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Oldřich Bubeníček:
Vážím si všech poctivých lidí

Letos na podzim to bude plných osm let, kdy v čele Ústeckého kraje stojí hejtman 
Oldřich Bubeníček. Do dalšího volebního období již na nejvyšší pozici nekandiduje, 
proto je na místě malá rekapitulace událostí, postřehů, zážitků a hodnocení. 

 Pane hejtmane, pojďme do toho. Jak byste charakterizo-
val současný Ústecký kraj v rámci České republiky?
Před osmi lety byl náš kraj v republice „fackovací panák“ kvůli 
machinacím v rámci Regionálního operačního programu. Teh-
dy jsme dostali pokutu 596 milionů korun, její snížení jsem ře-
šil s tehdejším předsedou vlády Jiřím Rusnokem. Padla také řa-
da obvinění i trestů, jak pro úředníky, tak i politiky ve vedení 
kraje. V minulých letech se žádné takové aféry nekonaly a Ús-
tecký kraj je dnes uznávaným a respektovaným regionem. Dí-
ky novému představenstvu se výrazně posunula Krajská zdra-
votní, která je páteřní sítí v péči o zdraví obyvatel. Kraj je jedi-
ným akcionářem a vážíme si toho, že hospodaří s kladným vý-
sledkem. To je v rámci ČR opravdu rarita. Podařilo se opravit 
stovky kilometrů silnic II. a III. třídy, využíváme integrovanou 
veřejnou dopravu. Plynule dochází k útlumu těžby uhlí, kra-
jina se rekultivuje, vznikly dvě obrovské vodní plochy jezero 
Milada u Chabařovic, které již slouží veřejnosti, a jezero Most, 
které se na to připravuje. A nikoli poslední dobrou zprávou je, 
že stabilně roste počet turistů, kteří k nám do kraje přijíždějí 
na výlety i za rekreací. Máme opravdu co nabídnout.
 Jaké události v jeho rozvoji považujete za nejdůležitější? 
Nejdůležitější je pro nás péče o zdraví obyvatel. Proto jsem 
rád, že se podařilo zachovat status Komplexního onkolo-
gického centra v Ústí nad Labem a Chomutově, nyní má-
me i špičkové Kardiovaskulární centrum, v Masarykově ne-
mocnici funguje 12 klinik a v úzké spolupráci s Univerzi-
tou J. E. Purkyně teď vyrůstá nová fakulta zdravotnických 
studií. To může přispět k tomu, že více jejich absolventů 
zůstane pracovat v tomto regionu. Ke zdraví se úzce váže 
sport. Uvedu jeden příklad za všechny. Postupnou rekon-
strukcí vyrostlo v Račicích v součinnosti s ČOV Olympijské 
centrum, které je dnes pořadatelem mistrovství světa i Ev-
ropy v kanoistice a veslování. Slouží nejen našim reprezen-
tantům, ale i mládeži. Na to můžeme být pyšní.
 Na které okamžiky nikdy nezapomenete?
Na začátku mého mandátu, v roce 2013 přišly rozsáhlé po-
vodně. Byla to velká škola života, ale podařilo se je zvlád-
nout. Letos, v závěru období, zase řešíme světovou pan-
demii onemocnění Covid-19. To už využívám zkušenosti 
z minulosti. Díky výborné spolupráci složek Integrované-
ho záchranného systému, Krajské zdravotní a Krajské hy-
gienické stanice mohu říci, že zatím i tuhle krizi zvládáme. 
 Co vám pozice hejtmana dala?
Především jsem se měl při cestách napříč krajem možnost 
poznat mnoho vynikajících lidí, kteří odvádějí to nejlepší, co 
v nich je ve prospěch nás všech. Seznámil jsem se také s celou 
řadou státních představitelů našich i ze zahraničí. Ústecký kraj 
za minulých osm let navštívilo 40 velvyslanců z Evropy, Asie, 
Ameriky a Afriky. A jak jsem již zmínil, vážím si výborné spolu-

práce s hasiči, policisty, sportovci, umělci i předsta-
viteli průmyslových a zemědělských firem. 
 A co naopak vzala?
Politik se musí smířit s tím, že služba veřejnosti 
znamená méně soukromí a volného času. Nikdy 
jsem se nedíval na hodinky, až už v kanceláři 
nebo na akcích, a těch byly stovky včetně ví-
kendů. Tam, kde to bylo možné, jsem je absol-
voval s rodinou – manželkou Jitkou, které pa-
tří mé obrovské poděkování za podporu a tr-
pělivost, i vnoučatům Lukášovi a Nele. Teď 
se jim to všechno budu snažit vynahradit.
 Napříč politickým, občanským i me-
diálním spektrem máte pověst uznáva-
ného, slušného člověka. Nebylo to ně-
kdy na škodu? 
Dokážu se bavit opravdu s každým, kdo 
o to stojí. Vážím si lidí i spolupracovníků 
a jsem zastáncem toho, že dobrá práce mu-
sí být po zásluze odměněna. Jestli někdo 
mé dobroty zneužil, je to věc jeho svědomí.
 S jakým pocitem budete úřad opouštět?
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje jsem 
pracoval celkem 12 let. Napřed jako předse-
da Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměst-
nanost, což byla dobrá škola i pro výkon po-
zice hejtmana, jak poradit malým obcím, fir-
mám, spolkům, sportovním klubům a dalším 
neziskovkám ve využití různých dotačních titu-
lů. Velkou proměnou v podobě rekonstruovaných 
budov a technického vybavení díky této zkušenosti 
prošly i střední školy a učiliště, jejichž zřizovatelem je 
kraj. Chtěl bych upřímně poděkovat všem, s nimiž jsem 
za dobu dvanácti let spolupracoval. Poctivé práce s kýmko-
li jsem si vždycky vážil. 
 Po skončení mandátu budete odpočívat, nebo zúro-
číte bohaté zkušenosti jinde?
Doufám, že se už nenechám přesvědčit a nebudu kandido-
vat nikam. Volný čas chci teď věnovat rodině. A pokud bude 
mít někdo v budoucnu o mé zkušenosti zájem, rád pomohu. 
 A závěrem: Jací lidé u nás v kraji žijí a co jim přejete?
Vždy jsem si vážil lidí, kteří v Ústeckém kraji žijí a pomáha-
jí tu vytvářet dobré místo pro život. Náš kraj je díky nim už 
nyní krásný a věřím, že bude ještě přitažlivější i pro mla-
dé, kteří se chystají zakládat rodiny. Přeji všem, aby nové 
vedení Ústeckého kraje mělo na mysli jejich blaho, děla-
lo pro ně maximum možného tak, jako jsme se o to osm 
let snažili my. 

