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Populární youtuberka, blogerka a momentálně také modelka 
Veronica Biasiol prezentuje svůj provokativní styl jako image, 
kterou její fanoušci mají rádi. Většinu svého volného času vě-
nuje kromě jiného i vymýšlení nových projektů.

Z koníčku 
je nejlepší
práce na světě

 Jak jste přišla na myšlenku založit 
si módní blog?
Přišla úplně spontánně po mých 12. 
narozeninách. Chtěla jsem místo, 
kam bych mohla sdílet své myšlen-
ky, módní tipy a věci, které jsem mě-
la ráda. Postupem času vzešel z mé-
ho původního blogu prostor spíš 
k prezentaci mě samotné a pak už 
přirozeně následoval jen YouTube 
kanál. A právě jemu se teď po matu-
ritě můžu věnovat konečně naplno! 
Ruku v ruce šly se mnou i sociální sí-
tě jako Instagram a Facebook. Dnes-
ka svoje profily udržuji na více než 
5 platformách různých sociálních sí-
tí a tak se původně z koníčku stala 
ta nejlepší práce na světě! 

 Stala jste se módní ikonou teena-
gerů, to byl váš cíl?
Děkuji! Jak jsem již zmínila, začátky 
byly spíše spontánní. Postupem času 
ale s velkým publikem můžete předá-
vat velké věci a myšlenky. Stát se mo-
tivací pro mladé lidi je rozhodně čest, 
je ale potřeba přijmout i určitou zod-
povědnost.  

 Jako známá youtuberka a blogger-
ka jste se rozhodla podpořit letošní 
pražský Prague Pride…
Ano! Miluji LGBT komunitu a právě 
podpora takovýchto projektů, třeba 
jen účastí na nich, je pro mou práci 
vždycky velké zpestření a radost. 

 Jak se udržujete v kondici?
Odmalička mě doma vedli ke sportu, 
takže k němu mám velký vztah. En-
dorfi ny jsou při mé práci důležité, 
takže v posilovně jsem 3-5x týdně.

 Musíte se krotit, pokud jde o váš 
jídelníček?
Asi bych měla více, ale miluji 
všechno jídlo a ráda si dám i ně-
co opravdu nezdravého. Mám vel-
kou výhodu díky tomu, že doma 
vaříme velmi zdravě. Pokud jsem 
ale někde na focení, nebo celý den 
po schůzkách, většinou mi pod-

mínky nedovolí nic moc extra zdra-
vého, bez velkých příprav dopředu, 

na které upřímně většinou ani není 
moc čas. 

 Jak trávíte svůj volný čas, tedy po-
kud nějaký máte?
Čas je o prioritách. Pro mě je samo-
zřejmě velkou prioritou práce a mo-
mentálně pro mě upřímně nic a ni-
kdo, krom rodiny, není důležitější. 
Většinu volného času trávím v posi-
lovně, sledováním seriálu nebo vy-
mýšlením nových projektů. Nemůžu 
si zkrátka pomoci! Když je vaše práce 
i vaším největším koníčkem, je to prá-
ce, ze které nepotřebujete jet na do-
volenou. 

 Prosazujete se i v modelingu, jaké 
plány v něm máte?
Mým cílem nikdy nebylo být model-
kou. Samozřejmě moje spoluprá-
ce se spoustou značek častokrát vy-
ústí v nějaká focení a natáčení. O to 
zajímavější a rozmanitější pak práce 

je. Každopádně velkým modelingem 
bych to nenazvala, spíš součástí dob-
ré prezentace infl uencera. 

 Čeho chcete v životě dosáhnout?
Jednoho velkého cíle už jsem v životě 
dosáhla. Po maturitě jsem se mohla za-
čít věnovat naplno práci, kterou miluji, 
a baví mě. Pokud to tak bude i dál, jsem 
stále nejšťastnější člověk a absolutní 
štěstí v životě je přeci cílem nás všech. 

 Jste liberecká rodačka, plánujete 
ve městě pod Ještědem zůstat či za-
míříte jinam?
Zrovna jsme postavili nový dům prá-
vě pod Ještědem. Sever mám ráda, 
vždycky bude mým domovem, ale mo-
mentálně je většina mé práce přede-
vším v Praze. Proto se plánuji v půlce 
následujícího roku přestěhovat právě 
tam. A potom? Uvidíme, kam mě ces-
ty zavedou. 
 Text: top, foto: Petr Zapletal (ZLYART)
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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.

Autobusovou dopravní obsluž-
nost zajišťují pro Ústecký kraj 
v 15 oblastech čtyři soukromí 
dopravci. Od poloviny září no-
vě také vlastní příspěvková or-
ganizace Dopravní společnost 
Ústeckého kraje. O jejím vzniku 
a fungování jsme hovořili s ná-
městkem hejtmana pro dopra-
vu Jaroslavem Komínkem.

 Proč se Ústecký kraj rozhodl zalo-
žit vlastní dopravní společnost?
K myšlence na založení vlastního do-
pravce mě vedla situace po vydání na-
řízení vlády o navýšení minimální za-
ručené mzdy řidičů. Se zvýšením mzdy 
pro řidiče se nedá než souhlasit, ale způ-
sob, jakým to tenkrát Sobotkova vlá-
da udělala, tedy nesystémově, bez při-
dání peněz a bez respektu k platným 
smlouvám, celou věc velmi zkompliko-
val. U nás v Ústeckém kraji jsme měli 
poměrně čerstvě vysoutěžené desetile-
té smlouvy s jasnou a závaznou cenou, 
což nás limitovalo v tom, abychom do-
pravcům jen tak přidali částky, o které 
si žádali. Tehdy jsem si říkal, že vlastní 
společnost by na takové situace dokáza-
la reagovat pružněji a kraj by měl veřej-
nou službu pod kontrolou. Když potom 
někteří dopravci přišli s tím, že nejsou 
schopni a ochotni dojezdit desetileté 
období a chtějí skončit už v polovině ro-
ku 2019, založení vlastní společnosti, 
která by dopravu převzala a zajišťovala, 
z toho vyšlo jako dobré řešení. Nakonec 
se na to našla podpora napříč zastupi-
telstvem. I ostatní uznali, že vlastní do-

pravce nám umožní kontrolovat a ovliv-
ňovat zajištění veřejné dopravy, nasta-
vit spravedlivé a motivační podmínky 
pro řidiče i ostatní personál, zajistit pro 
občany nejvyšší kvalitu a přitom nebýt 
pod tlakem soukromých fi rem.

