce/

Platnost akce od: 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018

Objednejte se
na přezutí k nám!

Pohodlně na

www.chciprezoutauto.cz

Litoměřice 
plánují 

startovací byty
Litoměřice | Projekt na vý-
stavbu 52 startovacích bytů 
o průměrné rozloze 50 met-
rů čtverečních chystá měs-
to Litoměřice. Vybudová-
ny by měly být z bývalé vo-
jenské ubytovny v Jiříkových 
kasárnách. 

Zastupitelé schválili podání projek-
tové žádosti do dotačního progra-
mu Ekoinovace vypsaném Státním 
fondem životního prostředí. Učini-
li tak poté, co město uspělo v prv-
ním kole výzvy a jeho vedení věří, 
že by mohlo být úspěšné i při závě-
rečném hodnocení. 
Pokud se tak stane, v litoměřic-
kých kasárnách vznikne první 
tzv. aktivní veřejná budova v Čes-
ké republice. Objekt je totiž kon-
cipován jako „energeticky aktiv-
ní“. „Což znamená, že by měl spo-
třebovávat méně energie, než sám 
vyrobí,“ vysvětlil místostaros-
ta Karel Krejza. „V plánu je insta-
lace fotovoltaické elektrárny jak na 
střeše, tak na plášti budovy, reno-
vace objektu v pasivním energetic-
kém standardu, využití dešťové i od-
padní vody či napojení na akumu-
lační systém a systém elektromobili-
ty,“ upřesnil energetický manažer 
města Jaroslav Klusák. 
K realizaci projektu vyčísleného na 
108 milionů korun však dojde pou-
ze v případě získání dotace ve vý-
ši 48 milionů korun, což je 44,5% 
z celkových nákladů. Zda bude měs-
to úspěšné, se dozví na podzim. Po-
kud ano, stavbu zahájí na počátku 
příštího roku a ukončí na konci ro-
ku 2020. 
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Veronika Robotková
TOP MODEL OF THE YEAR 2016

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Vás zve na IV. rocník festivalu

Lidické námestí
v Ústí nad Labem

BAREVNÝ 
REGION

BAREVNÝ 
REGION

BAREVNÝ 
REGION

Pátek 25. kvetna 2018
14.00 - 18.OO hodin
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Autosalon
na Zahrad  ech

auto-moto, veteráni, RC a další
11. – 13. 5. 2018 Program:

• Prezentace 
 nových 
 model  aut 
• Skútry
• Vysokozdvižná 
 technika 
• Obytné vozy
• Mezinárodní 
 sraz veterán  
• Exhibice

Po adatel: Hlavní partne i:

www.zahrada-cech.cz

Auto 2018 inzerát 102x99 mm.indd   1 29. 3. 2018   12:14:22

Okolí Hospitálu Kuks změní tvář

TIPY NA VÝLET

I letos pojede z pražského hlavní-
ho nádraží po malebné trati Praž-
ského semmeringu. Děti se opět mo-
hou těšit na tři speciální vozy plné 
her a hraček, ve vlaku se jim budou 
věnovat hrajvedoucí a ve Slaném se 
mohou vydat na cestu za pokladem. 
Lákadlem letošního roku jsou noví 
partneři Cyklohráčku, kteří jeho ces-
tujícím nabízejí levnější vstupné – 
nově jde například o Zoopark Zájezd 
nebo Muzeum včelařství v Kolči.
Zeleno-bílá souprava je na českých 
kolejích unikátem. Výletníky vozí 
od roku 2014 a její obliba mezi cyk-
listy i rodiči s dětmi neustále roste. 
V uplynulých čtyřech letech Cyklo-
hráček svezl už 57 693 cestujících, 
z toho 37 345 dospělých a 20 348 
dětí.

Jedinečností vlaku je úprava interié-
ru, která z atypického motoráčku dě-
lá pojízdné hřiště. Děti mohou sledo-
vat strojvedoucího při práci, nebo si 
cestu užít hrou v jednom ze tří tema-
tických vagonů. O zábavu během jíz-
dy se starají hrajvedoucí, kteří mají 
pro výletníky připravené i malé dár-
ky. Pro rodiny s kočárkem je připra-
ven nízkopodlažní vůz s koutkem pro 
nejmenší.
Cyklohráček bude letos jezdit do 
28. října, a to v sobotu, neděli 
a o svátcích. O sobotách 28. dubna, 
26. května, 30. června, 28. červen-
ce, 25. srpna, 29. září a 27. října na-
víc pojede pozdější spoj až do Zlonic, 
kde je možné navštívit krásné želez-
niční muzeum.

ww.cyklohracek.cz

Nymburk | Skalní hrad Drábské 
světničky nedaleko Mnichova 
Hradiště ve Středočeském kra-
ji spravovaný Lesy ČR se otevřel 
veřejnosti koncem března. Roč-
ně podnik investuje do údrž-
by památky milion korun. Úpra-
vy se chystají i letos, turistickou 
sezónu neovlivní.   

