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Ústecká boxerka Fabiána Bytyqi zvládla životní bitvu v ringu 
a před domácím publikem se v Ústí nad Labem stala koncem září 
profesionální světovou šampionkou prestižní organizace WBC.

Fabiána Bytyqi 
si splnila sen

Ústecká boxerka Fabiána Bytyq
a před domácím publikem se v
profesionální světovou šampio

 Kam míří vaše kariéra poté, co 
jste v životní bitvě získala pás mis-
tryně světa?
Těžko zatím říct, splnila jsem to nej-
víc, co šlo dosáhnout a ještě se z to-
ho teprve pořádně vzpamatovávám. 
Ale dalším cílem budou určitě obha-
joby titulu.

 Jak výrazně přispěl k vaší gradují-
cí kariéře trenér a rovněž vynikající 
boxer Lukáš Konečný?
Kdyby nebylo Lukyho, tak v živo-

tě nedělám profibox. Vybral si 
mě, otevřel mi dveře do no-

vého světa a předává mi veš-
keré své zkušenosti. Umí ze 
mě vyždímat ten nejlep-
ší výkon. Lepšího trenéra 

jsem si snad ani nemoh-
la přát!

 Kde jste získala pře-
zdívku Andělská pěst?
Po mém prvním zápase 
mi volal reportér z te-

levize se slovy: “Kouk-
ni večer na zprávy, mám 

tam pro tebe překvápko!!” 
A přezdívka byla na světě. 

Mezi lidmi se ujala, tak už jí po-
užívám.

 Co vás čeká v nejbližší době, te-
dy kromě oslav titulu v atomweight 
(atomové) váze?
Teď mě čeká po krátké třídenní pauze 
návrat do tréninku, do školy… Pros-
tě zpět do stereotypu. Soupeřky urči-
tě trénují, takže musím také!

 Jak jste se dostala ke sportu, měla 
jste nějaký vzor?
Ke sportu jsem se dostala už jako 4le-
tej špuntík. Taťka mě tehdy vzal na 
karate, a tam to vše odstartovalo. 
Musím říct, že už odmala jsem mě-
la štěstí na trenéry a chtěla jsem být 
jako oni. Co řekli, bylo pro mě svaté, 
a přes to vlak nejel! Takže když nám 
tenkrát na karate trenér řekl, že doma 
ve skříni bychom jako správní kara-
tisti měli mít oblečení srovnané v ko-
mínkách, přišla jsem domů, přerov-
nala svojí skříň, a pak jsem ještě stá-
la nad svým mladším bráškou, a nuti-
la ho si tu skříň taky přerovnat. Jsem 
prostě takový pacient!

 Máte kořeny v Kosovu, jezdíte se 
tam občas podívat?
Párkrát už jsem v Kosovu byla, je to tam 
nádherné, a ráda se tam na dovolenou 
vracím. Všichni jsou extrémně přátelští 
a je to pro mě takovej jinej svět! 

 Jak těžké je skloubit vysokou ško-
lu (ergoterapie na fakultě zdravot-
nických studií na UJEP) a vrcholový 
sport?
Je to těžké, ale naštěstí jsou u nás na 
fakultě tak suproví lidé, že se s nimi 
dá vždy dohodnout… Když třeba po-
třebuji jiný termín na přezkoušení, 
nebo když nejsem kvůli tréninkům 
schopna splnit povinnou docházku. 
Zkrátka si nás sportovců váží a jsem 
za to moc ráda.

 Vaší zálibou je překvapivě i dob-
ré jídlo…
No, kdo mě zná, tak ví, že jsem 
schopná jíst za dva chlapy. Můj vý-
dej je při dvou trénincích denně 
dost vysoký, tak si troufám říct, že 
si to můžu dovolit. A po zápasech to 
mám nejraději, to žádnou stravu vů-
bec neřeším a přijde čas na mé ob-
líbené věci jako donutky, pizza, bur-
gery..
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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.

Nemocnice Litoměřice, a. s. zís-
kala nejnovější systém pro tes-
tování laboratorních vzorků 
v republice. 

Lékařům i pacientům přinese systém 
Atellica Solution od společnosti Sie-
mens Healthineers rychlejší, kvalitněj-
ší a přesnější výsledky testů. Na oddě-
lení klinických laboratoří (OKL) litomě-
řické nemocnice jde nejen o zatím nej-
komplexnější instalaci tohoto systému 
v ČR, ale také o vůbec první instalaci, 
která zahrnuje i část pro klinickou che-
mii. Systém byl slavnostně uveden do 
provozu v úterý 25. září.
„Automatizovaný systém Atellica Solution 
umožní zvýšit kapacitu a rychlost testová-
ní pacientů a pracovníkům laboratoře uleh-
čuje od rutinních činností. Mohou tedy vě-
novat více své pozornosti odborné práci při 
klinickém hodnocení a interpretaci výsled-
ků. Systém také zjednodušuje práci v la-
boratoři a zvyšuje její efektivitu,“ pouká-
zal na jednu z hlavních předností primář 
OKL Vladislav Kaňák a připomněl, že ur-
gentní vzorky je navíc možné zpracovat 
v rekordně krátké době. Vstupní modul 
totiž disponuje inteligentním systémem 
transportu vzorků, takže prioritní stati-
mové vzorky vždy zpracuje přednostně, 
i v případě, kdy je obsluha do přístroje 
vloží až jako poslední. Unikátní a paten-
tované řešení dopravy vzorků v Atelli-
ca Solution využívá magnetické lože a je 
desetkrát rychlejší než běžně dostupné 
systémy jiných výrobců.