 Autobusy DSÚK ale jezdí už nyní. 
Jak k tomu došlo?
Společnost jsme založili v roce 2017 s tím, 
že se postupně připraví na ostrý provoz 
od poloviny roku 2019. Do té doby si měl 
ředitel sestavit tým, sehnat řidiče a auto-
busy, zajistit prostory, servis a další nále-
žitosti. Od jara letošního roku se ale znač-
ně vyhrotily vztahy s jedním z dopravců, 
se společností TD BUS, dříve Busline. Tato 
fi rma se sice zavázala, že bude jezdit do 
30. 6. 2019, ale letos opět navyšovala po-
žadavky na přidání peněz, výrazně zhor-
šila své služby, např. vynechávaly spoje 
a autobusy nebyly dobře udržované. Na-
konec začal TD BUS vyhrožovat tím, že 
ukončí zajišťování dopravy pro kraj už od 
1. září. Abychom se vyhnuli této uměle 
vyvolávané krizi, rozhodli jsme se uspíšit 
rozjezd DSÚK. V ohromném časovém pre-
su a v nedokonalých podmínkách se po-

dařilo managementu fi rmy vše připravit 
tak, aby od 15. září mohly vyjet autobu-
sy ve dvou oblastech kraje pod hlavičkou 
DSÚK. Bereme to tak, že musíme našim 
občanům zajistit službu, na kterou se mů-
žou spolehnout. 

 Jak se start vydařil? Přeci jen řidi-
čů je všeobecně nedostatek a i vy jste 
avizovali, že některé spoje pravděpo-
dobně nevypravíte.
Do posledních dní před samotným spuš-
těním provozu to skutečně vypadalo 
tak, že řidičů nebude dost a k nějakým, 
byť pokud možno minimálním výpad-
kům dojde. Ale můžu s hrdostí říct, že 
se tyto prognózy nenaplnily a DSÚK od 
prvního dne zajišťuje 100 % spojů v ob-
lastech Ústecka a Děčínska. To je oproti 
provozu TD BUS výrazné zlepšení. Ztíže-
né podmínky v začátku nám jen potvr-
dily, že jsme měli šťastnou ruku při vý-
běru ředitele. Ten si kolem sebe sesta-
vil schopný tým a já nepochybuji, že se 
k nám budou hlásit další řidiči, až se do-
zvědí, jaké podmínky jim nabízíme.

 Jaké jsou se společností plány do bu-
doucna? Bude rozšiřovat své působení?

Nejdůležitější je nyní zajistit si vlastní 
autobusy, abychom nemuseli platit ná-
jem. Běží nám výběrové řízení a já už se 
těším, až někdy na jaře vyjede po Ústec-
kém kraji zbrusu nová fl otila pěkných 
moderních vozů, maximálně vstřícných 
i pro osoby s omezenou schopností po-
hybu. Všichni dopravci se potýkají s per-
sonálními problémy. Také my chceme 
a potřebujeme nabírat řidiče. Ve chvíli, 
kdy budeme mít autobusy a řidiče, mů-
žeme směle přebírat zajišťování dopra-
vy v dalších oblastech kraje, především 
tam, kde stávající dopravci chtějí skončit 
v polovině příštího roku. Výhledově by 
měla DSÚK zajišťovat dopravu zhruba 
v 60 procent kraje. Tak dáme šanci sluš-
ným dopravcům, aby s námi nadále spo-
lupracovali, zachováme si určité zdravě 
konkurenční prostředí a přitom budeme 
mít v podobě DSÚK pojistku pro případ-
nou další krizi. 

 Jak to vypadá s převzetím linek na 
Litoměřicku?
Oblast Litoměřicka jezdí pro kraj spo-
lečnost TD Bus a je pravdou, že situ-
ace tam se od srpna rapidně zhorši-
la. Denně nejezdily desítky spojů a ob-
čané neměli do poslední chvíle prav-
divé a spolehlivé informace o tom, co 
vlastně pojede. Snažili jsme se alespoň 
zlepšit informovanost prostřednictvím 
sms systému, ale i my jsme byli odká-
záni jen na to, co nám sdělil doprav-
ce. Nabídli jsme proto TD Busu, že pře-
vezmeme jejich řidiče a provoz zajistí-
me Dopravní společností ÚK. Bohužel, 
dopravce chce jen přidat peníze, přes-
tože neplní smlouvu a na jeho služby 
není spolehnutí. Aktuálně se zajištění 
dopravy zlepšilo, dopravce si sehnal 
náhradní řidiče a smlouvu plní, ale ne-
vím, jak dlouho to může vydržet. O ře-
šení situace proto budeme jednat na 
schůzi Rady Ústeckého kraje.

Náměstek pro dopravu ÚK Jaroslav Komínek: 
Vznik nové společnosti? Chtěli jsme se jen vyhnout krizi

 

Kraj ocenil
dárce krve
Téměř 40 bezpříspěvkových dár-
ců krve bylo oceněno na Benedik-
tu v Mostě. Slavnostního dopoled-
ne se zúčastnil náměstek hejtmana 
Stanislav Rybák, zástupci Oblast-
ního Červeného kříže Teplice a za 
Krajskou zdravotní členka předsta-
venstva KZ Jitka Hanousková.

Dárci byli oceněni Zlatým kří-
žem 2. třídy za 120 a více odběrů. 
„Jsem rád, že jsme se zde sešli, aby-
chom mohli poděkovat všem, kteří 
krev dobrovolně darují a pomáha-
jí tak zachraňovat lidské životy. Pro-
tože právě krev je něco, co neumíme 
ničím nahradit. Chtěl bych všem dár-
cům popřát pevné zdraví, a aby se ni-
kdy nedostali do situace, kdy budou 
sami krev potřebovat,“ řekl náměs-
tek hejtmana Stanislav Rybák.
„Všem vám rozhodně patří velký dík 
a ocenění. Já osobně jsem v mládí do-
sáhla na Jánského bronzovou plake-
tu, na kterou jsem velmi pyšná, a o to 
víc obdivuji vás, kteří jste dosáhli tak 
úctyhodného čísla v počtu odběrů,“ 
poděkovala dárcům za Krajskou 
zdravotní Jitka Hanousková.