Obvykle se vnitřní okruh skalního hra-
du otevírá až 1. dubna, letos ale kvů-
li velikonočním svátkům a dnům vol-
na, lesníci odstranili okenice a dveře 
v dřevěném vstupním objektu o ně-
kolik dní dříve. Začala tak turistická 
sezóna. I letos bude podnik provádět 
běžnou údržbu stezek a pokračovat 
ve stabilizaci svahů. „Musíme zarov-
nat terén a postavit další část dřevěné-
ho chodníčku. Dále je třeba opravit stře-
chu a podlahy odpočívadla u vstupu do 
vnitřního okruhu skalního hradu a také 

pražcové i kovové schodiště. Doplnit mu-
síme také pískovcové dlažby,“ říká Vác-
lav Bašta, ředitel krajského ředitelství 
Lesů ČR v Brandýse nad Labem. 
Turisty a výletníky ani letos práce zá-
sadně neomezí, přesto bude jejich 

schovívavost a pochopení na místě. 
Pokud to počasí dovolí, stavba začne 
v druhé polovině dubna.  Na konci říj-
na se zase vnitřní okruh skalního hra-
du uzavře, především kvůli bezpečnos-
ti návštěvníků v zimě.

Podpis Memoranda o spoluprá-
ci na záchraně Braunova Betlé-
ma se stal prvním krokem v po-
stupné proměně okolí barokní 
perly východních Čech. Kolem 
soch Braunova Betléma by se 
už nemělo těžit dřevo a jezdit 
těžká technika. Bývalé lomy se 
změní na odpočinková místa.

Předmětem první etapy projektu Re-
vitalizace Braunova Betléma je odbor-
ná studie.
„Jejím cílem je zachovat atmosféru les-
ního zátiší a změnit areál ve vycházko-
vé území. Navrhujeme u soch zcela vy-
loučit provoz těžké techniky a těžbu 
dřeva, která by na vnímání místa měla 
katastrofi cký dopad. Počítáme i s ochra-
nou proti vlhkosti, která památku ni-
čí,“ shrnul před časem architekt Ra-
dek Pavlačka z architektonického 

studia Zahrada Olomouc názory ur-
banistů, dendrologů, restaurátorů, 
sochařů, zástupců kraje, obcí a zá-
jmových sdružení, kteří se po šede-
sáti letech shodli na budoucí podobě 
Braunova Betléma. 
Právě tato shoda dala vzniknout Me-
morandu o spolupráci a předcháze-
la prvním konkrétním krokům, jak 

zabránit degradaci významného so-
chařského díla čekajícího na zápis do 
UNESCO. Všechny strany se shodly ta-
ké na tom, že tím, kdo projekt obnovy 
Betléma povede, bude destinační spo-
lečnost Revitalizace KUKS o. p. s., kte-
rá stojí i za obnovou barokního areá-
lu v Kuksu. 
„Naším cílem je zachovat Braunův Bet-

lém dalším generacím. Zároveň chceme 
současným i budoucím návštěvníkům 
nabídnout důstojné zázemí a prostře-
dí odpovídající významnosti Hospitá-
lu Kuks, této barokní perly východních 
Čech. Jde nám společně o záchranu uni-
kátního sochařského díla a zachová-
ní atmosféry celého areálu včetně ná-
vaznosti na okolí, tedy komponovanou 

barokní krajinu tak, jak ji stvořili hra-
bě Špork a Matyáš Braun. Udělám vše 
pro to, aby se toto dílo podařilo,“ uve-
dl hejtman Královéhradeckého kraje 
Jiří Štěpán.  
Podle prvních plánů se branou areálu 
stane minimalistická budova návštěv-
nického centra s toaletami, infocent-
rem a malým projekčním sálem.

Skalní hrad láká turistyCyklohráček odstartoval
další - už pátou sezonu
Okoř/Slaný | Unikátní výletní vlak pro celou rodinu a pro cyklis-
ty vyjede na atraktivní trasu z Prahy na Okoř a do Slaného.

KINO

KLUCI Z HOR
 premiéra 3. 5. 2018 

I z těžkého života, se dá udělat
 ještě těžší...
Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lá-
busem v hlavních rolích vypráví o vzta-
hu mentálně postiženého strýce (J. Lá-
bus) se svým synovcem /M. Dejdar/, 
které osud svede v jedné chvíli dohro-
mady, aby postupně mezi nimi vzniklo 
pouto, které je prezentací síly a "mo-
ci" přátelství. To je vystaveno posléze 
zkoušce ze strany těch, kteří se je sna-
ží z různých důvodů od sebe rozdělit. 
Snímek je mj. i konfrontací dvou hlav-
ních, charakterově bezelstných prota-
gonistů s těmi, kteří svou bezelstnost 
dávno ztratili a řídí se převážně tím, co 
jim může přinést prospěch, a to často 
za jakoukoliv cenu.

Zveme vás na květnové premiéry

TEAMBUILDING
 premiéra 31. 5. 2018 

Crazy komedie o tom, co se sta-
ne, když banda zaměstnanců jedné 
banky vyrazí na teambuilding.
Je pátek dopoledne. Zaměstnanci 
banky z jednoho okresního města vy-
ráží na tři dny do hor, na tolik moderní 
teambuilding. Cílem je utužení kolek-
tivu, vypilování pracovních schopnos-
tí a hlavně plusové body do osobního 
hodnocení ředitele, který se rozho-
dl nastartovat kariéru tím, že pokro-
čí na ředitelství pobočky v krajském 
městě. K povýšení potřebuje pozitivní 
hodnocení ve všech oblastech, i pro 
něj do této doby naprosto opomíje-
ném segmentu jako jsou manažerské 
činnosti. Většina zaměstnanců vůbec 
netuší, co je čeká. Představují si školní 
výlet placený fi rmou, jenomže…