Celý systém se snadno ovládá z jed-
né centrální obrazovky nebo pomo-
cí tabletu. Díky plné automatizaci sys-
tém také sám přebírá odpovědnost za 
kalibraci jednotlivých testovacích me-
tod a kontrolu kvality.
Atellica Solution je ale možné připojit 
na systém vzdálené správy a jeho pro-
střednictvím monitorovat jeho chod, 
stahovat a vyhodnocovat vzdáleně di-
agnostická data a v případě potřeby 
se také připojit na obrazovku vzdále-
ně a konzultovat případné nejasnos-
ti s obsluhou bez dalšího nutného vy-
světlování.
„Systém Atellica Solutions je na poli labo-
ratorních přístrojů novinkou a díky svým 
mimořádným vlastnostem a patentova-

ným technologiím nemá ve své fl exibi-
litě, rychlosti a kvalitě zpracování vzor-
ků konkurenci,“ zhodnotil Michal Čech, 
ředitel divize Laboratorní diagnostika 
společnosti Siemens Healthcare, s.r.o., 
a dodal: „Jsme rádi, že systém Atelli-
ca Solutions podobně pozitivně hodnotí 
i zákazníci a dnes můžeme oslavit první 
instalaci unikátního systému v komplet-
ní konfi guraci v České republice.“
Radost neskrýval ani Radek Lončák, 
předseda představenstva Nemocnice 
Litoměřice, a.s. „Jakákoli novinka, kte-
rá posouvá naši nemocnici vpřed, mě 
vždy velmi těší. A toto je přesně ten pří-
pad,“ zhodnotil a na adresu OKL vyjá-
dřil přání, aby nový analyzátor dobře 
a spolehlivě sloužil. (nk)

Laboratoř se zařadila ke špičce

Na programu bylo Mistrovství světa 
ve street show a disco show a Světo-
vý pohár disco dance. Taneční mara-
ton se konal za podpory Ústeckého 
kraje, přítomen byl krajský zastupi-
tel Jaroslav Dubský.
Co do počtu získaných medailí se Čes-
ká republika umístila celkově na 3. 
místě (za Slovinskem a Slovenskem). 
Domácí tým, ústecká Taneční skupi-
na Freedom, získala 3. místo v dětské 
věkové kategorii s choreografi í „Ad-

damsovi”. Dařilo se i Tereze Týce (Mi-
stryně ČR 2018), která získala 4. mís-
to. I formace dětí se skladbou „Trollo-
vé” se umístila na pěkném 4. místě.
„Akce se vydařila. Ohlasy z celého svě-
ta byly vynikající. Věříme, že kontrak-
ty, které máme nyní připravené k pod-
pisu s mezinárodní organizací, budou 
zpečetěny a pořadatelství nám zůstane 
prozatím až do roku 2022,“ uvedla Sil-
vie Netíková, ředitelka soutěže. 
 Foto: D.A.R

Ústí nad Labem | Na zimním stadionu v Ústí nad Labem se usku-
tečnil 5. ročník mezinárodní soutěže Danceshock 2018, kterého se 
letos zúčastnilo přes 2000 tanečníků z 18 zemí a tří kontinentů. 

„Rádi bychom poděkovali Ústeckému 
kraji za dlouhodobou fi nanční podporu 
této akce,“ uvedl Zdeněk Bechyně, je-
den z organizátorů turnaje. Ceny vítě-
zům předal kromě zástupců pořádají-
cího klubu FK Ústí nad Labem také Pe-
tr Šmíd, náměstek hejtmana Ústecké-
ho kraje.
Konečné pořadí: 1. West Bromwich Al-
bion (Velká Británie), 2. Slavia Praha 

Albim Cup 2018 vyhráli fotbalisté West Bromwich Albion

Individuální ocenění: Nejlepší hráč tur-
naje - Dominik Skopal (SK Sigma Olo-
mouc). Nejlepší střelec turnaje - Louie 

Barry – 11 branek (West Bromwich Al-
bion). Nejlepší brankář turnaje - Nicol 
Brody (Manly United FC).

Ústí nad Labem | Prestižní mezinárodní fotbalový turnaj mladšího dorostu kategorie U16 s názvem Albim 
Cup zná své vítěze. Po loňském triumfu anglického Liverpoolu vyhrál ten letošní ročník opět tým z ostrovů 
– West Bromwich Albion. Celý turnaj se hrál pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

(ČR), 3. Zaglebie Lubin (Polsko), 4. SK 
Sigma Olomouc (ČR), 5. FC Viktoria Pl-
zeň (ČR), 6. FC Zbrojovka Brno (ČR), 
7. Hertha Berlin SC (Německo), 
8. FC Hradec Králové (ČR), 9. ŠK Slovan 
Bratislava (Slovensko), 10. 1. FC Nürn-
berg (Německo), 11. FC Slovan Liberec 
(ČR), 12. Riga Football School (Lotyš-
sko), 13. SG Dynamo Dresden (Němec-
ko), 14. Mostecký FK (ČR), 15. FK Ús-
tí nad Labem (ČR), 16. FK Teplice (ČR), 
17. Hertha 03 Zehlendorf (Německo), 
18. Manly United FC (Austrálie).

Ve dnech 29. a 30. září se do Ústí nad 
Labem sjelo 18 týmů z celého světa 
(Anglie, Austrálie, Lotyšsko, Německo 
či Polsko). Ze tří základních skupin, kte-
ré se odehrály v Ústí a v Modré u Děčí-
na, do fi nálové skupiny na poslední 
chvíli proklouzl i West Bromwich Al-
bion, pozdější vítěz. Angličané porazi-
li ve fi nále pražskou Slavii 2:0 a vrátili 
jí porážku ze základní skupiny.

