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Charizmatickou tvář Karla Kašáka mohou diváci vídat v relacích 
Počasí a Snídaně s Novou na stejnojmenné TV. Je neskutečně 
pozitivní a dovede mile předpovědět i vítr a déšť…

Karel Kašák: Karel Kašák: 
Život je darŽivot je dar
 Kde se ve vás ten optimismus bere?
Já vlastně nevím. Možná mi osud ješ-
tě jako dítěti ukázal, co znamená za-
žít opravdu pár krušných dní. Jenže to 
mi otevřelo oči. Uvědomuji si, že ně-
co problém je a něco ani zdaleka. A my 
se dokážeme rozčílit opravdu pro ma-
ličkosti. Život je dar. Je radost ho žít. 
Mám štěstí, že si to dokážu uvědomit. 
Jednoduše, mráček na nebi mi úsměv 
nesebere.
 Umíte být taky naštvaný? Pokud 
ano, na co?
Nejsem moc často. Kdesi, kdysi se 
ve mne vytvořil nějaký zvláštní až 
skoro nelidský nadhled :). Na vše 
se tak většinou dívám s odstupem 
a klidnou hlavou, ať jde třeba o hád-
ku, nebo autonehodu. Nesnáším ale 
nespravedlnost. Nebo, když někdo 
zneužívá moci, síly vůči někomu 
podstatně slabšímu. A musím rea-
govat, pokud někdo atakuje mou ro-
dinu nebo přátele. Určitě by se daly 
najít nějaké krajní situace jako pří-
klad, ale většinou se na mne dá ští-
pat dříví. :)
 Co všechno jste musel absolvovat, 
než jste stanul ve vysílacím studiu?
Jeeee, toho bylo. Ale ve zkratce. Tr-
valo to půl roku od prvního setkání 
s kamerou až po první živé vysílání. 
Taky školení ohledně počasí. A mno-
ho rad od současných kolegů i nadří-
zených. Ale stále je, co se učit. A to 
je dobře.
 Se svojí mladší sestrou Veronikou, 
fi nalistkou Miss ČR 2012, dnes před-
sedkyní nadačního fondu, který po-

máhá dětem z DD, jste neměli lehký 
start do života. Jak na dětství vzpo-
mínáte?
Vlastně jen v nejlepším. Vše špatné 
je pro něco dobré. Oba se soustředí-
me na to dobré a hle, ono to funguje :) 
Dětský domov nás zachránil. Přerušil 
řetězec nešťastných rozhodnutí a ne-
chtěných omylů. A dal nám novou šan-
ci. Šanci žít jinak. Nekopírovat omyly 
svých rodičů. Dal nám domov, lásku 
a péči v míře, ve které to jen šlo. 
 Udržujete kontakt s lidmi ve Vyso-
ké Peci?
Ano, ale málo. Párkrát za rok. Trochu 
to zachraňují sociální sítě. 
 Co pro vás znamená pojem domov 
dnes?
Domov je tam, kde je dobře. Kde je ro-
dina. Kde je moje sestřička. Kde je po-
lévka od maminky. Tam, kde slýchám 
věčně kritický (moudrý) hlas taťky. 
I tam, kde mám své tety a všechny 
sourozence z DD.
 Za krátkou profesní kariéru jste vy-
zkoušel i modeling a moderování. Co 
vás nejvíc oslovilo a jaké máte ještě 
životní plány? 
Byl by to dlouhý výčet toho, co jsem 
vše dělal. Vše mne ale bavilo a snažil 
jsem se všemu věnovat naplno. A hlav-
ně si to užit. Nejvíc mne baví to, co dě-
lám právě teď. Respektive nejlepší je, 
když vidím, že se lidi baví. Ten pocit, 
když stojím na podiu a najednou si 
uvědomím energii toho davu. Usmíva-
jících se lidí. To je veliká odměna. Jed-
nou bych chtěl moderovat vlastní po-
řad a Českého lva.

 Jste zadaný?
Ne.
 Jak nejraději trávíte volný čas?
Miluju svou práci. Ovšem rád 
sportuji. Mám rád přírodu. Adre-
nalin je má vášeň. Lovím zážit-
ky a dobrodružství každý den, 
i když jdu jen pro rohlíky. Po-
řád se něco děje a stále je, jak 
život žít. Rád zajdu i za kul-
turou, nebo si přečtu dob-
rou knížku.
 Co vzkážete klukům 
a děvčatům, kteří mají po-
dobný osud jako vy s Ve-
runkou?
Věřte svým snům. Věřte 
v sebe a možné je vše. Dneš-
ní společnost často označuje 
děti z DD jako chudinky. Odlo-
žené děti, nemilované, nechtě-
né, které potřebují pomáhat. 
Samozřejmě je to určitým způ-
sobem pravda, ale tuhle nálepku 
si z nějakého důvodu děti odnášejí 
z domova do dalšího samostatného 
života. A to se mi nelíbí! Nejste chu-
dinky. Jste lidé, kteří, tak jako ostat-
ní, mají obrovský potenciál. Může-
te vše a nic vám nebrání. Život žijte 
a užívejte si ho a berte veškeré ovoce, 
které nabízí. Bojujte. Buďte bojovnici 
a dokážete, že nejste žádní chudáci. 
Dokážete žít život podle svých před-
stav, plnit si své sny a nic vás v tom 
nezastaví!

Připravila: L. Richterová
foto: TV Nova



in
ze

rc
e

02

Čekáte děťátko? Litoměřická porodnice
pro vás připravila řadu novinek

Finanční zvýhodnění čeká na všech-
ny těhotné, které zde navštěvují tě-
hotenské cvičení, předporodní kur-
zy nebo si zaplatily 3D foto miminka 
v děloze. Těmto ženám, rozhodnou-
-li se pro porod v litoměřické porod-
nici, bude již vynaložená částka za ty-
to služby buď vrácena, nebo ji budou 
moci uplatnit na zpětnou úhradu ně-
kterých nadstandardních služeb spo-
jených s porodem, jako je třeba vy-
užití nadstandardního pokoje, anal-
gezie během porodu nebo poplatku 
za servis spojený s účastí doprováze-
jící osoby u porodu.
Další z novinek pro nastávající ma-
minky je nonstop Horká linka porod-
ních asistentek na tel. 416723446. 
„Uvědomujeme si, že těhotenství, 
a zvláště to první, je plné otázek. Ma-
minky mívají řadu nejasností nebo do-
konce pochybností, které potřebují oka-
mžitě s někým probrat, a to bez ohledu 
na to, zda je den nebo noc. Proto jsme 
zavedli tzv. horkou linku, která fun-
guje nonstop. Zde se maminky mohou 
se svými otázkami obrátit na sloužící 
porodní asistentku, která jim v rám-
ci svých kompetencí kdykoli během 24 
hodin odborně poradí,“ přiblížila fun-
gování nové služby vrchní porod-