Náměstek hejtmana Stanislav 
Rybák gratuloval dárcům krve.

Litoměřice | Na svém místě, 
tedy na oddělení radiologie 
a zobrazovacích metod Nemoc-
nice Litoměřice, je již první část 
dodávky nového skiagrafi ckého 
přístroje. 

Jedná se v této fázi o pojízdný rentgen 
s digitalizací, který umožňuje pořídit 
snímky kdekoli po nemocnici, napří-
klad přímo u lůžka pacienta. Přístroj 
byl ihned po dodání uveden do provo-
zu a již slouží pacientům. Druhá část 
z této veřejné zakázky, a to digitální 
skiagrafi cký komplex, bude do litomě-
řické nemocnice dodán do konce letoš-
ního roku.
Postupná modernizace radiologické-
ho pracoviště, která probíhá za provo-
zu a zahrnuje nejen obnovu přístrojo-
vého vybavení, ale i stavební úpravy 
vybraných prostor oddělení, vyžaduje 
i dočasná provozní omezení. „V posled-
ním říjnovém týdnu jsme v jedné ze sním-
koven demontovali starý rentgenový pří-

stroj a následně zahájili stavební práce, 
abychom prostor náležitě připravili pro 
instalaci nového digitálního skiagrafi cké-
ho komplexu. Tento výpadek jednoho pra-
coviště nám sice částečně nahrazuje nově 
dodaný pojízdný rentgen, ale jistým ome-
zením, která mohou mít za následek do-

časné prodlužování čekacích dob na jed-
notlivá vyšetření, se bohužel nevyhneme,“ 
upozornil předseda představenstva li-
toměřické nemocnice Radek Lončák 
a dodal, že pacienti přicházející na od-
dělení radiologie na vyšetření jsou o té-
to skutečnosti informováni.  (nk)

Oddělení radiologie v litoměřické 
nemocnici prochází modernizací

„Komedie nejvíc chutnají ve společnosti 
jiných smějících se lidí. Chceme fanouš-
kům ostřejšího humoru dopřát zážitek 
posílený o velké plátno, dobrý zvuk a spo-
lečnost dalších desítek podobně naladě-
ných diváků. Už jsme první epizody tak-
to pouštěli v Brně. A stojí to za to,“ říká 
kreativní producent Michal Reitler. Se-
riál MOST! se poprvé představil na fes-
tivalu televizních a online seriálů Se-
rial Killer v Brně letos v květnu, v červ-
nu pak v mosteckém kině Kosmos pro-
běhla projekce pro spolupracovníky, 
kteří se na natáčení seriálu podíleli, 
a nyní seriál, resp. první tři díly, bu-
dou moci vidět diváci a fanoušci v dal-
ších pěti městech. Poprvé ve Veřejném 
sále Hraničář v Ústí nad Labem, pak 
v mosteckém kině Kosmos 8. listopa-
du od 20.00 hod. Obou premiér se zú-
častní tvůrčí delegace v čele s předsta-
vitelem titulní role Luďka Martinem 
Hofmannem, režisérem Janem Pruši-
novským a scenáristou Petrem Koleč-
kem. A pokud zavítáte alespoň na jed-
no promítání, pomůžete i dobré věci. 
Výtěžek bude věnován mosteckému 
hospici. „Darovat výtěžek ze vstupného 
z projekcí předpremiér na bohulibé účely 
vítám, tím víc, že se bude podpořeno za-
řízení v našem městě,“ sdělil primátor 
Mostu Jan Paparega.

„Most je ryze dělnické město, a proto má 
svou nezaměnitelnou fi lozofi i. Vizuálně je 
naprosto unikátní, protože vyrostlo na ze-
lené louce během několika let jako náhra-
da za zbořený starý Most. Není moc měst, 
kde se snoubí krásná příroda se socrea-
listickou architekturou,“ vysvětluje reži-
sér Jan Prušinovský a dodává: „To, co se 
odehrává v seriálu, samozřejmě není kaž-
dodenní mostecká realita, ale pokus ji ně-
jak vypravěčsky a stylisticky uchopit. Tak 
jako se ve městě Fargo ve skutečnosti ne-
nahánějí nájemní vrazi, v Midsomeru ne-
umírá každý den člověk, ani v Mostě se 
v takové míře neděje to, co v této sérii.“ 

MOST! se poprvé představí v Ústeckém kraji
Ústí nad Labem/Most | Nový komediální seriál MOST! scénáristy Petra Kolečka a režiséra Jana Pru-
šinovského se poprvé představil divákům tam, kde se natáčel - v Ústeckém kraji. Speciální před-
premiéry připravila Česká televize ve spolupráci s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje, v Ústí nad 
Labem a Mostě. Další projekce byly pak naplánovány v Plzni, Ostravě a v Praze. Výtěžek ze vstupné-
ho poputuje na účet Hospice v Mostě.

„Z Mostu pochází moje manželka a hos-
podu Severka jsem navštěvoval s tchá-
nem. Postavy jsou inspirované skutečný-
mi předobrazy. Tedy některé. To je důvod, 
proč je to v Mostě. Nenapadlo mě to pře-
souvat jinam,“ doplňuje Petr Kolečko.
V průběhu 65 natáčecích dní, po které se 
seriál připravoval, si v něm zahrálo celkem 
821 komparzistů převážně z Mostu a okolí.

Litoměřice | Jste z malé obce 
na Úštěcku nebo Štětsku, po-
třebujete vydat občanský prů-
kaz a nechce se vám jet 20 ki-
lometrů do Litoměřic, které 
tuto agendu vykonávají pro té-
měř čtyři desítky měst a obcí? 

Litoměřická radnice pro obyvate-
le měst Štětí, Úštěk a jejich spádo-
vé obce chystá novou službu „Mobil-
ní úřad“. Jeho pracovníci přijedou do 
Štětí či Úštěku za klienty již za něko-
lik měsíců.

„Posunout služby občanům o krok dál 
– taková myšlenka stála u zrodu no-
vého plánu, na kterém jsme v uplynu-
lých dnech začali pracovat společně se 
zástupci měst Štětí a Úštěku. Úřad je 
pro lidi a má jim sloužit,“ konstatuje 
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. 
Město nyní pracuje na možnosti zří-
dit ať již plnohodnotná detašovaná 
pracoviště, nebo pracoviště, které 
bude služby zprostředkovávat, a to 
v Úštěku a Štětí. Pracovníci litoměřic-
kého úřadu by pak na tato místa do-
jížděli.