Na Danceshock 2018 se
české barvy neztratily

Václav Skála, GA manažer fi rmy Kiswire 
Cord Czech: „Nová hala v Průmyslové zóně 
Triangle je strategickou investicí naší společ-
nosti v České republice. Umožní nám více než 
zdvojnásobit výrobu drátů a kordů přede-
vším pro světové výrobce pneumatik. Bude-
me tak schopni zajistit rostoucí poptávku po 
našich výrobcích přímo z Evropy a snížit tak 
dovozy z našich výrobních závodů v Asii.“ 

Kiswire Cord Czech vyrábí v zóně Tri-
angle dráty a kordy již od roku 2017. 
Výstavba nové haly začala v srpnu 
loňského roku a dokončena byla le-
tos v září. „Předpokládáme, že na ja-
ře 2019 spustíme zkušební výrobu. Po-
stupně plánujeme zaměstnat až 250 no-
vých zaměstnanců. Máme především zá-
jem o operátory výroby, techniky údržby 

a kvalitáře,“ uvedl Václav Skála. Nová 
výrobní hala je dlouhá více než 300 
metrů a její celková plocha je 16 ti-
síc metrů čtverečních. Celková kapaci-
ta výroby závodu Kiswire Cord Czech 
v průmyslové zóně Triangle zvýší na 
27.000 tun drátů a kordů ročně. V sou-
časné době zaměstnává fi rma u Žatce 
přes 100 lidí.

Kiswire v zóně Triangle 
otevřel novou halu Ústí nad Labem | Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických 

studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravot-
ní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala 
padesát háčkovaných chobotniček pro nedonošená miminka. Zá-
stupkyně Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem Helena Svatko-
vá je předala Mgr. Markétě Svobodové, hlavní sestře ústecké Ma-
sarykovy nemocnice. 

Chobotničky zpříjemní
novorozencům pobyt

„Pro naše nejmenší pacienty mají cho-
botničky velký význam. Nejenže novo-
rozence zklidňují, miminka si s cha-
padýlky hrají a mnohem méně se per-
sonál setkává s tím, že si vytahují na-
příklad kanyly nebo výživové sondy. 
Chobotnička bývá první hračkou pro 
miminko po jeho narození, kterou si 
díky dárcům odnáší domů,“ uvedla 
Mgr. Markéta Svobodová. 
Helena Svatková, vedoucí klu-
bu dovedných rukou pro seniorky 
při ústeckém Domu dětí a mláde-
že, doplnila, že jde o druhou vár-
ku chobotniček pro ústeckou neo-
natologickou kliniku. „Uháčkovaly 
je pro miminka bývalé zaměstnan-
kyně na železnici, které jsou již v dů-
chodu a navštěvují klub. V únoru le-
tošního roku od nás hlavní sestra 
Mgr. Markéta Svobodova získala prv-
ních padesát uháčkovaných chobot-
niček. Slíbila jsem, že ji letos navští-
vím ještě jednou a zase přinesu pa-

desát chobotniček. Tímto plním slib. 
Máme všichni z toho velkou radost, 
že můžeme pomoci,“ řekla Helena 
Svatková.
Neonatologická klinika Fakulty zdra-
votnických studií Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem a Kraj-
ské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., je 
jedním ze dvou perinatologických 
center Krajské zdravotní, a. s., při-
čemž druhé se nachází v mostecké 
nemocnici. Obě zdravotnická pra-
coviště spadají mezi dvanáct center 
v celé České republice. V rámci tří-
stupňové diferencované péče ústec-
ká neonatologická klinika zajišťu-
je všechny tři úrovně péče o novo-
rozence, od péče o fyziologické no-
vorozence přes intermediární až po 
nejvyšší intenzivní resuscitační pé-
či. Spádová oblast kliniky přesahuje 
hranice Ústeckého kraje a sahá až do 
kraje Libereckého.

Velemyšleves | Firma Kiswire Cord Czech otevřela v průmyslové zóně Triangle novou halu na výrobu oce-
lových kordů do pneumatik. Investice za jednu miliardu korun umožní fi rmě zdvojnásobit kapacitu závo-
du, který na Žatecku vyrábí dráty a kordy od roku 2017. Firma, která je součástí jihokorejského koncernu, 
plánuje postupně zaměstnat v nové části závodu až 250 lidí.
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Hypermarket Globus 
Trmice u Ústí nad Labem

Měníme se pro vás
Budujeme pro vás nový ostrov lahůdek, ryb a sýrů. 
Chystáme i speciální pult antipasti a delikatesy

QR kód na video

Těšte se na nové 
Café Globus

Pro děti nový 
dětský koutek
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Krajská zdravotní, a. s., také vydala ke 
kulatému výročí svého špičkového pra-
coviště publikaci mapující uplynulé ob-
dobí jeho činnosti a představující obory, 
které pro své chirurgické výkony robotic-
kou asistenci využívají. Od roku 2008 do 
26. 9. 2018 operatéři provedli 2901 robo-
ticky asistovaných operací.
„Robotická chirurgie je velmi mladá disciplína. 
Vznikla na konci 90. let, kdy byly poprvé uve-
deny do činnosti robotické systémy. Jediný kli-
nicky certifi kovaný robotický chirurgický sys-
tém, původem z USA, byl výrobcem pokřtěn 
jménem renesančního mistra da Vinci. Od prv-
ních instalací a provedených operací v roce 
1999 udělal robotický systém da Vinci velký po-
krok. První roboticky asistovaný výkon v Čes-

ké republice byl proveden 31. 10. 2005 v praž-
ské Nemocnici Na Homolce. A od roku 2008 
se píše historie roboticky asistované operativy 
v Krajské zdravotní, v ústecké Masarykově ne-
mocnici. Před třemi lety se nám podařilo obmě-
nit starší verzi a získat tehdy nejmodernější ro-
bot da Vinci Xi. Vedení společnosti bere dosa-
vadní úspěchy v oboru robotické chirurgie za 
velký závazek a jeho rozvoj bude nadále pod-
porovat,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
„I když je robotická chirurgie mladá disci-
plína, ve dvanáctém roce fungování Krajské 
zdravotní a jedenáctém roce činnosti robotic-
ky asistované operativy je to už historie. Je to 
začátek historie, na který rozhodně budeme 
navazovat v tomto vedení tím, že se budeme 
dále vyvíjet a nezůstaneme jen u současného 
vybavení. Vždyť v minulých letech jsme napří-
klad pořídili moderní operační stůl Trumph,
zahájili operace pomocí jednoho vstupu, 