ní asistentka Monika Boudová. No-
vým přístupem je také možnost do-
provodu až dvou osob rodičky přímo 
na porodním sále nebo, za předpo-
kladu příznivého porodnického ná-
lezu a dosažení termínové gravidity, 
možnost programovaných (plánova-
ných) porodů. Porodnice se nebrání 
ani možnosti tzv. ambulantních po-

rodů. „Samozřejmě jen za předpokla-
du, že rodiče sami předem zajistí další 
ambulantní pediatrickou péči a potřeb-
ná screeningová vyšetření novorozen-
ce,“ upozornila vrchní porodní asis-
tentka.
Pro ženy, které chtějí minimalizovat 
dobu pobytu na stanici šestinedělí, je 
jistě dobrou zprávou i zkrácení doby 
hospitalizace po porodu: „Pokud rodi-
če nemají zájem o nadstandardní dovy-
šetření miminka za hospitalizace a ne-
přejí si ošetřit pupeční pahýl chirurgicky 
(tzv. seříznutí, pozn. redakce), je možné 
opustit naši porodnici 72 hodin po po-
rodu.  Je ale nutné, aby miminko pro-
spívalo,“ zdůraznila Monika Boudová 
a doplnila, že maminky, u kterých byl 
porod ukončen cestou císařského ře-
zu, bude možno v případě jejich zá-
jmu u nekomplikovaného pooperač-
ního průběhu ukončit hospitalizaci 
a propustit je i s miminkem domů již 
5. den po operaci.  (nk)

Foto: archiv Nemocnice Litoměřice, a.s.

Informace k novým službám 
gynekologicko porodnického 
oddělení budou průběžně publiko-
vány na www.nemocnice-lt.cz

Na celou řadu novinek se mohou od dubna 2019 těšit nastávající maminky, které se rozhodly využít 
služeb litoměřické porodnice. Čekají na ně nejen zvýhodněné ceny některých stávajících služeb, ale 
také služby a přístupy zcela nové. 

Litoměřické porodnici velmi záleží 
na spokojenosti rodiček.

Nové Uzenářství

TRMICE

Ta v pátek 12. dubna představila no-
vého průmyslového robota, kterého 
se budou studenti učit ovládat. Robo-
ta škole poskytla společnost AGC Au-
tomotive Czech. Sesterská AGC Flat 
Glass Czech zase uvolnila ve svém are-
álu v Řetenicích na Teplicku prostory, 
ve kterých bude výuka probíhat. 
Robot značky ABB poskytl škole nej-
větší výrobce autoskel v Evropě přímo 
ze svých výrobních linek. Jeho pořizo-
vací hodnota se pohybuje v řádu ně-
kolika milionů korun. „Pro nás v Chu-
deřicích, ale pro celý koncern AGC v Čes-
ké republice je spolupráce se Střední ško-

lou AGC velice důležitá. Naším cílem je, 
aby ze školy vycházeli vystudovaní lidé, 
kteří projdou velmi rychle adaptací v re-
álním provozu. I proto jsme se rozhod-
li poskytnout škole robota, se kterým se 
následně studenti setkají přímo u nás,“ 
řekl generální ředitel AGC Automo-
tive Czech Luděk Steklý. Na robotu 
se již nyní začnou učit tři studenti ze 
stipendijního programu. „Od nového 
školního roku 2020 pak chystáme opě-
tovně otevřít nový obor Mechanik elekt-
rotechnik, kde robota budeme v plné mí-
ře využívat,“ podotkl ředitel školy To-
máš Holomek. (od dop.)

Žáci školy AGC mají robota
Teplice | Firmy v regionu potřebují stále více techniků. Na to rea-
gují i školy, které posilují nebo obnovují technické obory. Jednou 
ze škol, které se rozhodly jít touto cestou, je i Střední škola AGC. 
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Vyplývá to z výroční zprávy včetně 
účetní závěrky za rok 2018, kterou pro-
jednalo představenstvo Krajské zdra-
votní, a. s., na svém jednání 29. břez-
na 2019 a také ze zprávy o hospodaře-
ní společnosti k 31. 12. 2018, kterou již 
dříve představenstvo na svém jednání 
projednalo. I pro rok 2019 bylo vedením 
společnosti v rámci projednání a schvá-
lení fi nančního a investičního plánu 
stanoveno vyrovnané hospodaření.
„Výsledkem hospodaření společnosti 
za rok 2018 je zisk ve výši 9 003 000 Kč. 
Celkové náklady činí 7 328 445 000 Kč, cel-
kové výnosy činí 7 337 448 000 Kč. Pláno-
vaný výsledek hospodaření – zisk ve vý-
ši 303 000 Kč byl zlepšen o 8 700 000 Kč. 
Výsledek hospodaření společnosti je opět 
kladný, což se nám daří již několik let 
a což považuji za veliké pozitivum a pří-
slib do dalších let. Všem zaměstnancům 
společnosti děkujeme. 0bjem aktuálně 
plánovaných investičních aktivit při ob-
nově zdravotnické techniky a stavební 
činnosti v roce 2019 činí více než 2 mi-
liardy Kč. Stejně jako v předchozích le-
tech jsou významné investice plánovány 
do všech pěti nemocnic. Za nesmírně dů-
ležitou považujeme investici do našich 
zaměstnanců. Změny v odměňování, kte-
ré proběhly od 1. ledna 2019, se soustředi-
ly především na nelékařský zdravotnický 
personál. Vycházejí ze schváleného naří-
zení vlády a úhrad za zdravotní péči pro 
letošní rok a rozšiřují systém stabilizač-
ních příplatků. Například u všeobecných 
sester ve třísměnném nepřetržitém pro-
vozu se tyto zvýšily na 7000 Kč měsíčně. 
Navýšení mezd se dočkali také sanitáři 
a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném 
provozu, a to o 2000 Kč, fyzioterapeuti, 
ergoterapeuti a sálové sestry si polepši-

ly o 4000 Kč a sestry v jednosměnném 
provozu získaly příplatek 1500 Kč. Změ-
ny v odměňování zahrnují také nárůst 
minimální mzdy a souvisejících příplat-
ků. V meziročním srovnání 2018/2019 re-
alizovaná opatření představují nárůst 
osobních nákladů o téměř 392 milionů 
korun, což představuje navýšení o 9,7 %. 
Tyto realizované změny v odměňování 
pro rok 2019 cílí především na nelékař-
ský zdravotnický personál, který je klí-
čový pro zajištění současného rozsahu 
zdravotní péče a je v tomto směru i prio-
ritou z pohledu Ministerstva zdravotnic-
tví ČR,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a. s. 
„Pro rok 2019 fi nanční plán Krajské zdra-
votní určuje vyrovnané hospodaření. 
Za první dva měsíce roku 2019 měl být 
plánovaný schodek hospodaření 2,87 mi-
lionu korun, podařilo se jej však snížit 