Litoměřice budují mobilní úřad
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Praha | Výrazný nárůst nabídek na 
práci v modelingu včetně dalších 
souvisejících zakázek zazname-
naly vítězky prestižní soutěže krá-
sy TOP MODEL OF THE YEAR 2018, 
jejíž fi nále se uskutečnilo v pěti-
hvězdičkovém Grand Hotel Bohe-
mia Prague.

Angelika Kostyshynová přiznala, že 
se jí v životě změnilo úplně všechno. 
„I když jsem dříve měla nějaké nabídky 
na práci v tomto oboru, teď se ty mož-
nosti znásobily, a to i díky řediteli toho-
to projektu Jirkovi Morštadtovi. Řadu 
zakázek mám od něj i od spolupracují-
cí agentury  Angels Vampires,“ říká An-
gelika a dodává, že jí úspěch přinesl 
i větší šance v zahraničí. „Plánuji ješ-
tě zakázku v Dubaji, spoustu přehlídek 
také v Čechách. Jinak přítele stále mám, 
jen více času trávím kvůli práci v Praze 
než doma v Ústí,“ říká s úsměvem ví-
tězka letošního ročníku.
Dominika Krauzová si jako I. vice-
miss pochvaluje řadu pracovních 
příležitostí. „Modeling je můj napl-

něný sen a tyto úspěchy jsou ještě ně-
co navíc. Pokud mám nějaké volno, rá-
da ho trávím s rodiči doma. Ale už se 
těším, jak si užiju s čerstvým řidičá-
kem jízdu s mojí cenou - zapůjčeným 
passatem. Chci se podívat třeba i do 
Rakouska,“ říká dívka.
Lucie Janošová, II. vicemiss TOP MO-
DEL OF THE YEAR 2018, potvrdi-
la, že jí úspěch určitě změnil život. 
„Mám dost práce, ať už jde o foce-
ní na Ibize s Jirkou Morštadtem a An-
gels Vampires, řadu přehlídek, kalen-
dář mám slušně zaplněný do konce 
roku. Zakončila jsem také magister-
ské studium obor pedagogika, psycho-
logie s bakalářským titulem, státnice 
jsou už za mnou, magisterské studi-
um jsem zatím musela odložit. Zača-
la jsem rovněž pracovat v jedné čínské 
společnosti jako asistentka, kde napl-
no využiju angličtinu. Jsem tam tako-
vá spojka mezi obchodem, marketin-
gem a Čínou, Maďarskem a Polskem. 
To mi vyhovuje a baví mě to,“ uved-
la Lucie. 

Zdroj: top, foto: Kateřina Šmejkalová

TOP MODEL OF THE YEAR 2018: Modelky jsou zavaleny nabídkami

Nejdříve předal výkonný ředitel KOPEC-
KÝ AUTO s.r.o. v Ústí nad Labem Jan Ša-
tra luxusní BMW X2 k užívání Angelice 
Kostyshynové. „Je to nádhera. Už se těším 
na první kilometry s tímto skvělým vozem. 
I ta barva je pěkná,“ řekla nadšená dívka 
při přebírání špičkového vozu přímo v au-
tosalonu. V tu chvíli již měla na prstě ori-
ginální prsten ze čtrnáctikarátového zla-
ta, který do soutěže věnoval klenotník 
Marek Rufert proslulý svým důrazem na 
kvalitu, individualitu a luxus.
Ředitel společnosti AUTO ANEX s.r.o. Pe-
tr Šťastný poté předal klíčky od nejnověj-
šího VW Passat Dominice Krauzové s přá-
ním, ať si vůz pořádně užije. „Mám čerst-
vý řidičák, tak se moc těším na první svezení 

s tímto vozem. Určitě ho pořádně projedu,“ 
řekla s úsměvem Dominika.  
Lucie Janošová si převzala v sídle společ-
nosti European Press Holding a.s. posled-
ní model LED TV Changhong. Všechny 
dívky si navíc odvezly dárkové tašky Der-
macol, vouchery na kurz bezpečné jízdy 
na Autodromu Most, na golf od Golf klu-
bu Hodkovičky, kondiční vyšetření v Cen-
trum Prevence o. s. či vytvoření osobních 
webových stránek SHOPMC Professional.
Slavnostního předávání se zúčastnil  ta-
ké porotce a jeden ze zakladatelů soutěže 
Jozef Macko. „Ve fi nále soutěže TOP MODEL 
OF THE YEAR 2018 se skutečně představily 
ty nejlepší modelky v rámci České republiky, 
osobnosti s velkým potenciálem a charisma-
tem,“ doplnil ředitel soutěže Ing. Jiří Mor-
štadt. Text: top, foto: Kateřina Šmejkalová, top

Vítězky TOP MODEL OF THE YEAR 2018 dostaly skvělé ceny
Praha/Ústí nad Labem | Napínavé fi nále prestižní soutěže krásy TOP MODEL 
OF THE YEAR 2018 ovládla v květnu v nádherném pětihvězdičkovém Grand 
Hotel Bohemia Prague Angelika Kostyshynová. Koncem října si společně 
s I. vicemiss Dominikou Krauzovou a II. vicemiss Lucií Janošovou převzaly od 
pořádající společnosti European Press Holding a.s. skvělé a hodnotné ceny.
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Tento program může do daných míst 
vrátit život prostřednictvím jejich re-
vitalizace - obnovy a znovuoživení da-
ných lokalit.
Kdy? První ze tří výzev tohoto progra-
mu s předpokládanou alokací 200 mi-
lionů Kč bude vyhlášena ke konci ro-
ku 2018. Další výzvy budou následovat 
v ročních intervalech do vyčerpání ce-
lé alokace programu, která činí 600 mi-
lionů Kč.
Kdo může žádat o dotaci? Dotace je 

určena pro obce a kraje. Dotace pro 
obce do 3 000 obyvatel může dosáh-
nout maximální výše až 70 %. Pro obce 
do 10 000 obyvatel až 60 % a pro vět-
ší města a kraje maximálně 50 %. Min. 
výše dotace je 300 tis. Kč a maximální 
možná dotace 30 mil. Kč.
Jaké nové využití takovéhoto brown-
fieldu je možné? V rámci dotačního 
titulu je možné území revitalizovat 
prostřednictvím rekonstrukce stáva-
jících objektů a ploch umožňující no-

vé využití daných lokalit, nebo po-
kud není jiná možnost i nové výstav-
by nahrazující původní brownfield, 
případně v poslední variantě na mís-
to původních objektů vybudovat od-
počinkovou zónu (park, veřejné hřiš-
tě atp.) 