tzv. metody Single Site. A určitě při-
jdou další novinky tak, abychom byli 
na špičce robotické chirurgie v České 
republice. Přeji další úspěšný rozvoj 
robotické chirurgie v urologii a dal-
ších oborech, abychom mohli zahájit 
také kardiochirurgické operace. Představen-
stvo a management bude na tento rozvoj do-
hlížet a podporovat ho,“ ujistil Ing. Petr Fia-
la, generální ředitel společnosti.
„Centrum robotické chirurgie je opravdu 
výkladní skříní této nemocnice, kterou pan 
předseda představenstva nazývá vlajkovou 
lodí Krajské zdravotní. A já se k tomu hrdě 
hlásím. K tomu, že nemocnice je vlajkovou 
lodí, přispívají i všechny obory, které se po-
dílejí na roboticky asistované operativě pod 
vedením přednosty Schramla, jehož záslu-
hy na rozvoji robotické chirurgie jsou veli-
ké. Všem, kdo se na této práci účastníte, dě-
kuji a přeji další desítky úspěšných let,“ řekl 
MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Já musím na prvním místě podě-
kovat vedení Ústeckého kraje a ve-
dení Krajské zdravotní – robot byl 
v podstatě prvním významným po-
činem po založení společnosti. Cen-
trum robotické chirurgie je tak od 

Krajské zdravotní pouze o rok mladší. Díky 
ní jde o multidisciplinární centrum, na je-
hož činnosti se podílejí specialisté i z dalších 
nemocnic Krajské zdravotní. Robotický sys-
tém je úžasná věc, která posunula Krajskou 
zdravotní do extraligy. Vždyť kolegové z fa-
kultních nemocnic, které mezi běžné účast-
níky extraligy řadíme, se k nám jezdí učit. 
A také díky nám budou své schopnosti a do-
vednosti rozvíjet. Děkuji všem kolegům, lé-
kařům a sestrám podílejícím se na robotic-
ké chirurgii, protože bez vás bychom se dá-
le neposunuli,“ uvedl MUDr. Jan Schraml, 
Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robo-
tické chirurgie Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

O Klinice urologie a robotické chirurgie 
Fakulty zdravotnických studií Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z. 
Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a. s.
- Centrum robotické chirurgie (CRCH) 
při Klinice urologie a robotické chirurgie 
(KURCH) ústecké Masarykovy nemocni-
ce zahájilo svoji činnost dne 19. 8. 2008 
první roboticky asistovanou operací, jíž 
byla resekce tumoru ledviny. Letos si při-
pomíná desáté výročí od svého vzniku.
Robotická chirurgie znamená minimál-
ně invazivní chirurgickou metodu, vhod-
nou pro operace v dutině břišní a hrudní 
a v dalších špatně dostupných dutinách 
lidského těla, například v dutině úst-
ní a hltanu v rámci ORL, zejména všude 
tam, kam je z anatomických příčin obtíž-
ný přístup při otevřené, případně i lapa-
roskopické metodě. Robotické operace 
jsou pro pacienta vždy šetrnější než ote-
vřené, často přesnější a rozsáhlejší než 
laparoskopické a pro operatéra vždy er-
gonomičtější. 
Ve spektru indikací dominuje urologie. 
Nejčastější operací je roboticky asistova-
ná radikální prostatektomie (dVP). Další-
mi indikacemi, při kterých se používá ro-
botický systém da Vinci, jsou nádorová 
onemocnění ledvin, anatomické anomá-
lie močových cest a radikální cystekto-
mie – operace močového měchýře pro 
pokročilý nádor. V rámci chirurgie se na 
robotu provádějí operace tlustého střeva 
pro karcinom (nízká resekce rekta) a ža-
ludku. Tým ORL provádí operace koře-
ne jazyka. Gynekologové robota použí-
vají při radikálních hysterektomiích, tedy 
operacích dělohy pro nádor.
CRCH má své školicí centrum, které při-
pravuje pro nově vzniklá robotická praco-
viště lékaře ze střední a východní Evropy. 
Od roku 2009 do roku 2015 byly opera-
térům k dispozici dva robotické systémy 
da Vinci. V květnu roku 2015 je nahradil 
nejmodernější robot série da Vinci čtvrté 
generace s typovým označením Xi, první 
v České republice, ale také ve střední Ev-
ropě. Nový model navíc přinesl význam-
né vylepšení vzdělávání nových operaté-
rů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání 
mohou s operatérem instruktorem sdílet 
reálnou operaci.

Centrum robotické chirurgie slaví deset let
Krajská zdravotní, a. s., u příležitosti 10. výročí založení Centra ro-
botické chirurgie ve středu 26. září 2018 pozvala veřejnost do atria 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Návštěvníci se zde 
mohli seznámit s robotickým systémem da Vinci X, který právě zde 
byl poprvé v České republice veřejnosti představen. 

Zprava přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MUDr. Jan Schraml, PhD., 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák, generální ředitel 
společnosti Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice 
MUDr. Josef Liehne při připomenutí 10 let od vzniku Centra robotické chirurgie.

O vyzkoušení si manipulace s robotem prostřednictvím operatérské 
konzole byl velký zájem
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Ústí nad Labem | Slavnostní vy-
hlášení projektu Středoškolský 
student národnostních menšin 
žijící v Ústeckém kraji (ÚK) se 
uskutečnilo v úterý 25. září od 
13.00 hodin v reprezentačních 
prostorách Krajského úřadu Ús-
teckého kraje. 