Připravila: L. Richterová, foto: archiv



Modernizace angiografického pracovi-
ště zahrnovala kromě nového přístro-
je také stavební úpravy prostor. Byla re-

alizována výměna oken, úprava podla-
hy, renovace dveří a nové nátěry. „Větší 
změny proběhly na vzduchotechnice, kdy 
došlo k výměně vzduchotechnických jed-
notek společných pro toto pracoviště a kar-
diovaskulární JIP,“ uvedl podrobnosti Mi-
roslav Janošík, vedoucí oddělení rozvoje, 
zdravotnické techniky a veřejných zaká-
zek a dodal, že stavební práce probíhaly 
zhruba tři týdny a v předposledním čer-
vencovém týdnu na ně navázala dodáv-

ka a instalace samotného přístroje, je-
hož dodavatelem je firma Siemens, vítěz 
veřejné zakázky. Do poloviny srpna pak 
probíhalo dokončení stavebních prací 
a zprovoznění přístroje, na které navá-
zal jeho zkušební provoz. 
„Celková hodnota projektu přesáhla 13 mi-
liónů korun, z čehož 11 miliónů jsou nákla-
dy na pořízení angiografické linky a zbytek 
na související stavební úpravy prostor. Tyto 
prostředky nemocnice investovala z vlast-
ních zdrojů,“ uvedl Radek Lončák, před-
seda představenstva litoměřické nemoc-
nice, a doplnil, že po instalaci nové an-
giografické linky bylo dosaženo dlouho-
dobého cíle nemocnice, a to kompletní 
modernizace a digitalizace oddělení ra-
diologie a zobrazovacích metod.  (nk)
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Angiografické pracoviště prošlo přes léto proměnou
Modernizací prošlo během letních prázdnin angiografické praco-
viště litoměřické nemocnice. Ta byla zahájena poslední červnový 
den demontáží původní angiografické linky a dovršena na přelo-
mu července a srpna instalací zcela nového přístroje. Nyní probíhá 
školení personálu pro práci s tímto přístrojem tak, aby tento mohl 
co nejdříve začít plně sloužit pacientům. 

V posledních letech jsme ve vedení 
kraje udělali hodně práce. Po letech 
různých politických kauz, které po-
škodily pověst našeho kraje, se nám 
myslím podařilo hodně věcí napravit. 
Stabilizovali jsme Krajskou zdravot-
ní, která je dnes největším zaměstna-
vatelem a sdružuje řadu velkých zdra-
votnických zařízení v našem kraji. Co 
se týče zadlužení, je náš kraj ve srov-
nání s jinými ve velice dobré kondici, 
proto si teď můžeme dovolit vzít úvěr, 
abychom mohli v příštích letech inves-

tovat třeba do nemocnice 
v Rumburku, kterou jsme 
převzali ve zbědovaném sta-
vu. Konec volebního období 
se také nese ve znamení opatře-
ní proti epidemii. Byl jsem přímo u to-
ho, a myslím, že se ukázalo, že jsme 
velice akceschopní. V rámci republiky 
jsme jako jediní vypsali pomoc pro na-
še podnikatele a živnostníky v hodno-
tě 70 milionů korun. Zasadili jsme se 
ale také o to, aby se proplatily pení-
ze zdravotníkům, na které měli nárok. 

Všichni odváděli nadstandard-
ní práci a patří jim náš dík. 
Ukázalo se také, že v ně-
kterých věcech je nezbyt-
né úzce spolupracovat s vlá-

dou. Kudy chodím, tam od li-
dí slyším, jak citlivě vnímají 

otázku bezpečnosti. Moc dlouho 
se tady toleroval na úrovni vlády ob-
chod s chudobou a postupné vytlačo-
vání nepřizpůsobivých z Prahy a dal-
ších velkých měst na okraj země způ-
sobilo, že Ústecký kraj dnes patří mezi 
vůbec nejpostiženější v zemi. Občany 
pak samozřejmě štve, když dostanou 
pokutu za špatné parkování, ale v no-

ci se pořádně nevyspí do práce, proto-
že jim pod okny někdo celou noc dě-
lá kravál. A nikdo to nehlídá. Je po-
třeba změnit priority policie, a to je 
jeden z úkolů pro začátek dalšího vo-
lebního období. Kandidovat budu jako 
lídr za Lepší Sever. Dali jsme dohroma-
dy skvělou kandidátku, kde jsou lidé, 
kteří za sebou mají hodně zkušeností 
z našich měst a obcí. Ale nejen to, jsou 
tam taky lékaři, zdravotníci, dobrovol-
ní hasiči, odboráři a spousta jiných za-
jímavých lidí. Přinášíme do krajské po-
litiky nové tváře, které ale mají zkuše-
nosti. Věřím, že máme obyvatelům na-
šeho kraje co nabídnout.