Chybí vám v obci obecní dům, knihov-
na, veřejné parkoviště, zázemí pro 
obecní techniku, klubovny pro lokál-
ní spolky a máte na svém území ně-
jaký brownfi eld? Pak tento dotační ti-
tul představuje řešení právě pro vaši 
obec. S jedním omezením – nesmí se 

jednat o budovy bytového fondu, uby-
tovny atd. Pro tento typ budov je ur-
čen program Demolice budov v soci-
álně vyloučených lokalitách, který bu-
de znovu spuštěn na jaře roku 2019 
a o něm zase příště. 
Nebo jste nedočkaví a zajímají vás další 
možnosti rozvoje strukturálně postiže-
ných krajů? Najdete je na www.restart-
regionu.cz nebo získáte na mailové ad-
rese info@restartregionu.cz.

Program RE:START – Co dělat se starými 
a nevyužívanými místy ve městech a obcích?
Prostřednictvím programu RE:START a Ministerstva pro míst-
ní rozvoj se podařilo připravit nový dotační titul, který předsta-
vuje šanci na oživení či nové využití starých opouštěných míst, 
které nejsou města a obce schopny vyřešit vlastními silami. 
Kde? Na území vašich měst a obcí nejen v Ústeckém kraji. 
Jak? Prostřednictvím programu Podpora regenerace brownfi-
eldů pro nepodnikatelské využití. 

Z tajné volby vzešel vítězně kandidát na 
jmenování rektorem doc. RNDr. Martin 
Balej, Ph.D., který získal hned v 1. kole 
hlasy nadpoloviční většiny všech čle-
nů AS UJEP. 
„Důvěry, kterou ve mně opakovaně vlo-
žil univerzitní akademický senát, si ne-
smírně vážím. Setrvání na postu rekto-
ra mi umožní dokončit rozdělanou práci 
a využít dosavadní kontakty ve prospěch 
UJEP,“ říká doc. Martin Balej. 
Martin Balej neměl ve volbě protivní-
ka. Jeho jméno se na kandidátní listi-
ně sestavené Volební komisí pro volbu 
kandidáta na jmenování rektorem zo-
pakovalo celkem jedenáctkrát. Převáž-
ně ho navrhovali děkani či proděkani 
fakult a vědečtí pracovníci univerzity.
Doc. Balej představil svůj volební pro-
gram akademickým pracovníkům, stu-
dentům a zaměstnancům UJEP na shro-
máždění Akademické obce UJEP dne 24. 
10. 2018. Základní vize univerzity pro 

nadcházející 4 roky, které vyzdvihl ve 
své prezentaci, mají dle jeho úvah vést 
k ještě kvalitnější univerzitě. 

Cestami k vyšší kvalitě budou: 
  sdílení infrastruktury 
a lidského potenciálu 
 investice do lidského potenciálu 
 vyšší míra internacionalizace
 férový personální management  

„Jsem přesvědčen, že patriotismus a jednot-
ná univerzita jsou jedinou cestou, kterou se 
ústecká univerzita může ubírat. Uvnitř uni-
verzity budu posilovat pozitivní sounáleži-
tost a přátelskou mezifakultní spoluprá-
ci. Chci být rektorem celé univerzity, niko-
liv jedné či dvou fakult,“ vzkázal ve svém 
projevu akademické obci Martin Balej.
Rektora jmenuje na návrh akademického 
senátu veřejné vysoké školy prezident re-
publiky. Návrh je podáván prostřednictvím 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy. 
Na základě jmenování prezidentem ČR 
stane nový rektor UJEP v čele univerzi-
ty dne 18. 3. 2019 a bude ji reprezento-
vat ve svém druhém funkčním období 
do 17. března 2023.

Rektorem UJEP zůstává Martin Balej
Ústí nad Labem | Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolil na svém 
řádném zasedání kandidáta na jmenování rektorem UJEP pro funkční období od 18. března 2019 
do 17. března 2023.

PLES CZECH TOP 100 se každoroč-
ně koná (nyní to bude 19.1.2019)
v reprezentačních prostorách pa-
láce Žofín a je uznávanou 
součástí pražské plesové 
sezóny. Palác Žofín je no-
vorenesanční památkově 
chráněnou budovou, kte-
rá se nachází na Slovan-
ském ostrově. Jak v mi-
nulosti, tak v současnosti 
byl významným dějištěm kulturní-
ho a společenského života Prahy.
Kdy a kde jinde se tolik osobnos-
tí sejde bez myšlenky na pracov-
ní povinnosti, na výrobní, obchod-
ní či finanční problémy, kdy a kde 
jinde se lze uvolnit, odložit staros-
ti a jen se dobře bavit? Kam jinam 
vzít partnerku, aby prožila příjem-
ný večer se zajímavými lidmi?

PROGRAM VEČERA
Hlavními hvězdami večera budou 
uznávané osobnosti českého show-

byznysu Petr Janda - front-
man skupiny Olympic, Jan 
Smigmator - český swingový 
král a poprvé také zahraniční 
interpret John Davis (USA). 
K tanci bude hrát věhlasný 
sedmnáctičlenný big band 
Felixe Slováčka se svými só-

listy, kterými jsou Anna Julie Slováč-
ková a Felix Slováček jun.
Během večera se můžete těšit na vy-
stoupení hudebního tělesa Prague 
Jazz Trio, které vás všechny bude ví-
tat již při vstupu do paláce Žofín. 
Večer vás v malém sále bude také prová-
zet cimbálová muzika Kyčera z Valašska. 
Po půlnoci vám společnost zpříjemní již 
tradičně diskotéka Martina Hrdinky. 

Žofín přivítá ples Czech Top 100
Praha | PLES CZECH TOP 100 nejvýznamnějších a obdivovaných 
fi rem České republiky je výjimečnou příležitostí k neformálnímu 
setkání zajímavých osobností i k navázání nových přátelských či 
obchodních kontaktů v krásném prostředí.