o více než jeden milion korun, což je vel-
mi dobrý signál pro splnění stanovené-
ho cíle hospodaření v letošním roce,“ do-
dal Ing. Jiří Novák. Předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s., také 
zdůraznil, že i v dalších letech počítá 
Krajská zdravotní, a. s., s vyrovnaným 
hospodařením. Zároveň upozornil 
na skutečnost, že na rozdíl od někte-
rých nemocnic v jiných krajích nedo-
stává Krajská zdravotní, a. s. - se spe-
cifi ckou výjimkou pro kardiochirurgii - 
dotace na provoz. Ústecký kraj se za-
měřuje na investiční fi nanční podporu 
Krajské zdravotní. 
Předseda představenstva zdůraznil, 
že strategické cíle společnosti se ni-
jak nemění a jejich naplňování je na-
dále pro představenstvo a manage-
ment Krajské zdravotní, a. s., prioritou: 
„Udržet pozitivní trend hospodaření, in-
vestovat do areálů nemocnic, oprav bu-
dov, do modernizace přístrojového vyba-
vení – to jsou pro nás zásadní úkoly ta-
ké pro letošní rok. V oblasti personální 
budeme pokračovat v úsilí o stabilizaci 
zdravotnického personálu všech pěti ne-
mocnic, hlavně v lékařských a sesterských 
profesích. K tomu budeme nadále využí-
vat úspěšný stipendijní program Nadač-
ního fondu Krajské zdravotní, a. s., s pod-
porou stipendijního programu Ústec-
kého kraje.  Na začátku roku 2019 byla 
vyhlášena II. výzva pro akademický rok 
2018/2019 s možností opět získat stipen-
dium ve výši až 70 000 Kč. Podporováni 
budou studenti v oborech lékař, všeobec-
ná sestra, radiologický asistent, fyziote-
rapeut, zdravotnický záchranář a zdra-
votnický asistent. V oblasti poskytová-
ní zdravotní péče mezi strategické úkoly 
patří získat statut centra komplexní kar-

diovaskulární péče v ústecké Masaryko-
vě nemocnici poté, co se podařilo zpro-
voznit kardiochirurgické pracoviště, jež 
má za sebou již desítky úspěšných opera-
cí.  Krajská zdravotní uspěla  ve výběro-
vém řízení na poskytování akutní lůžko-
vé péče v oboru kardiochirurgie na Mini-
sterstvu zdravotnictví ČR, což umožnilo 
zahájit kontraktační jednání se zdravot-
ními pojišťovnami - tedy na uzavírání 
smluv o poskytování a úhradě akutní lůž-
kové péče v oboru kardiochirurgie. Připra-
vujeme výstavbu nového pavilonu v ús-
tecké Masarykově nemocnici, kam přestě-
hujeme celé kardiocentrum. Cílem je také 
postupné vybudování urgentních příjmů 
ve všech nemocnicích Krajské zdravotní 
a umístění magnetických rezonancí v ka-
ždé z nemocnic. Magnetická rezonance 
v Chomutově je pacientům již k dispozici. 
V Děčíně ji budujeme a v Mostě byly rov-
něž zahájeny přípravné práce. Chceme ta-
ké vybudovat moderní operační sály v dě-
čínské a chomutovské nemocnici, obdob-
ně jako ty, které letos dokončíme v teplic-
ké nemocnici.“
„Krajská zdravotní bude i v letošním ro-
ce investovat s důsledným využíváním 
dotačních titulů a s fi nanční investič-

ní podporou od Ústeckého kraje, jediné-
ho akcionáře společnosti. Musím však 
podtrhnout, že naplňovat stanovené cí-
le společnosti, jakými je především obno-
va nemocnic a obnova přístrojové techni-
ky na jejich zdravotnických pracovištích, 
je rok od roku náročnější a vyžaduje vel-
ké úsilí od vedení i zaměstnanců.  Všem 
za jejich podporu a pracovní nasazení 
děkuji,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální 
ředitel Krajské zdravotní, a. s.
Výroční zprávu Krajské zdravotní, a. s.,
za rok 2018 včetně účetní závěrky 
projednala dne 1. dubna 2019 rovněž 
dozorčí rada Krajské zdravotní, a. s. 
„Dozorčí rada přezkoumala výsledky 
hospodaření a činnosti společnosti v ro-
ce 2018 v rámci výroční zprávy a k ob-
sahu výroční zprávy nemá výhrady. Na-
vrhla Ústeckému kraji, jedinému akci-
onáři rozhodujícímu v působnosti val-
né hromady, ji schválit,“ konstatoval 
PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc., před-
seda dozorčí rady Krajské zdravotní, 
a. s. Rada Ústeckého kraje v působ-
nosti valné hromady Krajské zdravot-
ní, a. s., projednala a schválila výroční 
zprávu včetně účetní závěrky za rok 
2018 dne 10. dubna 2019.

Krajská zdravotní podle účetní závěrky za rok 2018 vykazuje kladné hospodaření

Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.

Krajské zdravotní, a. s., se daří v posledních letech držet pozitivní trend vývoje. Dokládá jej výsledek 
hospodaření společnosti za rok 2018. Akciová společnost, která pro Ústecký kraj spravuje nemocnice 
v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, mohla díky svému rozvoji a investiční pod-
poře Ústeckého kraje v posledních pěti letech zajistit postupnou rozsáhlou obnovu nemocnic včetně 
zdravotnické techniky, ale opakovaně také mzdové nárůsty pro všechny zaměstnance společnosti. 