Jak hodnotíte končící volební období? 
Budete opět kandidovat a s jakými prioritami?

Pokud hledáte dlouhodobé zaměst-
nání, neváhejte a přidejte se k nám. 
Rádi Vás zaučíme a vše ukážeme.

Požadujeme:
• samostatnost a chuť do práce
• týmový hráč
• časovou flexibilitu
• zdravotní průkaz
Nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti
• práci na hlavní pracovní poměr
• moderní pracovní prostředí
• možnost kariérního růstu
• dobré platové ohodnocení 

V případě zájmu nás kontaktujte 
na petr.brandl@princedeligne.cz  
nebo telefonním čísle 602 178 899

Hotel 
Prince de Ligne s.r.o. 

přijme 
do svého týmu

servírku/číšníka

Děkujeme všem partnerům letošního ročníku módní show 
Czech Fashion Week Teplice 2020 a vážíme si jejich podpory

Ptáme se Martina Kliky, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje 
a lídra kandidátky Lepší Sever do krajských voleb 2020.
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Reportáž z akce přineseme v zářijovém vydání Metropolu.

V nové kampani kolekce plavek ná-
vrhářky Liliany Augustinové se obje-
vují tradičně ty se Swarovski kamín-
ky a nejen pozlacenými komponen-
ty. V této kolekci najdete hlavně jed-
nobarevné plavky jak tlumených, tak 
pastelových barev různých střihů, 
včetně variant jednodílných plavek 
s páskem. Kolekce plavek doplňují 
sukně nebo přehozy ve stejných ba-
revných tónech a u některých mode-
lů najdete i zdobené roušky. Více na-
jdete na www.fashionisland.cz.
Na společné fotografii jsou: Ja-
na Morgensternová, model Žaneta 
Morštadt, majitelka Fashion Island 
Liliana Augustinová a fotograf Miro-
slav Morgenstern.

Léto volá: Nová kolekce plavek Liliany Augustinové



„Krajská zdravotní má 
dlouhodobě kladné hos-
podaření. Nemusíme, 
na rozdíl od jiných kra-
jů, přispívat na její pro-
voz, ale rádi a pravidel-
ně poskytujeme finanč-
ní podporu na investice 
a novou zdravotnickou 
techniku. Jejímu vede-
ní se podařilo přivést 
zkušené specialisty pro 
na severu Čech nový 
obor kardiochirurgie. 
Lidé tak nemusí za kva-
litní péčí jezdit do ji-

ných krajů,“ říká PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

„Ústecký kraj myšlen-
ku vzniku Kardiocentra 
v největší z pěti nemoc-
nic Krajské zdravot-
ní dlouhodobě podpo-
ruje, protože na západ 
a východ od Prahy žád-
né takové komplexní 
vysoce specializované 
pracoviště není. Vždyc-
ky říkávám, že Ústec-
ký kraj je energetickým 
srdcem republiky, dává 
jí světlo a teplo. Za to si 
naši občané zaslouží tu 

nejlepší zdravotní péči, kterou jim můžeme dát,“ 
zdůrazňuje Oldřich Bubeníček, hejtman Ústec-
kého kraje.
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Krajská zdravotní, a. s., usiluje o  statut centra komplexní 
vysoce specializované kardiovaskulární péče. Postaví pavilon
Rozšíření „Centra vysoce spe-
cializované kardiovaskulár-
ní péče“ na „Centrum kom-
plexní vysoce specializo-
vané kardiovaskulární pé-
če“ v  Krajské zdravotní, a. 
s. - Masarykově nemocni-
ci v  Ústí nad Labem, o. z., je 
nejdůležitějším úkolem a  cí-
lem práce současného předsta-
venstva a  managementu společnos-
ti v  oblasti zajištění zdravotní péče pro 
obyvatele Ústeckého kraje. Vedle za-
vedené kardiochirurgické kliniky bylo 
v lednu 2018 založeno kardiochirurgické 
oddělení, na  podzim téhož roku se ote-
vřelo nové oddělení pro kardioanestezi-
ologii. Následně v roce 2019 vzniklo vše 
zastřešující Kardiocentrum. Všechna ta-
to kooperující zdravotnická pracoviště 
se přestěhují do  nového pavilonu, kte-
rý Krajská zdravotní vybuduje ve své nej-
větší nemocnici v areálu na Severní Tera-
se v Ústí nad Labem.

V roce 2019 kardiochirurgové v ústecké Masarykově nemocnici odoperovali 129 lidí, operativa narůstá

Oldřich Bubeníček, 
hejtman  
Ústeckého kraje

PhDr. Martin Klika, 
MBA, DBA,  
1. náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje

kardiovaskulární péče, jak pro ischemickou chorobu 
srdeční, tak i výkony pro vrozené/získané srdeční va-
dy nebo léčba komplexních srdečních arytmií (uzávě-
ry defektu septa síní, uzávěry oušek levé síně, uzá-
věry PFO, léčba hypertrofické kardiomyopatie, TAVI, 
léčba mitrální insuficience pomocí systému MitraC-
lip, výkony spojené s transseptální punkcí, radiofre-
kvenční ablace komplexních arytmií či krátkodobé 
podpory oběhu). Vedle toho třetím rokem probíha-
jí kardiochirurgické operace, zajišťované zkušeným 
personálem s bohatými zkušenosti z renomovaných 
pracovišť v Praze. Pro oddělení kardiochirurgie a kar-
dioanesteziologie KZ rozšiřuje zázemí a do budouc-
na připravuje nové prostory. Každým rokem je ka-
tetrizováno 2300-2500 nemocných a provedeno ví-
ce jak 1000 léčebných zákroků. Kromě tohoto počtu 
je část nemocných (340-420) odesílána každoročně 
na pražská pracoviště k různým typům kardiochirur-
gických výkonů (nejčastěji k revaskularizaci myokar-
du). Za období 2005-2017 to bylo 5048 nemocných. 
Nutno podotknout, že se jedná ve většině případů 
o elektivní výkony. Okolo 5 akutních nemocných 
však každým rokem umíralo ještě před nebo bě-
hem transportu.