05

Posledními vítězkami národního ko-
la pro zmíněné země byly Martina Bé-
resová a Alica Ondrásová. Vítězky oje-
dinělé soutěže krásy postupují do svě-
tového fi nále Queen&Beauty Universe 
ve Španělsku, kde odměna pro nejkrás-
nější dívku činí 3.000 euro.
Zájemkyně se mohou hlásit do 7. listo-
padu na facebookových stránkách, ná-
sledovat bude casting v luxusním Le 
Palais Art Hotel Prague, kde bude čest-
nou porotou vybráno 10 fi nalistek. 
Večerem provede Ondřej Albrecht z An-
gels Vampires, v několika vstupech za-
zpívá Tereza Kutrová. Očekávaným bo-
dem programu bude také módní pře-
hlídka návrhářky Alice Abraham, která 
rovněž dodá květiny ze svého nového 
obchodu Villa d’Este v pražské pasáži 
Černá růže. Diváci ocení rovněž šaty 
od Gabriely Giotto či Fashion Church.

Projekt pořádají European Press Hol-
ding. a.s. společně s agenturou Fashi-
on Models stejně jako řadu dalších 
eventových projektů jako je například 
TOP MODEL OF THE YEAR v pražském 
Grandhotel Bohemia, Miss Czech Press 
či velmi úspěšný Czech Fashion Week.
Queen&Beauty Universe zaštítí svojí 
péčí o fi nalistky vizážistky Zuzana Au-
terská, Jitka Černá, Renáta Holšerová, 
Jana Bartáková a Pavla Kropíková.
Odměnou pro vítězná děvčata bude 
například pronájem vily v USA od eRe-
ality, prsten proslulého klenotníka Ro-
mana Ruferta, zájezd do Paříže od spo-
lečnosti Noesis, špičková elektronika, 
kosmetické poukazy s lákavými pro-
dukty, doplňky stravy Benegen, brýle 
Optika Slavíková a řada dalších láka-
vých luxusních cen. Více na facebooko-
vé adrese Queen Beauty CZ/SK.

Lávka přivítá prestižní projekt Queen&Beauty Universe
Praha | Prestižní projekt Queen&Beauty Universe 2018 přivítá 
v sobotu 17. listopadu jeden z nejdéle fungujících podniků své-
ho druhu v Praze - klub Lávka na Starém Městě. Výhradním part-
nerem fi nále národního kola pro Českou republiku a Slovensko je 
agentura Angels Vampires.

K LU B
LÁVKA

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
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Má to dva úhly pohledu. Pokud 

změny budete brát z pohledu běžné-

ho občana – spotřebitele, pro toho se 

vůbec nic nemění. Veškerých služeb 

SčVK bude užívat ve stejném režimu, 

jak byl doposud zvyklý. Z pohledu 

měst a obcí se ale o malou revoluci 

jedná – po více než 25 letech se u nás 

voda vrací do českých rukou a města 

a obce ji budou mít pod plnou kon-

trolou. Projekt transformace vodá-

renství v severních Čechách s velkým 

zájmem sledují i další města a obce 

po celé republice. Můžeme být vzo-

rem i pro další regiony.

Města a obce jsou akcionáři SVS, kte-

rá vlastní a spravuje vodohospodářský 

majetek v hodnotě cca 109 miliard

korun. Tímto majetkem myslím 

například devět tisíc kilometrů vo-

dovodního a čtyři tisíce kilometrů 

kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 

60 úpraven vody nebo tisíc vodojemů. 

Provoz tohoto majetku a všeho, co je 

spojené s dodávkami vody, zajišťuje 

provozní společnost SčVK. V té měla 

až doposud (do konce roku 2018, 

pozn. red.) majoritní podíl francouz-

ská společnost Veolia. A měla tedy 

i hlavní rozhodovací slovo. SVS se 

od ledna 2019 stane 100% vlastníkem 

SčVK. Města a obce tak díky tomu 

získají prostřednictvím SVS kontro-

lu nad veškerými toky peněz, samy 

budou rozhodovat o tom, kolik peněz 

dají do obnovy vodárenské infra-

struktury, kolik na servisní služby 

spojené s provozováním. Pod kont-

rolou budou mít i zákaznická centra, 

takže do budoucna budou moci třeba 

občanům nabízet i další služby.

Cenu vody mohly obce a města 

jakožto akcionáři SVS ovlivňovat 

i doposud.

Cena vody v severočeském regionu 

odráží reálné náklady spojené s její 

výrobou, odkanalizováním a čiště-

ním. SVS je největší vodárenskou 

společností na území ČR a stará se 

o více než 13 tisíc kilometrů vodo-

vodů a kanalizací. Značnou část této 

infrastruktury zdědila po roce 1989 

v zanedbaném stavu a ročně musíme 

do obnovy investovat stovky milionů 

korun – každý rok je to i s oprava-

mi kolem 1,6 miliardy korun. To se 

v ceně, pokud ji města a obce nechtějí 

dotovat, musí samozřejmě odrazit. 

Navíc důraz na obnovu vodohospo-

dářského majetku je jeden z hlavních 

požadavků našich akcionářů, tedy 

458 města obcí.

Cenu pro rok 2019 oznámíme v lis-

topadu, každopádně mohu všechny 

ujistit, že se veškeré změny odehrají, 

aniž by bylo nutné zvyšovat cenu 

vodného a stočného. Přestože inves-

tice do obnovy a oprav stále rostou, 

SVS se snaží vývoj ceny vody sta-

bilizovat a daří se jí to – meziroční 

změny v ceně vodného a stočného 

jsou minimální. Letos platí občané 

za kubík vody o pouhých 37 haléřů 

více než v roce 2017, a to se infl ace 

dlouhodobě pohybuje kolem 2,5 %. 

Nárůst ceny vody oproti tomu před-

stavuje pouhých 0,4 %. V reálných ce-

nách tedy voda zlevnila. Navíc pokud 

stát sníží u vody DPH, jak avizoval, 

a legislativně se to stihne do konce 

roku, SVS toto snížení do ceny vody 

plně promítne.

Poplatky odváděné státu představují 

více než čtvrtinu ceny vody. Pokud 

tedy za kubík vody platíte 98 korun, 

stát si z toho nechá 25 korun v po-

době DPH a poplatků například 

za surovou vodu. To jsou dvě třetiny 

našeho investičního rozpočtu! V Ra-

kousku je třeba poplatek za surovou 

vodu na veřejné potřeby nula.