 Když se ohlédnete za uplynulými le-
ty, jak byste hodnotil práci agentury?
Začínali jsme v roce 1996 jako produkč-
ní fi rma v severních Čechách, kde jsme 
postupně připravili a upevnili pozici řa-
dě značek, například Zlatopramen, Břez-
ňák, Centropol, Brána do Čech, Stará my-
slivecká, Vodka 42, Lybar a mnohým dal-
ším. Postupně jsme se rozrostli do celé 
České republiky a pracovali i na zave-
dení mezinárodních značek na náš trh. 
Jednalo se například o Citibank, Amci-
co MetLife, Bridgestone, Nikon, Yoplait, 

Lucky Strike, Jack Daniel’s, Finladia nebo 
DAF. Dnes klientům nabízíme především 
full servis, tedy kompletní pokrytí jejich 
komunikačních potřeb.  
 Kolik lidí dnes pro Noesis pracuje?
Náš interní tým v současnosti tvoří cca 
40 lidí a mnoho dalších externích profe-
sionálů, kteří se zabývají strategií a re-
alizací komunikace. Základem naší čin-
nosti je myšlenka. Myslíme na své kli-
enty a rosteme s nimi. 
 Pracujete s klienty dlouhodobě?
Ano, cca dvacet klientů s námi pracuje 
déle než pět let. To je důkazem, že s ná-
mi chtějí investovat do marketingu zno-
vu a znovu, protože se jim to vyplácí.
 Jakými principy se řídíte?
Snažíme se o komplexní vnímání busi-

nessu našich klientů, zlepšování jejich 
obchodních výsledků, zvyšování hodnoty 
značky a partnerskou funkční spolupráci. 
 Na co jste nejvíc pyšný?
Profesně na všechny úspěšné projek-
ty, na to, že jsme se v roce 2014 stali čle-
nem prestižní sítě Win Win network čes-
kých nezávislých agentur, i na to, že jsme 
za naši práci získali přes 25 ocenění. 
Osobně pak na své dcery Elišku a Štěpán-
ku, které mi dělají opravdu velkou radost. 
 Letos na jaře se společnost Noesis 
stala partnerem 4. ročníku projektu 
Top Model of The Year. Znamená to, že 
se chystáte proniknout do světa módy?
Je to pro nás úplně nové prostředí. Uvi-
díme…

Mgr. Radovan Dostálek
Absolvent Pedagogické fakul-
ty Univerzity J. E. Purkyně pracuje 
v marketingu a reklamě 21 let. 
Zakladatel a ředitel společnosti 
NOESIS je členem Czech Business 
Clubu a přednáší marketingovou 
strategii na vysoké škole. 
K jeho koníčkům patří cyklistika, 
golf, tenis, lyžování. Má rád skály, 
cestování i hudbu, sám hraje na kla-
vír. Je ženatý a má dvě dcery. 
V práci se řídí krédem: Každý den 
dělat to nejlepší, co umím. 

Každá úspěšná značka
má svůj příběh
O jejím úspěchu na trhu rozhoduje komunikace. Své o tom vědí kreativci z marketingové agentury 
NOESIS, kteří příběhy tvoří a pomáhají značkám růst. V jejím čele stojí už přes dvacet let Mgr. Rado-
van Dostálek, který nám tentokrát vyprávěl příběh svůj…

WWW.NOESIS.CZ
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S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E

„V některých místech tradičně spolupracujeme 
i s dobrovolníky. Příkladem jsou obce sdružené 
v Místní akční skupině Podlipansko. Tamní dobro-
volníci sesbírají každý rok nejméně na dvacet tun 
nejrůznějšího odpadu včetně pneumatik. My v této 
souvislosti již několik let zajišťujeme odvoz a likvi-
dace sebraného odpadu,“ uvedl Tomáš Račák, pro-
vozní náměstek ředitele Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje.
Silničáři uklízejí odpadky podél silnic v jejich sprá-
vě na území celého regionu. Stěžují si přitom 

na chování mnoha lidí, kteří již automaticky počí-
tají s těmito pracemi a nejrůznější odpad necháva-
jí na krajnicích. Likvidují pak staré sedací soupra-
vy, stavební suť, uhynulá domácí zvířata i zácho-
dové mísy. „V některých místech jsou doslova černé 
skládky. V těchto případech spolupracujeme s obcemi. 
V jedné vesnici v okrese Praha západ byla v úseku de-
seti kilometrů skládka starých poškozených autodí-
lů, hromada pneumatik a o kus dál staré střešní taš-
ky. Všechny tyto černé skládky měli na svědomí míst-
ní občané,“ řekl Bohumil Taraba, vedoucí provozu 
kladenské oblasti KSÚS Středočeského kraje.  
Silničáři otevřeně říkají, že jedno z nepříznivých 
období na výskyt odpadků v silničních příkopech 
jsou Velikonoce. Je znát, že lidé ve větším počtu 
opouštějí hustě obydlená sídliště měst a vydávají 

se na chaty a chalupy. Při cestě neobydlenou kra-
jinou pak vyloží pytle s odpadem nastřádaným 
minimálně za několik týdnů.
„Ochrana životního prostředí by měla být věcí nás 
všech. Protože tomu tak ale není, jsou velmi důleži-
té tyto aktivity. My samozřejmě uklízíme kolem sil-
nic v naší správě, ovšem úklid za účasti dětí a dob-
rovolníků má kromě jiného i výchovný efekt a v ne-

poslední řadě šetří fi nanční prostředky, které mohou 
být využity třeba na samotnou opravu komunika-
cí,“ uvedl Jiří Procházka, vedoucí oddělení BESIP 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kra-
je. Jeho slova potvrdil také ředitel silničářů Zde-
něk Dvořák, podle kterého by podobné aktivity 
měly být i na ostatních místech kraje. „Mnohdy to 
vypadá tak, že lidé automaticky počítají s úklidem 
a vůbec jim nedochází, že taková služba stojí mno-
ho peněz. Pokud do celkové sumy zahrneme i ne-
zbytné skládkovné, tak jsou to miliony korun roč-
ně,“ doplnil Zdeněk Dvořák.
Slušnější část veřejnosti zastává názor, aby sil-
ničáři neuklízeli a lidé v jednotlivých místech ži-
li v blízkosti odpadků a uvědomili si, že i na je-
jich přístupu k životnímu prostředí velmi záleží. 
To však není jednoduché. Odpadky brání napří-
klad sekání travních porostů, odtoku vody z pří-
kopů, ucpávají propustky a ztěžují tak práci sil-
ničářů. (od dop.)

Úklid odpadků za miliony korun je tradiční součástí práce středočeských silničářů

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Stovky tun odpadků mizí v tomto období z příkopů a dalších pozemků podél silnic 
II. a III. třídy ve Středočeském kraji. Probíhá zde každoroční úklid v režii tamní kraj-
ské správy a údržby silnic. Situace je alarmující, odpadků meziročně přibývá.