Anketu vyhlásil Výbor pro národnost-
ní menšiny Zastupitelstva Ústeckého 
kraje a uspořádala společnost Euro-
pean Press Holding, a. s.
Ocenění studentům předal Pavel Vod-
seďálek, předseda Výboru pro národ-
nostní menšiny, zástupci výboru a dár-
kové tašky připravil Ing. Jiří Morštadt 
za pořádající společnost. „Cesta integ-
race cizinců do naší společnosti ve spo-
lupráci s Výborem pro národnostní men-
šiny Ústeckého kraje je důležitá a potřeb-
ná, a právě pravidelné oceňování nejlep-
ších studentů jednotlivých menšin může 

být příkladem těchto aktivit,“ uvedl kro-
mě jiného Pavel Vodseďálek.
Oceněni byli studenti Filip Fuchsig 
(Bulharsko) ze Střední průmyslové 
školy Ústí nad Labem, Natálie Kuchá-

rová (romská menšina) z Konzervato-
ře a VOŠ Jaroslava Ježka Praha, Vikto-
rie Ficajová (Ukrajina) z Vyšší odbor-
né školy zdravotnické a Střední školy 
zdravotnické Ústí nad Labem, Roman 

Pham  (Vietnam) ze Střední školy tech-
nické Most. Za Ester Burgerovou (ži-
dovská menšina) a Ivannu Anikeeva 
(Rusko) převzali ocenění členové Výbo-
ru pro národnostní menšiny.

Cílem ankety je odměnit nejúspěšnější 
středoškolské studenty národnostních 
menšin, poděkovat středoškolským pro-
fesorům a mediálně popularizovat vzdě-
lávání v Ústeckém kraji. 

Ústecký kraj vyhlásil nejlepšího středoškolského studenta

Zástupci Ústeckého kraje a Severočes-
ké vědecké knihovny předávali oceně-
ní třem nejlepším knihovníkům ma-
lých neprofesionálních knihoven Ús-
teckého kraje, kteří se v roce 2018 svou 
aktivní činností nejvíce zasloužili o za-
členění knihovny do každodenního ži-
vota obce a tedy o její proměnu v ko-
munitní centrum.
Ze šesti nominovaných knihovníků růz-
ných okresů kraje získal 1. místo Karel 
Singer z Háje u Duchcova, 2. místo paní 
Helena Černá z Měděnce a 3. místo paní 

Vratislava Ekrtová z knihovny v obci Lib-
čeves. Ocenění si za svou práci odnesli 
fi nanční odměnu a věcné dary věnované 
Ústeckým krajem, krajskou knihovnou 
a Výstavištěm Zahrada Čech. Ceny pře-
dávala radní Ústeckého kraje Jitka Sache-
tová, tajemnice pro kulturu a památko-
vou péči Karin Strnadová a ředitelka SV-
KUL Jana Linhartová a ředitelka Výsta-
viště Zahrady Čech Michaela Mokrá.
V den zahájení výstavy Zahrada Čech 
také Severočeská vědecká knihovna 
výstavišti slavnostně předala originál-

ní knihobudku zásobenou knihami vy-
řazenými z běžného fondu a vztahují-
cími se k tématu probíhající výstavy. 
Návštěvníci si tak ze zahradního vele-
trhu mohli zdarma odnést například 
kuchařskou knihu, návod k pěstová-
ní kaktusů či zajímavou encyklopedii 
o přírodě. Knihobudka bude na výsta-
višti u informačního centra umístěna 
během všech výstav, které tu proběh-
nou v roce 2019. Měnit se bude jen te-
matické zaměření knih.
 Zdroj: Severočeská vědecká knihovna 

Tu slavnostně otevřel přestřižením 
pásky hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček společně s ředitel-
kou školy Helenou Všetečkovou.
„Chtěl bych moc poděkovat vaší paní ře-
ditelce, bez které by nebylo možné tak-
to nákladnou investici zrealizovat. Dí-
ky patří všem, kteří se na této stavbě 
podíleli. Ono se v dnešní době říká, že 
děti ztrácejí zájem o sportování, ale po-
kud zde vyrostla takhle pěkná tělocvič-
na, děti by mohly mít opět zájem o po-
hyb a sport,“ uvedl na slavnostním za-
hájení hejtman Bubeníček.

Od roku 2008 činily investiční náklady 
na různé opravy či rekonstrukce roud-
nické školy téměř 77 milionů korun. 
„Těší mě, že náš kraj chápe nutnou po-
třebu rozvíjet odborné školství a také, že 
chápe nutnost vychovávat nové a nové 
řemeslníky,“ děkovala svému zřizova-
teli ředitelka školy Helena Všetečková. 
Na rekonstrukci tělocvičny bylo vyna-
loženo 27 milionů korun, na sportov-
ní vybavení padlo téměř 1,3 milionu 
korun. V areálu byly opraveny i šatny, 
sociální zařízení a kabinet pro vyuču-
jící tělesnou výchovu

Agentura CzechTourism zveřej-
nila informace o vlastním měře-
ní návštěvnosti turistických cílů 
v České republice. 