Proč podporujete vznik komplexního kardiovaskulárního centra v Krajské zdravotní, a. s.?
 „Zastupitelstvo Ústec-
kého kraje rozhodlo, 
že kraj v dalších letech 
podpoří dostavbu ne-
mocnic spravovaných 
Krajskou zdravotní 
včetně nového pavilonu 
s náklady asi 1 350 mi-
lionů Kč, kam přemístí-
me i Kardiocentrum KZ. 
Všechny dosud činěné 
kroky jsou odrazem na-
ší ambice získat od mi-
nisterstva zdravotnic-
tví statut Centra kom-
plexní vysoce speciali-

zované kardiovaskulární péče,“ říká Ing. Jiří Novák, 
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 „Podle statistiky ÚZIS 
patří Ústecký kraj mezi 
regiony s nejvyšší mor-
talitou na akutní i chro-
nické formy ischemické 
choroby srdeční. I počet 
hospitalizací je jeden 
z nejvyšších v rámci ČR. 
Ale podle statistiky VZP 
ČR z roku 2010 průměr-
né výdaje na pacienta 
patří k nejnižším v ČR. 
Rozšířit portfolio zdra-
votní péče o kardiochi-
rurgii, při rozjezdu vý-

znamně finančně podpořenou Ústeckým krajem, by-
lo správné,“ míní Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.

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

Ing. Petr Fiala,  
generální ředitel  
Krajské zdravotní, a. s.
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Pracoviště v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem, o. z., nyní zajišťuje vyso-
ce specializovanou kardiovaskulární péči pro obyva-

tele Ústeckého kraje (835 000 obyvatel). Na pracoviš-
ti se již v současné době provádí všechny typy perku-
tánních výkonů v rámci centra vysoce specializované 
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 Jaké máte vzpomínky z dětství?
Ty nejhezčí. Z pohledu formování 
osobnosti a ukotvení hodnot považuji 
dětství za nejdůležitější část lidského 
života. Léto a prázdniny pro mne před-
stavují nejkrásnější část roku. Trávila 
jsem je na vsi, celé dny běhala venku, 
jezdila na kole a jedinou starostí bylo, 
zda nebude pršet. Vzpomínám si čas-
to na dny, kdy děda s babičkou na poli 
hrabali seno. Přála bych každému, aby 
tenhle pocit, když je v létě ráno rosa 
a začíná hřát slunce, zažil. 
 Jak často se vracíte se do rodného 
kraje a kam nejraději?
Není důvod se vracet, nikdy jsem neo-
dešla. Žiji v kraji pod Řípem od naroze-
ní a aktuálně nemám v plánu to měnit. 
Jsem tu doma. 
 Jaká je pracovní náplň vrchní stát-
ní zástupkyně? 
Snoubí se v ní prvky klasické práce 
státního zástupce v dozoru nad prací 
policie či dohledové kontroly podříze-
ných stupňů s úkoly ryze manažerský-
mi. Byl by to dlouhý výčet a právě ta-
to rozmanitost a rozsah mě stále na-
plňují a baví. Dva stejné dny bych hle-
dala těžko. 
 Co pro vás znamenají pojmy právo 
a spravedlnost?
Odpověď by vydala na knihu, ale pro 
účely tohoto rozhovoru se omezím 
na antickou zkratku, která však vysti-
huje podstatné. Spravedlnost patří me-
zi nejdůležitější z ctností, je to jedno-
značně regulativní idea pro uspořádá-
ní společnosti a pro právo samotné. Být 
spravedlivým znamená poctivě žít, ni-
komu neškodit, každému dávat, co mu 
patří. Spravedlnost znamená férovost. 

 Jak jsme na tom podle vašeho ná-
zoru v jejich uplatňování ve srovnání 
s vyspělými zeměmi světa?
Česká justice snese srovnání co do dél-
ky řízení se všemi evropskými státy. 
Dokonce patří v rámci zemí EU do lep-
ší poloviny.  Je však třeba podotknout, 
že kvalita by se neměla poměřovat jen 
délkou procesu, jak se u nás někdy dě-
je. Významnými faktory jsou i důvěra 
v rozhodnutí, která je spojena s pře-
svědčivostí a srozumitelností odůvod-
nění. A tady máme rezervy. Podle mé-
ho názoru jsme přesmíru formalističtí.  
A do formalismů se často skryje i ne-
kvalita a alibismus. Vytrácí se podsta-
ta, to mi vadí.  
 Která kauza vám, lidově řečeno, 
dala nejvíc zabrat a proč? 
Kauza spojená s dnes již odsouzeným 
Davidem Rathem. Nikoli proto, že by 
byla výjimečná právní náročností, ale 
překvapivá pro mě byla délkou a po-
stupy v řízení před soudem. Intenzi-
ta a obsah mediální prezentace, kte-
rou poskytoval odsouzený veřejnosti, 
se vymykala všemu obvyklému stejně 
jako zcela nepředvídatelné, nezákon-
né rozhodnutí Vrchního soudu v Pra-
ze, které věc protáhlo o řadu měsíců. 
 Jaký je osobní život v téhle pozici? 
Čeho jste se musela vzdát a co vám 
naopak přináší?
Mnohdy náročnější pro ty, kteří stojí ve-
dle mne. Jednou mi jeden z kolegů na-
psal, že kdo má úplně všechno, nemůže 
být šťastný. Hodně si o tom přemýšlím.
 Necítíte se osamělá?
Někdy se to tak může jevit, ale je to 
dobrovolná osamělost a důležitý je po-
cit svobodné volby.  