Stovky ománských návštěvníků Čes-
ka a jeho lázeňských měst, získává-
ní vody ze vzduchu díky unikátní čes-
ké technologii, ekologická technologie 
pro tisk (např. potravinových obalů) 
nebo slibně se vyvíjející tendr na do-
dávku polohovatelných lůžek pro nej-
větší nemocnici v hlavním městě Omá-
nu. To jsou výsledky mnoha jednání 
českých podnikatelů, zástupců Hospo-
dářské komory ČR a předsedy Senátu 
Jaroslava Kubery, který právě v dopro-
vodu českých byznysmenů vycestoval 
na třídenní misi do Ománu. 
„Oceňujeme úlohu Ománu v tomto re-
gionu – díky svým dobrým vztahům 
s okolními zeměmi pomáhá zajišťo-
vat klid v regionu. A právě díky tomu, 
že tento stát nezatěžují lokální války 
ani vzájemné problémy s dalšími ze-
měmi, můžeme zde rozvíjet obchodní 
vazby,“ uvedl předseda Senátu Kube-
ra při jednání s místopředsedou vlá-
dy Sultanátu Omán pro mezinárodní 
vztahy a osobním zástupcem sultá-
na Saydem Asaadem bin Tariqem Al 
Saidem. Ten ujistil českou politickou 
i podnikatelskou delegaci o tom, že 
Omán má zájem spolupracovat v po-
litické, ale také obchodní oblasti. 
Kromě jednání s ministrem zahraničí 
a ministrem obchodu se konalo také 
podnikatelské fórum na půdě Omán-
ské obchodní a průmyslové komory 
a došlo k podpisu dohody o letecké 
dopravě. 

Mezi úspěšná vykročení na ománský 
trh patří např. iniciativa fi rmy Trans-
con, jejíž obchodní ředitel jednal s ve-
dením místního úřadu civilního letec-
tví, který vyjádřil silný zájem o rekon-
strukci jednoho z regionálních letišť 
v zemi. A fi rma Pontex má perspekti-
vu, že se jí podaří proniknout na míst-
ní trh, kde není dostatečná nabídka 
technologicky vyspělých stavebních fi -
rem a chce se podílet na budování pře-
devším složitějších mostů na silnicích 
a železnicích. Lázně Teplice pak získa-
ly přímo na podnikatelském fóru kon-

krétní objednávku na pobyt klientů 
v severočeských lázních.
Podle předsedy Senátu Kubery by bylo vel-
kým přínosem a nezbytností pro prohlou-
bení vztahů mezi oběma zeměmi zřízení 
velvyslanectví v Ománu, jelikož v součas-
nosti záležitosti ČR v místě zajišťuje čes-
ký velvyslanec působící v Saúdské Arábii. 
Skvělým impulsem pro nárůst obchodních 
a turistických kontaktů by byla také rozší-
řená nabídka letecké přepravy, ke které by 
měla přispět uzavřená dohoda. Předseda 
Senátu také zmínil potřebu dohody o za-
mezení dvojího zdanění. (od dop.)

Úspěšná mise předsedy Senátu v Ománu
Slibné obchodní kontakty v oblasti energetiky, strojírenství a stavebnictví, zdravotnických technologií, 
turismu nebo potravinářského průmyslu našli čeští podnikatelé v Ománu, kam vyjeli s předsedou Sená-
tu Jaroslavem Kuberou. Při počtu 35 podnikatelů se jedná o největší delegaci, která do Ománu z Prahy 
zamířila. Omán je přitom považován za velmi perspektivní trh a také bránu do arabského světa.

Praha | Záměrem projektu do-
stupného družstevního bydlení 
je výstavba cenově dostupného 
družstevního bydlení v Praze.

„Ve spolupráci s bytovým družstvem, které 
má zkušenosti s výstavbou a správou by-
tového fondu, by hlavní město Praha zalo-
žilo bytové družstvo. Hlavní město Praha 
by poskytlo pozemek ve svém vlastnictví, 
na němž by byl postaven dům s družstev-
ními byty. Určitá část těchto bytů (napří-
klad 30 procent) by byla hlavnímu městu 
k dispozici jakožto jednomu ze zakláda-
jících členů družstva,“ popisuje projekt 
radní Hana Kordová Marvanová. Zbý-
vající část (např. 70 %) by byla určena 
pro budoucí družstevníky. Což by byly 
osoby, které by splňovaly předem sta-
novená kritéria, například mladé rodi-
ny, matky a otcové samoživitelé, senio-
ři či absolventi s nižšími příjmy na po-
čátku kariéry. Počítá se i s tím, že při 
splnění podmínek by byty mohly přejít 
do vlastnictví družstevníků.

„Pro realizaci záměru je nutné získat vhod-
ného partnera. Rozhodující budou zejména 
zkušenosti v oboru bytové výstavby a sprá-
vy družstevního bytového fondu. Výběr by 
měl být proveden na základě koncesního 
řízení nebo veřejné soutěže. Vybraný part-
ner by celý projekt zajišťoval organizač-
ně,“ říká radní Hana Kordová Marvano-
vá. S takto vybraným partnerem by hl. 
m. Praha založilo bytové družstvo. Nově 
založené bytové družstvo by na základě 
úvěru poskytnutého bankou fi nancova-

lo výstavbu bytového domu, kterou by 
v ostatních ohledech zajišťoval partner 
na základě smlouvy uzavřené s bytovým 
družstvem.
V současnosti probíhá jednání o realiza-
ci tohoto projektu na vytipovaných po-
zemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy. A to 
se zástupci Městské částí Praha 13, kde 
je vhodný pozemek ve vlastnictví hl. m. 
Prahy. Bylo by možné na něm postavit až 
150 bytů ve třech nových bytových do-
mech. (od dop.)  Foto: archiv Praha.eu

Město Frýdlant nyní dopracová-
vá poslední body k dodatku budou-
cí smlouvy. Krajská nemocnice Libe-
rec je připravena zajistit péči ve vý-
běžku. Převzetí stávající nemocnice 
ve výběžku regionu pod krajskou ne-
mocnici konečně stabilizuje situaci 
ve zdravotní péči.
„Memorandum o spolupráci končí pří-
ští týden,“ řekl hejtman Martin Pů-
ta. „Jsem rád, že se krajská nemocnice 

a společnost EUC a.s. dohodly na pod-
mínkách převzetí Nemocnice Frýdlant, 
a to od 1. července 2019, protože zdra-
votnická péče o téměř 25.000 obyvatel 
Frýdlantského výběžku musí fungovat 
a je naše priorita,“ doplňuje Půta. „Ja-
ko rada podpoříme koupi společnosti 
Nemocnice Frýdlant Krajskou nemoc-
nicí Liberec a.s. v řádu 8,6 milionu ko-
run,“ řekl náměstek pro zdravotnic-
tví MUDr. Přemysl Sobotka. (od dop.)