Ústecký kraj jasně vede v kategorii Pří-
rodní turistické cíle, kde jsou na prvním 
místě v celé České republice Soutěsky 
Kamenice v Českém Švýcarsku. Katego-
rii dále obsadilo České Švýcarsko hned 
několikrát. Třetí je Pravčická brána, pá-
té jsou Tři prameny v Branově, šestá Ga-
brielina stezka ve Hřensku, sedmá Mez-
ná ve Hřensku, osmé jsou Jetřichovické 
vyhlídky a desáté Kyjovské údolí.
„Úspěch jedné z turistických destinací 
Ústeckého kraje Českého Švýcarska mě 
těší,“ uvedl k výsledkům radní pro re-
gionální rozvoj, cestovní ruch Ústecké-
ho kraje Zdeněk Matouš a dodal: „Hod-
ně turistů k nám míří i za pietními mís-
ty, Památník Terezín je hned druhé nej-
navštěvovanější místo. Mezi turistickými 
cíli v kategorii Lidová kultura jsme obsa-
dili hned tři příčky, pátá je Zadní Doubi-
ce, šestý Skanzen Zubrnice a sedmá je Ka-

menická Stráň v Růžové. Jaká bude ná-
vštěvnost v letošním roce, vyhodnotíme 
zase za rok. Rozhodně se v ní pozitivně 
odráží intenzivní spolupráce CzechTou-
rismu s regiony při tvorbě marketingo-
vých kampaní a dalších aktivit. Cílem je 
zachování trvale udržitelného cestovní-
ho ruchu.“

V TOP 50, kde jasně vede Pražský hrad, 
Lanová dráha na Petřín a ZOO Praha, ob-
sadily turistické atraktivity z našeho regi-
onu 32. příčku s Památníkem Terezín, 33. 
příčku drží Zoopark Chomutov a 34. Sou-
těsky Kamenice. V závěsu je 43. Edmun-
dova soutěska, tedy lodičky ve Hřensku 
a 44. místo patří Pravčické bráně.

Knihovník roku má svého vítěze

Výhercům předala ceny Jitka Sachetová (první vpravo), radní pro kulturu.

Na litoměřickém výstavišti došlo k vyhlášení vítězů 4. ročníku ocenění Knihovník Ústeckého kraje. 

SOŠ a SOU Roudnice nad Labem se pyšní novou tělocvičnou.

Novou tělocvičnu roudnické školy 
otevřel hejtman Ústeckého kraje
Na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Roud-
nici nad Labem se žáci i pedagogický sbor dočkali otevření no-
vě zrekonstruované tělocvičny. 

Soutěsky Kamenice v Hřensku jsou první v návštěvnosti v kategorii Přírodní turis-
tické cíle.

Náš kraj vede v návštěvnosti
přírodních turistických cílů

Blíží se poslední klapka seriálu ČT Rapl 2
Natáčení divácky úspěšného seriálu Rapl 2 se blíží ke konci. V seriálu se objeví 
známá parta vyšetřovatelů v čele s majorem Kunešem, náčelníkem Rohanem, 
Lupínkem, Máchou i Slepičkovou. K nim postupně budou přibývat postavy dal-
ší. V Ústeckém kraji a především pak v samotném městě Ústí nad Labem se na-
táčela víc jak jedna třetina. Filmaři zde strávili 45 dní.
„Na rozdíl od první řady má druhá silné téma, které se táhne všemi 13 díly a tím je 
řeka, po které připlouvá zločin. Kvůli tomu padla volba na Ústí nad Labem, protože 
řeka tu je, jsou tu funkční přístavy, je to taková vlastně lodní křižovatka a maximál-
ně nám tu vyšli vstříc,“ komentuje volbu lokace režisér Jan Pachl.
Děj druhé kriminální série s osobou hlavního hrdiny, policejního vyšetřovatele 
Kuneše (v podání Hynka Čermáka), se natáčel na řadě významných míst jako 
je výletní zámeček Větruše, Mariánský most, Střekov, nemocnice, Tovární ulice, 
obchodní centrum, v ulicích města a na jezeře Milada. 
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Fontána nabízí nové wellness centrum
in

ze
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Teplice | Přímo v Nákupním 
centru Fontána bylo v polovi-
ně září slavnostně zprovozněno 
nové wellness centrum a rozší-
řené plochy stávajícího fi tness. 
Podle slov manažera Nákupní-
ho centra Fontána Karla Schö-
na jde o jedno z nejmoderněj-
ších center v regionu.

Fitness Wellness Fontána je významnou 
investicí společnosti JTH Fitness, která si 
po rozšíření a zkvalitnění služeb vyžá-
dala částku 29 milionů korun. Slavnost-
ní otevření a přestřižení pásky si nene-
chal ujít teplický primátor a místopřed-
seda Senátu Jaroslav Kubera, náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd, zá-
stupkyně investorské a developerské sku-
piny JTH Lenka Třešňáková a Eva Loos, 
manažerka Wellness Fitness Fontána.
Centrum nabízí sedm saun včetně ven-
kovní terasy s tradiční fi nskou, aroma-
tickou či solnou saunou, speciální zá-
žitkové sprchy, vířivky, masáže, solária 
či Kneippův chodník.

Fitness nyní nabízí možnost zacvičit 
si na ploše 1500 metrů čtverečních 
s pestrou nabídkou posilovacích stro-
jů, strečinkovou zónou, koutkem pro 
boxery. Fitness je zaměřeno na širo-
kou klientelu a své místo zde najdou 
jak lidé, kteří chtějí cvičit na klasic-
kých posilovacích strojích, tak ti, kte-
ří preferují kardio, funkční a core cvi-
čení za dohledu certifi kovaných tre-
nérů.
„Jako jediní na Teplicku se můžeme poch-
lubit trenažéry chůze do schodů, nechy-
bí další špičkové stroje jako jsou Air Bike 
a velké oblibě se u návštěvníků těší Cross-
fi ttová věž,“ říká manažerka Fitness 
Wellness Fontána Eva Loos. 
 Text a foto: top

Hodnotící komisi byly dne 19. 9. 2018 
předloženy projekty, které ústecká uni-
verzita intenzivně připravovala půl ro-
ku do výzev č. 02_18_058 (ESF výzva 
pro vysoké školy – Strukturálně posti-
žené regiony) a 02_18_059 (ERDF výzva 
pro vysoké školy – Strukturálně posti-
žené regiony) v prioritní ose 2 OP VVV.
„RE:START byla pro nás obrovská výzva 
a bylo nutné ji co nejúčelněji využít. Jsem 
velmi rád, že si MŠMT pod stávajícím ve-
dením uvědomuje specifi ka našeho regio-
nu. Dobře jsme se připravili a odvedli kus 
práce. Z výsledku mám nesmírnou ra-
dost,“ říká rektor doc. Martin Balej.