 Na Justiční akademii přednášíte 
trestní právo. Jakou budoucnost mu 
předvídáte?
Bohužel jsem realista a obávám se dal-
šího bujení formalismů a byrokracie, 
které odvádějí od podstaty a pochopi-

telně budí u většinové veřejnosti ne-
důvěru. Účelem trestního procesu mu-
sí zůstat základní idea, že smyslem je 
úsilí o odhalení pachatele trestného či-
nu a jeho spravedlivé potrestání. Tu 
nesmíme ztratit. 

 Jak si nejlépe odpočinete?
Tvořivou manuální prací, která má 
okamžitý výsledek. V právu na něj če-
káme mnohdy i řadu let. 

Připravila:  L. Richterová,

Foto: V. Bradáč

Lenka Bradáčová: Můj domov jsou severní Čechy
Vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. se 
narodila a vyrůstala na Roudnicku. Je tedy naší krajankou. Jaký je 
život v takto vysoké pozici? Čeho se musela vzdát a co jí tohle po-
volání, nebo spíš poslání přináší? Na to i na její vyznání rodnému 
regionu jsme se zeptali v rozhovoru. 

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
Vyrůstala v Kostomlatech pod Řípem, později žila v Roudnici nad Labem. Po ukončení tamního gymnázia pokračova-
la studiem práva a právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou absolvovala se ziskem ceny Karla Engli-
še pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. V roce 2001  dokončila postgraduální doktorské studium v oboru 
veřejné právo. Byla státní zástupkyní v Litoměřicích a náměstkyní krajského státního zástupce v Ústí nad Labem. Vrchní 
státní zástupkyní v Praze je od 30. července 2012. Pracuje také jako lektorka v oboru trestní právo na Justiční akademii. 
V oboru trestního práva získala ocenění Právník roku 2016.
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„Zálohy mám online
pod kontrolou“
V ČEZ ON-LINE mám o všem perfektní přehled.
Třeba zálohy si můžu kdykoliv sama měnit podle toho,
jak zrovna potřebuju. Mám to prostě pod kontrolou.

Přejděte k nám
www.cez.cz
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„Co řeknou, to platí“
Energie nechci moc řešit. Nebaví mě číst smlouvy,
potřebuju prostě někoho, komu můžu věřit.
Na ČEZ se můžu spolehnout, že nedělají žádné
podrazy. Prostě co řeknou, to platí. 

Přejděte k nám
800 900 700
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Pieta za americké letce
Pietní akt začal u památníku v Mu-
kově a pokračoval vzpomínkovou ak-
cí u pomníku americkým letcům v Tep-
licích na Písečném vrchu.  Organizáto-
ry byly Severočeský letecký archiv Tep-
lice, z. s., Jednota Československé obce 
legionářské Teplice, Český svaz bojovní-
ků za svobodu a město Teplice společ-
ně s místními obecními samosprávami. 
Součástí akce k 76. výročí Dne americ-
kých letců byl tradičně průjezd „Konvo-
je osvobození“ v podobě historických 
vojenských vozidel z druhé světové vál-
ky. Při náletu 21. července 1944, který 
provádělo 143 amerických bombardé-
rů 15. letecké armády USA ze základen 
v jižní Itálii, byly nad zdejším regionem 
a nejbližším okolím sestřeleny čtyři 
bombardéry. Jeden se podle historiků 

zřítil u Křížatek, dva do ulic města Tep-
lice a další nedaleko obce Mukov na Bí-
linsku. Při těchto haváriích nebo těsně 
po nich zahynulo celkem 28 letců, při-
čemž v Teplicích byli lynčováni davem 
místních obyvatel. V Oseku byl jeden 

letec zastřelen. Květiny k památníku 
v Mukově položili a hrůzy války připo-
mněli hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček, starostka obce Hrobčice Ja-
na Syslová a armádní atašé Velvyslanec-
tví USA plk. Roger Bowman (na snímku).  

zahradacech.cz

aneb farmářské trhy ve velkém

Otevírací doba:
od 900 do 1700 h

2020
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Jubilejní Ústecký
půlmaratón bude
Hejtmanovi Ústeckého kraje Oldři-
chu Bubeníčkovi  to při osobní ná-
vštěvě slíbil předseda organizační-
ho výboru RunCzech Carlo Capal-
bo. Pořadatelé chtějí udělat ma-
ximum pro zdraví a bezpečnost 
všech závodníků. I z tohoto důvo-
du oslovili Krajskou hygienickou 
stanici Ústeckého kraje, s níž bu-
dou projednávat podmínky, za kte-
rých se závod může uskutečnit.

Plnou podporu závodu, který pa-
tří do Rodinného stříbra Ústec-
kého kraje, vyslovilo i statutární 
město Ústí nad Labem a maximál-
ní součinnost při této masivní ob-
líbené akci slíbila také Policie ČR. 
Hejtman převzal jako dárek plake-
tu od Evropské atletiky (na sním-
ku), která ocenila projekt EuroHe-
roes jako projekt roku 2019. K to-
mu Carlo Capalbo uvedl: „V listopa-
du loňského roku jsme byli pozváni 
Evropskou atletikou na zasedání 
do Istanbulu, kde jsme  projekt pre-
zentovali a získali plaketu za podpo-
ru běžeckých závodů.  Evropská atle-
tika následně vyrobila i plakety pro 
pořádající města a regiony.“ 