„Při výběru zohledňujeme jednak 
nutnost restaurování vzhledem 
ke špatnému stavu nebo potřebu re-
staurování z důvodu výstav. Jed-
nak vlastních výstav – letošní vý-
stavy „Z lázní do lázní“ a jednak 

zápůjček na výstavy jiných institu-
cí, např. na výstavu Jiřího Seiferta 
v pražském Muzeu Kampa nebo vý-
stavu Otto Gutfreunda v Galerii vý-
tvarných umění v Ostravě,“ uvedla 
kurátorka Anna Habánová. 
Oblastní galerie Liberec spravuje ví-
ce než 21 tisíc uměleckých děl, což 
ji činí pátou největší galerií v České 
republice. Cenné soubory předsta-
vují například sbírka Heiricha Lie-
biega, soubory děl Jacquese Callo-
ta nebo chrastavského rodáka Jose-
fa Führicha. Ve stálých expozicích 
mohou návštěvníci zhlédnout více 
než 300 uměleckých děl od pozdní-
ho středověku po současnost. Libe-
recký kraj přispívá na provoz gale-
rie částkou přes 22 milionů korun 
ročně. (od dop.)

Zdravotní péče ve výběžku 
nebude ohrožena
Frýdlant | Koncem dubna přestane platit Memorandum o spolu-
práci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemoc-
nice pro území Mikroregionu Frýdlantsko, které počátkem listopa-
du minulého roku podepsali zástupci za Liberecký kraj, město Frý-
dlant, Krajskou nemocnici Liberec, a.s. a Nemocnici Frýdlant s.r.o. 

Šance na dostupné 
bydlení pro střední vrstvu?

Sbírkové předměty 
projdou restaurováním
Liberecký kraj | Odbor kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu přispěje 200 tisíci korunami na restaurování sbírkových 
předmětů Oblastní galerie Liberec. Obnovou projdou všechny 
podsbírky galerie včetně obrazů, kreseb a grafi k. Zhoršený stav 
uměleckých děl způsobilo dlouhodobě špatné uložení v depo-
zitáři staré budovy galerie.
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Společných témat k projednání se 
vždy najde celá řada. Tentokrát bylo 
nejzásadnější prodiskutování přípra-
vy na společné zemské cvičení složek 
integrovaného záchranného systému 
na obou stranách hranice na ochranu 
před katastrofami v srpnu 2019 a po-
sun v přípravě výstavby vysokorych-
lostní trati Praha - Drážďany.
Zájem vzbudila příprava vedení ro-
povodu a diskuze nad možnými tra-
sami uložení v okolí Litvínova. Saské 
ředitelství bylo požádáno o vyjádře-
ní, ke které z plánovaných variant by 
se přiklonilo. Pavel Hajšman, vedoucí 
odboru regionálního rozvoje, před-
stavil desetiletou historii výstavby 
české části mezinárodní cyklostez-

ky Labská stezka, kterou lze označit 
za jeden z nejúspěšnějších česko-ně-
meckých projektů. U nás by měla být 
dokončena v roce 2020. Současně ta-
ké probíhají jednání o vedení certifi -
kované turistické trasy Hřebenovka 
po hřebenech pohraničních hor. Pro-
jednala se možnost silničního propo-
jení Lobendavy a Langburkersdorfu, 
o kterém se hovoří již deset let a stá-
le nedošlo k dohodě všech institucí 
a měst z české a saské strany. Hejt-
man Bubeníček připomněl snahu 
o znovupropojení unikátní horské 
železniční trati Moldava – Holzhau.
Obě delegace se po společném jedná-
ní přesunuly do Oseka na prohlídku 
cisterciáckého kláštera.

Setkání hejtmana Bubeníčka se zemským prezidentem Gökelmannem se 
vždy nese v přátelské atmosféře.

Kromě představení vizualizace budou-
cí podoby jezu se účastníci seznámi-
li s obsahem společného memoranda 
na podporu vodních cest, které říká: 
„Základním předpokladem je realizace 
Plavebního stupně Děčín, který pova-
žujeme za zcela nezbytný a reálný. Pro 
vyšší využití vodních cest v ČR je klíčo-
vé zlepšit splavnost Labe mezi VD Stře-
kov a státní hranicí ČR/SRN na parame-
try německého Labe dohodnuté v rámci 
Společného konceptu pro Labe.“
A jak se k realizaci výstavby staví hejt-
man Oldřich Bubeníček? „Myslím, že do-
zrál čas, aby byla usnesení vlády o potřebě 
výstavby plavebního stupně naplněná, aby 
premiér dal jasný pokyn a termín minist-
rům a začalo se budovat. Ústecký kraj vý-

stavbu jezu jednoznačně podporuje,“ říká.
Iniciátorem setkání byl Jan Skalický, 
majitel společnosti Vodní cesty, a.s. 

Za Krajský úřad Ústeckého kraje se 
zúčastnil také ředitel úřadu Milan Ze-
maník a vedoucí dotčených odborů.

V nové požární stanici za bezmála 97 mi-
lionů korun aktuálně slouží 34 hasičů, 
kteří chrání nejen areál Strategické prů-
myslové zóny Triangle u obce Bitozeves 
na Lounsku, ale také nejbližší okolí. Ús-
tecký kraj vybudoval stanici jako součást 
takzvaného Triangle City, městečka s do-
provodnými službami zóny pro zaměst-
nance i dodavatele, kde jsou kromě budo-
vy hasičů umístěny také hlavní kanceláře, 
jídelna či ubytovna a která z celkové plo-
chy zóny zabírá zhruba 12 hektarů. „Ús-
tecký kraj jako zřizovatel SPZ Triangle má 
zájem na zlepšování podmínek pro zajiště-
ní účinné ochrany života a zdraví občanů 
i majetku před požáry a poskytování pomo-
ci při mimořádných událostech. Právě z to-

hoto důvodu dnes stojíme před nově posta-
venou a plně vybavenou hasičskou záchran-
nou stanicí. Kraj neustále pracuje na dal-
ším rozvoji zóny a zvýšení obsazenosti zóny 
průmyslovými podniky za účelem vytvoře-

ní nových pracovních míst. A i když byla vý-
stavba stanice podnícena i vstupem největší-
ho zahraničního investora do zóny – společ-
nosti Nexen Tire Europe i blízkostí velké do-
pravní tepny jako je dálnice D7, přeji si, aby 
místní hasiči měli výjezdů co nejméně,“ uve-
dl při slavnostním otevření stanice hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
Společnost Nexen Tire Europe věnovala 
stanici netradiční dárek. Jde o bronzový, 
výtvarně řešený zvon (na snímku). Kromě 
věnování je na něm také několik reliéfů: 
znak Hasičského záchranného sboru Čes-
ké republiky, svatý Florián - patron všech 
hasičů, chmelová réva - symbol pěstování 
chmele na Žatecku a po celém jeho obvo-
du také reliéf listové ratolesti.