UJEP připravila do RE:STARTu 
jeden neinvestiční 

a dva investiční projekty:
  U21* - Univerzita refl ektující problé-
my regionu severozápadních Čech

  U21 - Výstavba výukových prostor 
pro zdravotnické a technické studij-
ní programy

  U21 - Výstavba výukových prostor 
pro FUD (*U21 = Univerzita 21. století)

Tyto projekty se zaměřují na současné 
rozvojové priority UJEP. „Dvěma velký-
mi projekty jsou výstavba nového objek-
tu fakulty zdravotnických studií v areálu 

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
a dostavba fakulty strojního inženýrství 
v našem univerzitním kampusu. Třetí, ob-
jemově menší projekt, směřuje do podpo-
ry naší umělecké fakulty rekonstrukcí Do-
mu umění, který vznikl v prostorách bý-
valé menzy na Klíši,“ upřesňuje rektor.

Celková částka, kterou hodnotící ko-
mise ústecké univerzitě na její roz-
voj v Ústeckém kraji přisoudila, či-
ní 849 134 367 Kč. Tyto fi nance bude 
muset UJEP vyčerpat do 31. 12. 2021.
O fi nanční podporu v Ústeckém 
a Karlovarském kraji se v rámci da-

né výzvy ucházely ještě České vyso-
ké učení technické v Praze (získa-
lo 21 813 631 Kč) a Vysoká škola che-
micko-technologická v Praze (získala 
15 654 711 Kč).
„Chtěl bych poděkovat všem pracovní-
kům rektorátu a fakult za přípravu těch-
to úspěšných projektů. Jejich práce si ce-
ním, protože přinesla UJEP do budouc-
na možnosti rozvoje, na které by nemoh-
la bez RE:STARTu možná ani pomyslet,“ 
uzavírá Martin Balej.
Díky úspěchu UJEP v RE:STARTu bude 
ústecká univerzita aktivně přispívat ke 
snižování sociálních a ekonomických 
aspektů vyloučeného regionu rozvo-
jem lidských zdrojů, v klíčových oblas-
tech průmyslově zaměřeného regio-
nu, a všeobecných potřeb každé obča-
na Ústeckého kraje v oblasti zdravot-
nictví. 
 Zdroj: Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

V RE:STARTU získala UJEP bezmála 850 milionů korun
Ústí nad Labem | Komise pro hodnocení projektů předložených 
v rámci výzvy všeobecně známé pod názvem RE:START rozhodla 
o poskytnutí 850 milionů korun Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem. Finance rozdělované díky operačnímu programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) do strukturálně postižených regionů 
znamenají pro UJEP jedinečnou možnost rozvoje.
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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

„Předpokládáme, že ke konci letošního 
roku budeme mít zcela splněno dvanáct 
opatření a mezi žadatele budou rozděle-
ny 3 miliardy korun. Momentálně se fi na-
lizují parametry výzev, které budou vyhlá-
šeny ještě do konce letošního roku,“ uved-
la zástupkyně zmocněnce vlády Gabrie-
la Nekolová. Dodala, že zatím největším 
úspěchem jsou dotace na podporu vy-
sokých škol, které jsou realizovány pro-
střednictvím Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR. Jedná se o část-
ku ve výši 2,2 miliardy korun a Ústecký 
region z ní získá téměř polovinu.
Právě bylo dokončeno hodnocení po-
daných žádostí a mezi úspěšnými pro-
jekty lze zmínit např. rozvoj Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 

zvýšení kvality studia technického 
vzdělání pro potřeby trhu práce v Ús-
teckém kraji Českého vysokého učení 
technického – pracoviště Děčín či stav-
ba budovy Katedry studií lidského po-
hybu Ostravské univerzity a další. 
„Tyto mnohdy náročné investice umožní, 
aby se z původních průmyslových a uhel-
ných regionů staly kraje zaměřené na zna-
losti a vzdělanost,“ komentoval náměs-
tek MŠMT Václav Velčovský. Rektor Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem doc. Martin Balej k tomu ře-
kl: „RE:START pro nás byla obrovská výzva 
a bylo nutné ji co nejúčelněji využít. Jsem 
velmi rád, že si MŠMT pod stávajícím vede-
ním uvědomuje specifi ka našeho regionu. 
Dobře jsme se připravili a odvedli kus prá-
ce. Z výsledku mám nesmírnou radost.“ 

Na podzim budou vyhlášeny výsledky 
výzvy z Ministerstva průmyslu a obcho-
du ČR na podnikatelské využití brown-
fi eldů, laicky řečeno - oživení starých 
průmyslových areálů. I zde má Ústecký 
kraj hned několik želízek v ohni. 
Další dotační programy běží ve spolu-
práci s Technologickou agenturou ČR, 
a to na podporu výzkumu. 
„Ještě do konce roku pak vyhlásí Minis-
terstvo pro místní rozvoj ČR dotační ti-
tul na nepodnikatelské využití brownfi -
eldů. Celková alokace na tento program 
je 600 miliónů korun, v první výzvě bu-
de pro zájemce připraveno 200 miliónů 
korun. Ve všech třech krajích evidujeme 