Hlavní cíle memoranda se týkají vy-
tvoření podmínek pro vrcholné me-
zinárodní veslařské a kanoistické ak-
ce včetně připravovaného Mistrovství 
světa ve veslování v roce 2022 a pod-
pory talentované mládeže a sportov-
ních aktivit žáků a studentů. „Národní 
olympijské centrum v Račicích a celé jeho 
výjimečné sportovní zázemí patří k naše-
mu Rodinnému stříbru. V rámci projektu 
Česko vesluje tak posilujeme vnímání Ús-
teckého kraje nejen v České republice, ale 
i za hranicemi,“ uvedl hejtman Oldřich 
Bubeníček. Předseda Českého olympij-
ského výboru Jiří Kejval vnímá račic-
ký areál jako sportoviště mezinárodní-

ho významu. „V Evropě je málo takových 
umělých tratí s podobnými parametry, 
jsme na to pyšní. Jsem rád, že se do are-
álu v poslední době opět po letech inves-
tuje a jsme vděční za podporu státu, kra-
je i místní municipality, bez níž by to ne-
bylo možné,“ uvedl Jiří Kejval. „Připra-
vují se zde jak veslaři, tak reprezentanti 
v rychlostní kanoistice, která patří k nej-
úspěšnějším olympijským sportům a vel-
kým nadějím, ale i závodníci v mnoha 
dalších sportech.“ Partnery Memoranda 
o vzájemné spolupráci a podpoře jsou 
Ústecký kraj, Český olympijský výbor, 
sportovní svazy a Labe aréna Ústecké-
ho kraje.

Mostečtí hasiči 
budou mít
novou služebnu
Nové prostředí pro výkon práce 
budou mít příslušníci Hasičské-
ho záchranného sboru Ústeckého 
kraje v Mostě. Symbolickým po-
klepáním na základní kámen za-
čala za dohledu mnoha čestných 
hostů v čele s generálním ředite-
lem HZS ČR Drahoslavem Rybou 
výstavba nové požární stanice 
a územního pracoviště.

Mostečtí profesionální hasiči ne-
dostanou jen novou budovu s veš-
kerým moderním zázemím. Vznik-
ne také multifunkční hřiště, lezec-
ká věž, sportoviště pro hasiče, kde 
si budou moct ověřit svou fyzic-
kou přípravu. „Práce hasičů si ve-
lice vážím, ať už profesionálních či 
dobrovolných. Kromě likvidace po-
žárů asistují u živelních pohrom či 
u dopravních nehod. A právě tady 
na Mostecku, kde je silné průmys-
lové centrum s nešťastnou skládkou 
Celio, jsou jejich zásahy velice časté. 
Nová stanice  jim bude odpovídající 
zázemí poskytovat. Přeji jim, aby se 
dočkali co nejdříve,“ uvedl hejtman 
Oldřich Bubeníček. Stavba by mě-
la být dokončena v prvním polole-
tí roku 2022. 

Pozvánka 
do Chomutova
Představitelé Ústeckého kraje by-
li hosty při podpisu memoranda 
o spolupráci Národního technické-
ho muzea se Správou železnic. Při 
této příležitosti si prohlédli Želez-
niční depozitář Národního technic-
kého muzea v Chomutově. V něm se 
nachází přes 90 exponátů, zejména 
různé druhy parních, elektrických 
a dieslových lokomotiv. Muzejní 
sbírku nově doplnila tři kolejová vo-
zidla Správy železnic, která doku-
mentují nedávnou historii technic-
ké práce na železnici, a to náklad-
ní železniční drezína MUV 69 z roku 
1974, tzv. PVO, přívěsný vozík osob-
ní, z roku 1975 a tlačný sněhový ko-
lejový pluh KSP 4115 z roku 1987. 

Hejtman Oldřich Bubeníček s  ge-
nerálním ředitelem Správy železnic 
Jiřím Svobodou

„Je dobře, že má Národní technické 
muzeum stále zájem rozšiřovat ex-
pozici železničního depozitáře v Cho-
mutově. Jedná se o velkou příleži-
tost pro rozvoj cestovního ruchu. Až 
se v Chomutově otevře muzeum au-
tomobilů značky Praga, bude Ústec-
ký kraj velmi atraktivní i pro turisty, 
kteří se zajímají o technické památ-
ky,“ uvedl náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje pro oblast dopravy 
Jaroslav Komínek.

Dlouholetá úzká přeshraniční 
spolupráce mezi Ústeckým kra-
jem a Svobodným státem Sasko 
pokračuje i s novou prezident-
kou Zemského ředitelství Sasko 
Reginou Kraushaar.

Začátkem srpna ji v Moldavě v Krušných 
horách přivítali hejtman Oldřich Bubení-
ček a ředitel Krajského úřadu Ústeckého 
kraje Milan Zemaník. Na společném jed-
nání řešili především otázky přeshranič-
ní spolupráce v oblasti zdravotnictví či 
dopravy. Diskutovalo se i o momentál-
ní situaci pandemie koronaviru na obou 
stranách hranice Krušných hor, a také 
o pendlerech. Prezidentka Kraushaar, 
která letos v březnu nahradila ve funkci 
Dietricha Göckelmanna, kladně zhodno-
tila  loňský úspěšný projekt Schöna 2019 
– zemské cvičení na ochranu před kata-
strofami. Do společného cvičení se v tu-

risticky oblíbené destinaci Českosaské 
Švýcarsko v loňském roce zapojily slož-
ky integrovaného záchranného systé-

mu obou států, když nacvičovaly společ-
ný zásah při železničním neštěstí na tra-
ti Děčín – Drážďany.