Plavební stupeň Děčín aneb konec přešlapování
Podpořit plavební využití řeky Labe a deklarovat zájem na výstavbě plavebního stupně Děčín se se-
šli na děčínském zámku ministr zemědělství Miroslav Toman, představitelé Ústeckého kraje, hejtman 
Oldřich Bubeníček spolu s náměstky Zdeňkem Matoušem a Petrem Šmídem a dalšími radními, pri-
mátor Děčína Jaroslav Hrouda, ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů, generální ředitel Povo-
dí Labe, s. p. Marián Šebesta a zástupci plavebních a výrobních společností, pro které má splavnost 
řeky Labe velký ekonomický význam.

Hejtman Oldřich Bubeníček pronáší stanovisko Ústeckého kraje, vedle něj primá-
tor Jaroslav Hrouda, Jan Skalický a ministr zemědělství Miroslav Toman.

Hejtman Bubeníček a saský zemský 
prezident Gökelmann jednali 
o ropovodu, železnici i cyklostezce
Mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko se rozvíjí nad-
standardní spolupráce a přátelské vztahy korunované pravidel-
nými setkáními na vrcholné úrovni hejtmana Oldřicha Bubeníčka 
a ředitele krajského úřadu Milana Zemaníka s prezidentem Zem-
ského ředitelství Sasko Dietrichem Gökelmannem. V letošním ro-
ce se v této sestavě setkali poprvé na Novém Městě na Teplicku.

Slavnostní otevření Hasičské záchranné 
stanice v areálu SPZ Triangle v Bitozevsi
Rok trvala výstavba rozsáhlého komplexu v centru Triangle City, který bude nyní sloužit Hasičskému 
záchrannému sboru Ústeckého kraje. 

Netradiční dominanta v malé obci na Nym-
bursku byla před několika lety znepřístup-
něna veřejnosti kvůli havarijnímu stavu stře-
chy, která narušovala i statiku budovy. Potřeb-
né fi nanční prostředky na rekonstrukci se Far-
nímu sboru Českobratrské církve evangelické 
v Nymburce podařilo získat hlavně díky růz-
ným dotačním programům, dobrovolným dár-
cům (nejen věřících) z Česka i ciziny a také Na-
daci ČEZ. I v jejím případě ovšem šlo o „dobro-
volné dárce“, neboť nadace zařadila podporu 
rekonstrukce modlitebny mezi projekty v mo-
bilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem.    
Vloni s přicházejícím jarem tak mohl opra-
vu modlitebny podpořit netradičním způso-
bem opravdu každý, a to vlastním sportová-
ním či jiným druhem pohybu, který aplikace 
zaznamenává. „Ani jsme tomu nemohli uvěřit, 
že potřebných 240 tisíc bodů, které Nadace ČEZ 

převedla na 80 000 korun, se podařilo nasbírat 
za necelý týden. Všem, kteří se nějakým způso-
bem pohybovali či vyloženě sportovali, a měli 
při tom zapnutou aplikaci v náš prospěch, pa-
tří veliký dík. Děkujeme i nadaci, že náš projekt 
do mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem, 
zařadila,“ uvedla Kateřina Roskovcová, farář-
ka sboru.
„Nadace ČEZ, ať již prostřednictvím grantu Pod-
pora regionů či právě mobilní aplikace EPP – Po-
máhej pohybem, podporuje záchranu historic-
ký cenných a jinak zajímavých staveb dlouho-
době. Rádi jsme proto žádost Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické v Nymburce 
o fi nanční pomoc zařadili mezi projekty pro 
mobilní aplikaci. Opět se přitom ukázalo, že li-
dem nejsou lhostejné ani osudy významných re-
gionálních památek,“ poznamenala Michaela 
Zíková, ředitelka Nadace ČEZ. (od dop.)

Toleranční modlitebna v novém
Svého znovuotevření se 14. dubna dočkala evangelická toleranční modlitebna 
v Hořátvi, postavená v roce 1792, tedy v době pozdního baroka. 

V neděli 14. dubna se v tomto skromném protestantském kostele opět konala bohoslužba Farního 
sboru Českobratrské církve evangelické v Nymburce. Vedla ji farářka sboru Kateřina Roskovcová.
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VÝBOR PRO 
NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Vás zve na V. rocník festivalu

Lidické námestí
v Ústí nad Labem

pátek 24. kvetna 2019

Akcí provede moderátor 
RICHARD SAMKO

14.00 - 18.OO hodin

BAREVNÝ 
REGION

BAREVNÝ 
REGION

BAREVNÝ 
REGION

Natálie Kočendová
modelka - f inalistka

TOP MODEL OF THE YEAR 2019
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Radost z jízdy

Student ateliéru Produktový design 
Fakulty umění a designu UJEP Filip 
Krampla se svou poslední řadou ná-
bytku Sokui sbírá jednu cenu za dru-
hou. Tu poslední, ein&zwanzig, obdr-
žel na veletrhu designu v Miláně. Vý-
sledky soutěže byly vyhlášeny 8. dub-
na v rámci expozice We take you to 
Milan. Ta se tím otevřela pro téměř 
300 000 očekávaných návštěvníků.  
Filip Krampla zvítězil s kolekcí mini-
malistického dřevěného nábytku a do-
plňků s názvem Sokui. Přednosti ná-
bytku spočívají v použití ekologické-
ho rýžového lepidla, které navazuje 
na tradiční japonskou techniku. Filip
si ji osvojil přes složitou cestu experi-
mentování a jako první ji přenesl a za-

sadil do evropského kontextu udrži-
telné a cirkulární spotřeby. Reaguje 
tím na používání anorganických lepi-
del a laků, které dělají z dřevěného ná-
bytku zdraví škodlivý odpad, materiál 
nenavratitelný do přirozených přírod-
ních koloběhů.
„Je skvělé uspět v mezinárodní kon-
kurenci téměř devíti set projektů. Na-
víc s projektem, který kombinuje tak 
potřebný udržitelný způsob spotřeby 

a kvalitní design,“ reagoval na svůj 
úspěch Filip Krampla. 
ein&zwanzig je mezinárodní soutěž 
mladých designérů, v rámci níž je před-
staveno 21 vybraných projektů během 
Italského týdne designu. Ten je jednou 
z celosvětově nejsledovanějších akcí 
svého druhu. Do letošního ročníku sou-
těže se přihlásilo 824 projektů, přičemž 
nejpočetněji zastoupené země byly Ně-
mecko, Indie a Jižní Korea. (od dop.)

Ocenění pro Severočeskou 
vodárenskou společnost
Praha | Při příležitosti oslav Světového dne vody byly v Kon-
gresovém centru Praha vyhlášeny výsledky soutěže Vodohos-
podářská stavba roku 2018. Zvláštní ocenění Svazu vodního 
hospodářství ČR v kategorii I. si odnesla investiční akce SVS 
„ÚV Chřibská – rekonstrukce“. 