SVS jako vlastníkovi infrastruktury 

z ceny vody zůstává 35 %, jež využívá 

na reinvestice do obnovy majetku. 

Z 98 korun za vodu jde do obnovy 

tedy asi 41 korun, 

35 korun z toho dává SVS a přes 6 

korun v podobě oprav SčVK. Nece-

lých 33 korun spolkne provoz, z toho 

12 korun mzdy zaměstnanců.

Jak už jsem říkal, SVS zdědila po roce 

1989 značnou část infrastruktury 

v zanedbaném stavu. V době socialis-

mu se v rámci různých 

akcí Z živelně budovaly azbestoce-

mentové roury a nekvalitní litinová 

potrubí. Z hlediska kvality to bylo 

špatné řešení, dnes se trubky trhají 

a jsou paradoxně v daleko horším 

stavu než třeba úseky potrubí z roku 

1905, které na území Ústeckého 

i Libereckého kraje také najdeme. 

Za socialismu se budovalo, investice 

do obnovy byly ale nula. Máme tu 

tedy čtyřicetiletý defi cit, se kterým se 

musíme stále potýkat.

Životnost vodárenského majetku je 

v průměru 50 let. To znamená, že kdy-

by nyní byla celá infrastruktura nová, 

za 50 let se musí celá za zmíněných 

109 miliard postavit znova. Jednodu-

chou matematikou zjistíte, že do její 

obnovy tedy potřebujeme investovat 

ročně přes dvě miliardy korun. Dnes 

investujeme i s opravami kolem 

1,6 miliardy a potřebovali bychom 

o 400 milionů více. Jakýkoliv příjem 

SVS navíc jde tedy automaticky na ob-

novu. Opotřebení majetku je v tako-

vém stavu, že na celkovou obnovu při 

zachování současného tempa bychom 

potřebovali až 133 let. Důraz na obno-

vu majetku je důvod, proč voda na se-

veru patří k dražším, ale ne nejdraž-

ším. Peníze na to můžeme brát pouze 

z ceny vody. Tyto peníze jdou pouze 

na to, aby zásobování vodou nebylo 

ohroženo a vše fungovalo.  

Úpravna vody Hradiště byla uvedena do provozu 
v roce 1969. V současnosti čerpá s kapacitou 750 litrů 
za sekundu vodu z vodní nádrže Přísečnice

2014 1,376 miliardy 471 staveb
2015 1,374 miliardy 375 staveb
2016 1,274 miliardy 392 staveb
2017 1,351 miliardy 443 staveb
2018 1,319 miliardy 423 staveb 

PROJEKT 2020
 Voda, respektive provozování vodárenské infrastruktury 

MODELL 

PRVKEMMM
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Představitelé Krajské zdravotní převzali
prestižní certifi kát oceňující stabilitu fi rmy
Představitelé Krajské zdravotní, a. s., převzali v úterý 23. října v Pra-
ze certifi kát od významné společnosti Bisnode. Společnost Bisnode 
zveřejnila v červnu v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH 
TOP 100 přehled TOP 100 nejstabilnějších fi rem v ČR za rok 2018 dle 
CZECH Stability Rating, v němž Krajská zdravotní, a. s., fi guruje jako 
jeden ze tří takto oceněných poskytovatelů zdravotní péče.

„Ze skutečnosti, že Krajská zdravotní je ve 
společnosti nejstabilnějších fi rem v České 
republice, máme velkou radost a zisk cer-
tifi kátu vnímáme i jako odměnu za syste-
matickou práci představenstva, kterému 
se od roku 2014 daří naplňovat cíle. Pa-
tří mezi ně celková stabilizace ekonomi-
ky fi rmy, systematický rozvoj všech jejích 
nemocnic a postupná modernizace zdra-
votnické techniky. Společnosti se daří i dí-

ky významné investiční fi nanční podpoře 
ze strany Ústeckého kraje, jejího jediné-
ho akcionáře, a také díky dlouhodobému 
důslednému využívání dotačních titulů. 
Zvláštní důraz klademe v závislosti na 
hospodářském výsledku na odměňová-
ní zaměstnanců, bez nichž by úspěšný 
rozvoj nebyl možný, nepodceňujeme vý-
znam sociálního dialogu. Dostat se mezi 
stovku fi rem v Česku proto bereme jako 
závazek a cítíme za další směřování spo-
lečnosti velkou odpovědnost,“ zdůraznil 
Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a. s., který cer-
tifi kát převzal společně s generálním 
ředitelem Ing. Petrem Fialou. 
„Umístění ve stovce si velmi vážíme ta-
ké proto, že jsme je získali jako jediný 
z velkých poskytovatelů zdravotní pé-
če. Sluší se poděkovat Ústeckému kra-
ji především za dlouhodobou investič-
ní finanční podporu, která společnosti 
umožňuje dosahovat takových výsled-
ků, že je ocenili i hodnotitelé při výběru 
TOP 100 nejstabilnějších firem v ČR,“ 
řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.
Výsledky hodnocení samostatné kate-
gorie žebříčku CZECH TOP 100 vychá-
zejí z metodiky skóringového modelu 

Bisnode, který měří stabilitu jednotli-
vých společností. Model zároveň po-
skytuje nezávislý pohled na současný 
stav fi rem, jejich fi nanční situaci, a to 
včetně predikce rizika úpadku fi rmy 
v následujících dvanácti měsících, což 
zákazníkům Bisnode pomáhá omezo-
vat rizika v podnikání. 
Skóringový model Bisnode je zalo-
žen na ekonometrických technikách, 
exaktní statistické analýze a princi-
pech data miningu. Do analýzy vstu-

puje množství ukazatelů z oblasti indi-
viduálních charakteristik fi rmy (demo-
grafi cká data, informace o platebních 
zkušenostech, fi nanční údaje, vaz-
by mezi subjekty i negativní informa-
ce) a makroekonomická data. Model je 
vyvíjen tak, aby bylo dosaženo maxi-
mální výkonnosti, která je dána přede-
vším kvalitou a rozsahem dat z data-
bází Bisnode.
Díky silnému zázemí nadnárodní skupi-
ny poskytuje Bisnode, působící v sedm-

nácti evropských zemích, a strate-
gickému partnerství se společností 
Dun & Bradstreet specializující se na 
mezinárodní data a služby, informa-
ce z více než 190 zemí z celého svě-
ta. Jeho databáze zahrnují informace 
o více než 230 milionech firem.
Krajská zdravotní, a. s., je největším 
poskytovatelem zdravotní péče v Ús-
teckém kraji, kde je se 6900 zaměst-
nanci i největším zaměstnavatelem, 
a patří mezi největší zdravotnic-
ká zařízení v České republice. V loň-
ském roce měla společnost obrat 
6 miliard 760 milionů korun, při klad-
ném hospodaření. S ohledem na geo-
grafické rozmístění v regionu tvoří 
nemocnice Krajské zdravotní jednu 
páteřní osu zdravotnických zařízení 
pro celý Ústecký kraj, který prostřed-
nictvím Krajské zdravotní, a. s., spra-
vuje pět nemocnic – v Děčíně, Ústí 
nad Labem, Teplicích, Mostě a Cho-
mutově. 