„Historie i kulturní dědictví hrají v našem životě vý-
znamnou roli. Je proto důležité si jednou za čas při-
pomenout nejen významné mezníky našich dějin, ale 
i osobnosti, které se o ně zasadily. Valdštejnové nepo-
chybně patří k rodům, které zásadně ovlivnily spole-
čensko-historický vývoj a obohatily kulturu naší země,“ 
sdělil Oldřich Bubeníček. Nová instalace v jižním kří-
dle piana nobile na zámku Duchcov tematicky rozši-

řuje stávající průvodcovské trasy zámku a předsta-
vuje duchcovsko-litomyšlskou větev rodu Valdštej-
nů. Ti patří k nejstarším šlechtickým rodům na úze-
mí Čech a své jméno odvozují od hradu Valdštejn 
u Turnova, který v druhé polovině 13. století založil 
jeden ze členů starobylého rodu Markvarticů užíva-
jící erbovní znamení lva či lvice. Větvení rodu Vald-
štejnů a s tím spojené drobení majetku dlouho brá-

nilo vzestupu rodiny mezi vyšší šlechtu. Od 16. sto-
letí se postupně některým příslušníkům rodu dařilo 
prosadit ve službách císařů a zaujmout posty na vý-
znamných zemských úřadech i pozicích v armádě.

Setkání s novou prezidentkou

Na snímku je nová prezidentka s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a ředitelem 
Krajského úřadu Ústeckého kraje Milanem Zemaníkem (první zleva).

Pietním aktem u pomníků v Mukově a na Písečném vrchu v Teplicích uctili představitelé kraje, města i obcí 
za hojné účasti místních obyvatel památku amerických letců sestřelených 21. července 1944 nad Teplickem. 

Labe aréna se dál rozvíjí
Výjimečnou událostí v dalším rozvoji Labe arény Ústeckého kraje 
se stal v neděli 2. srpna podpis Memoranda o vzájemné spolupráci 
a podpoře.  Podpisy k němu  připojili hejtman Ústeckého kraje Old-
řich Bubeníček, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, 
ředitel Labe arény Ústeckého kraje Michal Kurfirst a další účastníci.

K podpisu Memoranda došlo v době vrcholícího Mistrovství ČR v rychlostní kanoistice.

Valdštejnové ve službách císařů
Celá řada hostů včetně hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se na zámku Du-
chcov zúčastnila slavnostního otevření nové instalace Valdštejnové – lvi ve službách cí-
sařů. S nimi je spojen největší rozkvět duchcovského panství i zámku.
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První dáma country music se pere se zákeřnou nemocí

Jednoduše dokonalý...

PARTY NÁBYTEK
půjčovna nábytku a vybavení

www.partynabytek.cz

 Ahoj Mileno, jak se máš?
Ahoj, mám se skvěle, jak jinak. A když už 
jsme u té nemoci, chtěla bych moc podě-
kovat panu primáři nemocnice v Písku 
MUDr. Michalu Turkovi a jeho týmu, pak 
paní profesorce Robové, která mne ope-
rovala v Praze a neméně pak paní dok-
torce Donátové se všemi sestřičkami on-
kologie Thomayerovy nemocnice v Krči, 
kde se úžasně starají o všechny pacienty. 
Ale už dost o té zákeřné potvoře, raději 
zavzpomínáme na staré časy.
 Určitě. Tak jak to začalo?
Začalo to už v dětství, ale vezmu to až 
od country. Skupina „Křoví“, Vítek Tuč-

ný (bratr Michala), pak skupina Newy-
jou Jiřího Hoška, s kterou jsme vyle-
těli do výšin díky písničce „Nehledej 
mou adresu“, potom Country beat Ji-
řího Brabce a tam už se mnou nastou-
pili i moji muzikanti, kteří pak zůstali 
v mé doprovodné kapele až do samot-
ného konce. Jmenovitě Radek Kacerov-
ský a Jiří Plaček, který se mnou a mým 
ex manželem Pavlem Soukupem zaklá-
dal i Hawaj Melody. Po Brabcově Coun-
try beatu jsme postavili skupinu Pony 
Express, Pavel Soukup, František Zik-
mund, Radek Kacerovský, Jinra Kocou-
rek (Čičíno), Luděk Koutný a Richard 

Bardon. Po rozchodu s Pavlem Souku-
pem nastoupil na jeho místo Karel Ka-
hovec. Hráli jsme koncerty v divadlech 
po celé republice s báječnými hosty, 
jako byl třeba Pavel Zedníček, s kte-
rým jsem natočila šestidílný TV seriál 
„Ranč u ztracené podkovy“, nebo Vlá-
ďa Kratina, s kterým jsem nazpívala 
krásné tři duety na desku Mám skvě-
lej den. Nesmím zapomenout na Leoše 
Petrů „Kdyby nám vládli andělé“. By-
la to super doba s úžasnými muzikan-
ty a hlavně jsme se měli opravdu rádi 
a kamarádství nám vydrželo dodnes.
 Proč už nehrajete? Není to škoda? 
Je přece mnoho starších zpěváků, 
kteří stále zpívají… 
No právě. Všechno má svůj začátek 
a taky svůj konec. Jeviště je proto, aby 
se tam něco jevilo a já si myslím, že 
tam patří mladí, krásní lidé a ne sta-
ré báby a dědkové. Svou kariéru jsem 
si parádně užila a už stačilo. Jsem rá-
da, že v kapele byl se mnou Radek Ka-
cerovský a Richard Bardon, s kterými 
se znám vlastně nejdéle, ještě z časů, 
kdy jsme dělali bigboš. A zůstali jsme 
přáteli. Radek udělal spoustu klipů 
na YouTube z různých TV pořadů i ži-
vých koncertů. Za to mu moc děkuji. 
Jsem ráda, že na nás díky jemu lidé ješ-
tě nezapomněli. Dostávám i spoustu 
krásných dopisů od lidí, co na nás cho-
dili a dokonce jsem i musela kopírovat 

CD, která už nejsou nikde k dostání.
 A co divadlo?   
Stále Metropolitní divadlo Praha, Dany 
Bartůňkové (princezna Angelína), kde 
jsem dodnes. V současné době učím 
zpěv a interpretaci a věnuji se talento-
vaným žákům, kterým předávám své 
zkušenosti. Musím říct, že mě to zce-
la naplňuje a dělá mi velkou radost, 
když vidím, jak se úspěšně rozvíjí je-
jich talent.