Úpravna vody Chřibská (ÚV) na Děčínsku 
byla postavena v několika etapách v še-
desátých až osmdesátých letech minu-
lého století jako jednostupňová dvoulin-
ková úpravna. Vyrábí pitnou vodu v jed-
né lince ze surové povrchové vody (odebí-
rané z vodní nádrže Chřibská postavené 
na řece Chřibské Kamenici) a ve druhé lin-
ce z několika zdrojů podzemních.
„Úpravna dodává pitnou vodu pro cca 
40 tisíc obyvatel a představuje rozhodu-
jící zdroj pitné vody v regionu. Cílem ak-
ce byla modernizace technologií úpravny 
tak, aby se vyrovnala s klesající kvalitou 
surové vody a zajistila výrobu kvalitní 
pitné vody,“ přibližuje generální ředitel 
SVS Bronislav Špičák. 
V rámci této akce došlo ke kompletní re-
konstrukci obou technologických linek, 
ke stavebním úpravám na stávajících ob-
jektech v areálu úpravny vody včetně are-
álu kalových lagun. Proběhla také výmě-
na fi ltrů za dvouvrstvé s drenážním systé-
mem, úprava chemického hospodářství, 
kalového hospodářství, náhrada dožilého 
technologického vybavení, výměna trub-
ních rozvodů i sanace stavebních kon-
strukcí. Změny se promítly též do auto-
matizovaného systému řízení úpravny.
Úpravna vody je touto rekonstrukcí zá-

roveň připravena – při dalším zhoršová-
ní kvality surové vody v delším výhledu – 
na doplnění dalšího separačního stupně, 
což je fl otace rozpuštěným vzduchem, 
a na zvýšení výroby pitné vody z podzem-
ních zdrojů.
„Často připomínáme, že kvalita surové vo-
dy se dlouhodobě zhoršuje, protože se vo-
dárenské nádrže roky zanášejí usazenina-
mi a nikdo je nečistí, ale její cena pravidelně 
roste. My tuto surovinu k výrobě vody naku-
pujeme od státu a musíme z ní vyrobit pit-
nou vodu pro obyvatelstvo v kvalitě odpoví-
dající stále přísnějším požadavkům legislati-
vy. Z toho pak plyne stále větší tlak na nás, 
majitele vodárenské infrastruktury, aby-
chom dávali větší investice do stále nároč-
nějších technologií úpraven vod,“ doplňuje 
Bronislav Špičák.
Rekonstrukce probíhala v letech 2015 
– 2017 a do července 2018 pak trval zku-
šební provoz; její náklady činily cca 115 
milionů korun. Projektantem stavby by-
la společnost Sweco Hydroprojekt a. s. 
a zhotovitelem sdružení SMP CZ, a. s., 
a SYNER VHS Vysočina, a. s. SVS každo-
ročně ročně vydává na investice částku 
přesahující jednu miliardu korun, napří-
klad pro letošní rok se plánují investiční 
výdaje ve výši 1,33 mld. Kč. (od dop.)

Filip Krampla zvítězil v Miláně
Designér Filip Krampla zabo-
doval v mezinárodní konku-
renci a stal se vítězem soutěže 
ein&zwanzig pořádané orga-
nizací German Design Council. 
Uspěl s rýží lepeným nábyt-
kem, který pojmenoval Sokui. 
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TIP NA VÝLET
Marketingový projekt iniciovalo oddě-
lení cestovního ruchu Ústeckého kraje 
s cílem zvýšit návštěvnost a díky spo-
lečné propagaci i povědomí o všech 
svých zoologických zahradách. „Ná-
vštěvníci, kteří se do akce zapojí, ma-
jí možnost navštívit zoologické zahra-
dy napříč krajem, spojit to s pěkným vý-
letem a seznámit se i s jinou zoo než je 
v jejich okolí. Velmi nás těší, že o projekt 
je pořád velký zájem, o čemž svědčí i po-

čty prodaných vstupenek,“ řekl náměs-
tek hejtmana pro cestovní ruch Zde-
něk Matouš. Společná vstupenka je 
určena dospělým osobám za 260 Kč 
a dětem za 140 Kč a kromě vstupen-
ky v podobě pohledu, který je možné 
z výletu poslat, zahrnuje také dárek – 
originální magnetku, v každé zoo s ji-

ným motivem, který se s jednotlivými 
ročníky také mění. Pokud se držitelům 
vstupenky podaří navštívit všechna 
tři zařízení do 31. října, jsou zařazeni 
do slosování o hodnotné ceny. O popu-
laritě tohoto projektu svědčí fakt, že 
v roce 2016 využilo této nabídky 248 
zájemců,  vloni již zakoupili vstupenku 
593 návštěvníci, z tohoto počtu se 294 
soutěžící zařadili do slosování. 
Přibylo i oceněných výherců – v roce 
2016 byli vylosováni tři výherci, v dal-
ších letech se díky vzrůstající popula-
ritě projektu jejich počet zvýšil na de-
set. Losování probíhá vždy na začátku 
listopadu, ale slavnostní předání cen se 
koná v příznivějším období, tedy s pří-
chodem jara vždy v jedné ze zoo. Deset 

výherců si své ceny tentokrát vyzved-
lo v atraktivním prostředí Zoo Děčín 
u nové expozice chápanů středoame-
rických ve čtvrtek 11. dubna. Výhry by-
ly záměrně vybrány tematicky k děčín-
ské zoo, tentokrát tedy z prostředí Čes-
kého Švýcarska a blízkého okolí a jsou 
zaměřeny především na zážitky a regi-
onální produkty v dané destinaci.  První 
cenou je víkendový pobyt v Domě Čes-
kého Švýcarska v Krásné Lípě, druhou 

zážitkový výlet s certifi kovanými prů-
vodci v Českosaském Švýcarsku, tře-
tí výherce získal poukaz do Pivovarské 
restaurace v pivovaru Falknštejn. Další 
výherci získají volné vstupy do nového 
Lanového parku v Teplicích, který se na-
chází na unikátním místě v centru měs-
ta - na střeše supermarketu. Výherci ob-
drží také regionální produkty a širokou 
škálu propagačních předmětů ze všech 
tří zoo. (od dop.)

Již od roku 2016 mohou milovníci zoologických zahrad využít výhodné nabídky k návštěvě tří zahrad 
Ústeckého kraje – Zoo Děčín, Podkrušnohorského zooparku Chomutov a Zoo Ústí nad Labem. Projekt 
JEDEN KRAJ – TŘI RŮZNÉ ZOO je založen na principu společné vstupenky, kdy zájemce zaplatí nižší 
cenu než při součtu všech tří vstupů.

Koupit společnou
vstupenku se vyplatí

Zoo Děčín

Zoo Ústí nad Labem Zoopark Chomutov