Prestižní ocenění převzali v Praze Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a. s., (vlevo) a Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti.  

Finalistka České Miss nafotila sexy kalendář
Praha | Někdy v létě 2018 vznik-
la myšlenka trochu potrápit kon-
vence a nafotit sexy kalendář s fi-
nalistkou České Miss 2017 Marké-
tou Matoušovou pro Miss Survi-
val. Když jsme se jí zkusili zeptat: 
„A jak prosím tě vznikla myšlenka 
nafotit odvážný kalendář?,“ odpo-
věděla Markéta jednoznačně: „Už 
bylo na čase!”

Původní myšlenka byla udělat decentní kalen-
dář v noblesním stylu – večerní šaty, doplňky, 
luxusní spodní prádlo. Nicméně postupně se 
nápad rozvíjel, vyvíjel, až se z něj vyklubalo 
něco, nad čím zajásá srdce každého muže.
Markéta říká: „Fotky mají vystihnout vše, co se 
v nás ženách skrývá - ženskost, ladnost, svůd-
nost a především schopnost si v každé situaci za-
chovat styl. Baví mě fotit, baví mě na sobě neu-
stále pracovat, posouvat se stále dál a dál a hlav-
ně obklopovat se schopnými lidmi, kteří jsou na 
stejné vlně jako já. To znamená dělat věci s nad-
šením, vidět za sebou výsledky a hlavně si kaž-
dý moment maximálně užít. Proto jsem oslovila 
Martina Šebestu a řekla mu o mojí myšlence „ně-
co zkusit nafotit“ a Martin ani na minutu nevá-
hal a souhlasil.“
Markéta oslovila sponzory, domluvila vše po-
třebné a pak už nastaly přípravy - dostat už 
tak pohledné tělo do vrcholné formy, navrh-
nout a vymyslet styling a doplňky, lokaci.
„Pro kalendář jsme vybrali luxusní fotoateli-
ér v mírně zámeckém stylu v pražské Hostivaři 
- Halu 11. O make up a vlasy se postarala skvě-
lá Žaneta Gi a o nás všechny pak majitelka stu-
dia. Když jsme viděli na displeji fotoaparátu prv-
ní snímky - věděl jsem, že to bude super,“ říká 
Martin a dodává: „U výběru fotek jsme se háda-
li jak psi! Ale nakonec jsme se shodli a věřím, že 
výsledek se bude líbit!“
Markéta s Martinem vás zvou na křest kalen-
dáře, který proběhne ve OneClubu 29. listopa-
du v Praze, Melantrichova 5.
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Máte problémy
s klouby?

Více informací na www.benegen.cz nebo +420 602 793 083

Buďte aktivní v každém věku,
dejte svým kloubům vše co potřebují!

Zpomalte stárnutí

beneGEN®4000 je kolagenový nápoj se svěží ovocnou 
chutí, který nabízí rychlé a šetrné řešení ke zlepšení 
problémů s klouby. Kombinovaný doplněk stravy 
beneGEN®4000 s vysokým obsahem kolagenního 
hydrolyzátu napomáhá k regeneraci kloubů, chrupavek 
a šlach.
beneGEN®4000  je určen zejména:
 pro seniory
pro osoby s pohybovými obtížemi

 pro osoby nadměrně zatěžující klouby
 (sportovce, těžce fyzicky pracující,…)
 pro mladé lidi v období růstu

Kombinovaný doplněk stravy, který zajišťuje podporu 
a obnovu funkce pokožky, vlasů a nehtů.
beneGEN®skin:
 Podporuje normální růst vlasů
 Udržuje přirozenou kvalitu vlasů a jejich pevnost    
 Pečuje o kvalitu pokožky 
 Přispívá k zlepšení kvality a hydrataci pleti
 Přispívá k udržení normálního stavu vlasů,

 pokožky a nehtů

Klouby pro svoji správnou činnost potřebují hlavně pravidelný přísun kolagenu, ale také množství dalších 
látek napomáhajících výživě kloubů a udržujících kloubní chrupavku v dobrém stavu. Nedostatek 
vhodné výživy Vašich kloubů můžete řešit pomocí pravidelného užívání doplňku stravy beneGEN®4000.

Vlasy, kůže a nehty – části těla, kterých si okolí obvykle všímá jako prvních. Proto chceme, aby vypadaly 
zdravě a krásně. Zhoršená kvalita vlasů, nehtů a pokožky může být způsobena nedostatkem látek (které 
napomáhají zlepšení kvality vlasů, nehtů a pokožky) nebo také stresem či těhotenstvím. K tomu, aby vlasy, 
nehty i pokožka získaly zpět svou pevnost a krásu, Vám přinášíme doplněk stravy beneGEN SKIN.

První se totiž umístil majestátný hotel 
a vysílač na Ještědu, druhá pak v an-
ketě skončila Masarykova zdymadla 
v Ústí nad Labem.

Do první desítky staveb na území ČR 
se ještě vešla brněnská vila Tugend-
hat nebo přesunutý kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mostě (8. příč-

ka). Za Ústecký kraj ještě soutěžil 
Kolektivní dům v Litvínově (skončil 
na 17. místě) a vodní dílo Fláje (23. 
příčka).

Stavby století stojí na severu Čech
Ústí nad Labem | Anketa k 100. výročí vzniku samostatné republiky určená k výběru „Stavby století“ 
z nominovaných sto českých a slovenských staveb byla ukončena a největší radost z výsledků mají 
zcela jistě obyvatelé severu Čech. 