velký zájem ze strany měst a obcí o tento 
program a s řadou budoucích žadatelů 
konzultujeme jejich záměry,“ řekla Ga-
briela Nekolová. Dodala, že je připra-
veno i vyhlášení výzvy na zpracování 
studie týkající se programu na speci-
fi cké brownfi eldy. Města a obce se bu-
dou moci zapojit i do další výzvy na 
demolice budov v sociálně vylouče-
ných lokalitách.
Vláda počítá, že v horizontu let uvol-
ní na realizaci těchto opatření miliar-
dy korun z národního rozpočtu, ale 
také prostřednictvím Evropských fon-
dů. Již probíhají jednání s Evropskou 
komisí. „Jedná se také o tom, že by-

chom pro naše kraje mohli na realizaci 
programu RE:START využít nedočerpa-
né prostředky z evropských fondů, kte-
ré byly původně plánovány na podporu 
vysokorychlostního internetu,“ vysvět-
lila Gabriela Nekolová. Jedná se např. 
o opatření na zlepšení kvality ovzduší 
prostřednictvím podpory nízkoemis-
ní veřejné dopravy. 
Řízení RE:STARTU od příštího roku no-
vě přejde do gesce Ministerstva pro 
místní rozvoj. Podle slov ministryně 
Kláry Dostálové se na program počítá 
s celkovou částkou 62 miliard korun, 
která by měla být vyčerpána postup-
ně do roku 2030.

RE:START do konce roku přidělí další dotace do regionu
Ústí nad Labem | Naplňování programu RE:START pro strukturál-
ně postižené kraje, tedy Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský, 
je v plném proudu. Brzy se rozběhne realizace již druhého akčního 
plánu, který začátkem září schválila vláda. Současně bude zahájen 
sběr podnětů do třetího akčního plánu, do něhož se může zapojit 
odborná i laická veřejnost.

Gabriela Nekolová, zástupkyně zmocněnce vlády
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TIPY NA VÝLET

…i my jsme energií

lepší budoucnosti Ústeckéh
o kraje…

„Oblastí Soosu projde ročně více než 
60 000 lidí. Značka národní přírodní re-
zervace veřejnost přitahuje a je dobře, že 
se do péče aktivně zapojují i místní sa-
mosprávy. Mám radost, že se do sebe ne-
uzavírá ani státní ochrana přírody, pro 
kterou je jednou z priorit právě ukázka 

zdejších přírodních krás návštěvníkům,“ 
uvedl při zahájení výstavby ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec. 
Nové centrum, které začne návštěv-
níkům sloužit v příštím roce, poskyt-
ne potřebné zázemí včetně informací 
o ochraně zdejší jedinečné přírody. 
„Zdejší krajina je učebnicí geologie, 
ekologie i historie v jednom. Už sedm 

let při péči o zdejší přírodu aktivně 
spolupracujeme s Karlovarským kra-
jem, vydáváme společně časopis Ar-
nika a organizujeme vzdělávací akce. 
Smlouva, kterou jsme uzavřeli s měs-
tem Františkovy Lázně, pomůže spo-
lečně a aktivně pečovat o zdejší cen-
ná území, jako jsou národní přírod-
ní rezervace Soos a přírodní památka 
Komorní hůrka,“ vypočítává ředitel 
AOPK ČR František Pelc.     
Výstavba návštěvnického centra nijak 
neomezí přístup do přírodní rezerva-
ce Soos, která nabízí turistům více než 
kilometr dlouhou naučnou stezku po 
dřevěných chodnících na dně vyschlé-
ho slaného jezera. Dnes je z něj roz-
sáhlé rašeliniště známé díky bublají-

cím bahenním sopkám, které vytváří 
unikající oxid uhličitý jako pozůstatek 
vulkanické činnosti. Ostatně slovo „So-
os“ znamená v chebském německém 
nářečí „močál“. 
Finanční prostředky na nové centrum 
ve výši 18 milionů korun poskytne pro-
jekt Brána do nitra Země, který je hra-
zený z programu přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko. 
Cílem projektu je obnova kulturního 
a přírodního dědictví v konkrétních lo-
kalitách – Fichtelberg, Cheb a Františ-
kovy Lázně. Tato tři místa by měla pro-
pojit naučná stezka, stejně jako spo-
lečná prezentace využívající moderní 
technologie. 

Přírodní rezervace Soos nabídne nové zázemí 
Františkovy Lázně | Výstavba návštěvnického centra v národní pří-
rodní rezervaci Soos u Františkových Lázní je v plném proudu. Sou-
částí nově budovaného návštěvnického centra budou vstupní pro-
story s pokladnami, venkovní altán určený jako přírodní učebna 
pro školní programy, dvě badatelny pro studenty vysokých škol 
a konferenční místnost pro širokou veřejnost a studenty ze škol. 
Areál nabídne také nové venkovní toalety pro návštěvníky. 

Největší
workoutové 
hřiště na světě
Benešov | Ve středočeském Benešo-
vě vzniklo hřiště, které nemá obdo-
by. Je totiž největší na světě. Hřiště, 
které vybudovala společnost RVL13, 
vzniklo díky městu Benešov. 
Workoutové hřiště značky RVL13 se 
rozkládá na sedmi stech metrech 
čtverečních a je tak největší na svě-
tě. Sportoviště, na kterém se cvičí 
vahou vlastního těla, má navíc i par-
kurovou část. Na jeho návrhu se po-
díleli nejlepší čeští workoutoví atle-
ti. Hřiště díky tomu přináší širokou 
nabídku nejmodernějších kvalitních 
cvičebních prvků pro venkovní cvi-
čení. Dopadovou plochu tvoří atrak-
tivní modrý tartan. 
Nové hřiště je v průměru pětkrát 
větší než běžná sportoviště toho-
to typu. Sportoviště je odolné vůči 
vandalům, kteří by ho chtěli poško-
dit a i případné posprejování lze 
jednoduše odstranit. Hřiště bylo 
rovněž testováno, je certifi kované 
a splňuje tak nejvyšší bezpečnost-
ní a kvalitativní požadavky.