 Co byste chtěla závěrem říct našim 
čtenářům?
Ráda bych poděkovala mým třem sy-
nům, celé mé rodině a všem přáte-
lům za jejich péči v mé nemoci. Vám 
všem ostatním, mějte se krásně count-
ry v této hektické době, važte si života 
a hodných lidí kolem sebe. Přátelství, 
láska a rodina, to je to největší bohat-
ství na celém světě.
 Vaše Milena SoukupováCountry Beat

Milena Sopukupová a Radek Kacerovský
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„Vždy obdivuji nadšence, kteří si vytýčí 
takový náročný úkol a odvážně se do něj 
pustí i bez vidiny brzkého úspěšného do-
končení. V případě Karlova údolí je to 
běh na dlouhou trať, ale místo je kouzel-
né a navrátit mu dřívější lesk a zašlou slá-
vu si určitě zaslouží,“ řekl při návštěvě 
náměstek Matouš. Základy celého are-
álu položil roku 1872 šluknovský pe-
kař Karel Schütz, když zde připravil zá-
zemí pro drážní dělníky. Postupně sem 

přicházeli návštěvníci ze širokého oko-
lí, a tak byl areál krok za krokem roz-
šiřován o nejrůznější zajímavosti, ja-
ko byl například vodní kolotoč, pavilon 
s opičkami, velké dětské hřiště, zábavní 
park a dokonce i letní sáňkařská dráha. 
Kolem roku 1900 byla vystavěna lázeň-
ská budova s tanečním sálem a proskle-
nou dřevěnou verandou s podloubím. 
Časem místo převzalo město Šluknov 
a budovu přestavěli na moderní lázeň-
ský hotel v secesním stylu s centrální 
věžičkou, prostornými stájemi a ven-
kovní terasou s výhledem na parkové 
úpravy, jak jej známe až dodnes.  
K areálu patřila krom jiného i hájovna, 
hospůdka, pstruhový rybník pro čers-
tvé dodávky do lesní restaurace a v ne-
poslední řadě i velmi oblíbené lesní 
divadlo s kapacitou až 1000 návštěv-

níků, kde byla v období první repub-
liky hrána četná představení dokon-
ce i v obsazení souborů pražského Ná-
rodního divadla, či drážďanské státní 
opery! Z té doby pochází také vlako-
vá zastávka, kterou dnes vlaky jen pro-
jíždějí, ale intenzivně se jedná o je-
jím opětovném zařazení do provozu 
‚na znamení‘.

V období druhé světové války místo 
sloužilo jako lazaret pro německé vojá-
ky a po válce až do 80. let 20. století ja-
ko rekreační středisko Dopravního pod-
niku hl. m. Prahy. Časem pak byl areál 
opuštěný, prodaný do soukromých ru-
kou a od té doby chátral, dílem činností 
lidí, dílem působením přírody. 
Novodobá historie Karlova údolí za-
čala posledním prodejem v roce 2017. 
Záměrem současných majitelů je ob-
nova areálu do původní podoby z po-
čátku minulého století. Aktuálně si již 
můžete posedět v parku nebo ve stí-
nu repliky původního altánu, vychut-
nat si procházku přírodou kolem po-
dél obnovených vodotečí a sledovat 
postup obnovy areálu s přibývajícími 
zajímavostmi skýtajícími nové zážit-
ky. (od dop.)

ZAJÍMAVÁ MÍSTA 
SEVERNÍCH ČECH

...vítejte na palubě
Pronájem autobusů
•  Profesionální služby... Bezpečnost na prvním místě.  

DVD, WC, USB, sympatický profi řidič.  
Pohodlí a spokojený klient je pro nás prioritou.

•  Žádné skryté poplatky...  Transparentní ceny před nástupem,  
bez dalších dodatečných poplatků za přistavení, čekání apod.

•  Moderní vozový park... Mercedes Benz + Setra + Temsa,  
s nejvyspělejší technologií motorů třídy Euro 5 nebo EURO 6.  
Není důvod dělat kompromis.

702 99 60 99 www.furrabus.cz

Sluneční a vzdušné lázně Karlovo údolí
Znáte Karlovo údolí? Ne? To je škoda. Kdysi to byl v cestovním ru-
chu pojem. Jedná se o lesní údolí Kunratického potoka, dva kilo-
metry od Šluknova na samém severním cípu Čech. Ještě dnes zde 
naleznete pozůstatky kdysi slavného výletního lázeňského areálu. 
Mimořádnou atmosféru celému místu dodává rozpadající se čle-
nitá budova na konci příjezdové aleje s formálním lázeňským par-
kem v popředí. Právě tohle místo navštívil na pozvání nových maji-
telů náměstek pro cestovní ruch Zdeněk Matouš, který přislíbil po-
moc s propagací a nesměroval majitele na Místní akční skupinu, 
díky které by mohli získat na obnovu areálu finanční prostředky.

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA, 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje (ČSSD) Dobová fotografie

Současnost

Lenka Kocmanová Taussigová a Ústecký kraj pořádají

10. září 2020 od 19.00 Hod.
Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem

krása pomáhádětem
módní show 

Výtěžek z akce bude Výtěžek z akce bude 
věnován na charitativní věnován na charitativní 
účely. účely. 

Akce probíhá pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka.

Předprodej vstupenek: 
pokladna Severočeského divadla 
opery a baletu v Ústí nad Labem, 
OC Olympia Teplice – info stánek

J E  H R D Ý M  P A R T N E R E M  P R O J E K T U


