
w
w

w
.t

yd
en

ik
y.

cz
 

zp
ra

vo
da

js
tv

í |
 z

áb
av

a 
| s

po
rt 

| a
nk

et
y 

| g
lo

sy

číslo 1 • ročník 6 • 25. ledna 2013

www.tydeniky.cz
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Světlana Nálepková
Narodila se 2. července 1960 v Praze. Vystudovala hudebně dramatickou konzervatoř. Hostovala v di-
vadle Ypsilon, v Hudebním divadle Karlín a od roku 1979 do roku 1989 v pantomimické skupině 
M. Nesvadby MIMTRIO. Zahrála si v muzikálech Má férová Josefi na, Zasněžená romance, Jeptišky a ve 
fi lmech Láska z pasáže, Pánská jízda, Princové jsou na draka, Ať přiletí čáp, královno. V repertoáru 
má hlavně šansony a písničky 20., 30. a 40. let. 

Celní 144, Teplice (naproti hl. vlakovému nádraží) tel.: (+420) 475 200 876, mob.: 722 357 078 (O2), 777 866 309 (Vodafone)
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Největší prodejna stylového nábytku z masivu v ČR na ploše 2 500 mNejvětší prodejna stylového nábytku z masivu v ČR na ploše 2 500 m22. . 

Štěstí hledám 
sama v sobě

Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková vstoupila do roku 2013 s optimismem a s přesvědčením, že štěs-
tí musí hledat sama v sobě. Těší se nejen na zpívání a lyžování, ale i na nějakou zahraniční cestu. 

Rozvoz pizzy,

těstovin a salátů

ZDARMA
TEPLICE

tel. 777 103 104

 Co si přejete do nového roku? 
Samozřejmě zdraví pro sebe i mou rodinu. Vždy 
si přeji, aby mě potkala šance někam vycesto-
vat, například do Himalájí, ale už i s lékárnič-
kou. Přeji si, abych se mohla nadále živit diva-
dlem a zpíváním a líbila by se mi i nějaká pěk-
ná nabídka, která by mě bavila a povznášela. 
A taky se těším na dámskou lyžařskou jízdu 
s kamarádkami. 

 Pojďme maličko bilancovat. Dařilo se 
vám vloni? 
V podstatě ano. Na nedostatek práce jsem si 
nemohla stěžovat a i v soukromí se mi dařilo. 
Mám spokojený vztah, fajn dceru a splnila 
jsem si sen, když jsem navštívila Tibet.

 Jak jste se do Tibetu dostala?
Odjela jsem s brněnským hnutím Bron-
tosaurus do severoindického Malého Ti-
betu stavět školu pro děti ve vesnici Mul-
bekt. Akce probíhala pod záštitou Dalaj-
lámy, který na tento projekt uvolnil mili-
on a půl korun. Lidé z naší party se s ním 

přímo  sešli, ale já o tenhle jedinečný záži-
tek přišla, jelikož mě celý pobyt provázely 

nepříjemné zdravotní potíže a musela jsem 
odletět o pár dnů dříve domů. 
 Jaké zdravotní potíže vás trápily?

Nejdříve jsem trpěla klasickou motolicí, bolestí 
čelistí a nevolností od žaludku. To je ale ve 3,5 ti-

síce metrech nad mořem docela normální. Pak jsem 
ale dostala zánět dutin a asi deset dní mi tekla krev 

z nosu. No a nakonec jsem při výšlapu do 5,5 tisíce me-
trů chytila „vysokohorskou nemoc“ a nemohla jsem vů-
bec dýchat. Každým krokem navíc jsem měla pocit, že 
se mi ty plíce roztrhnou a já padnu k zemi, ale zvládla 
jsem takto ujít ještě 7 kilometrů. Rezervy lidských sil 
jsou neskutečné. Kromě těchto patálií jsem ale v Tibe-
tu zažila nezapomenutelné chvíle plné euforií z krás-
né krajiny a přístupu k životu. Tibet pro mě byl hlavně 
ohromným vnitřním zážitkem a jakýmsi duchovním 
probuzením. Už vím, že nemá cenu lpět na maličkos-
tech a ani na věcech, které se nedají změnit. Štěstí hle-
dám hlavně sama v sobě.

 Věříte ve vyšší inteligenci? 
Nejen ve vyšší inteligenci, ale také v reinkarnaci. Nedo-
vedu si totiž představit, kam by se naše energie po smr-
ti vytratila. Jsem naprosto přesvědčená, že duch člověka 
tady je pořád. Myslím si také, že by se měl člověk snažit 
během života vyrovnat se svými špatnými povahovými 
rysy i činy, aby si je  nepřenášel do dalších životů. 

 Zprávy o konci světa se nepotvrdily, ale přesto. Má-
te starost o naši planetu Zemi? Věříte, že může oprav-
du někdy nastat konec světa?
Obavy mám! S naší planetou nezacházíme zrovna ohle-
duplně a hezky. Nás, kteří nyní žijeme, se nějaký „konec 
světa“, či jak to nazvat, pravděpodobně nebude týkat, ale 
věřím, že jak se k Zemi chováme, tak se jednou ona za-
chová k nám, nebo se spíše lidé zahubí sami. Věřím však, 
že se lidský vývoj bude ubírat směrem k duchovnu, pro-
tože jiná cesta už na záchranu života na Zemi asi není. 

 Kde se vám nejlépe relaxuje? Která místa máte ráda?
U moře, protože tam vnímám jen to pozitivno, navíc mi-
luji slunce. U nás je ale také krásně a já osobně mám rá-
da města Český Krumlov a Kutnou Horu. Jakmile mám 
možnost, jedu tam.

 Jak se staráte o svoji pěknou postavu? Chodíte ně-
kam cvičit?
Již pět let cvičím Hata jógu a naprosto mi tohle skvělé 
cvičení, které mě naučilo ovládat dech a posilovat svaly 
i ducha, vyhovuje. Chodím také do posilovny, ale to spí-
še z donucení. Roky letí a chci dobře vypadat. 

 Vaše dcera Josefi na, která se narodila v manželství 
s Michalem  Nesvadbou, je již dospělá žena. Jak spo-
lu vycházíte? 
Je mezi námi pevná vazba, a čím je starší, tím víc jsme 
na sobě závislé. Pepču jsem nikdy neomezovala a i v do-
spívání jsem jí dávala hodně svobody a prostoru. Jsem 
šťastná, že to nezneužila a vyrostla z ní skvělá holka 
a parťačka.  

 Společnou máte jistě i lásku ke zvířatům. Stále má-
te doma zvěřinec? 
Postupem času jsem se zvířat zbavila. Dříve jsem měla 
ovce i koně, teď už má dva koně jen Pepina. Já mám dva 
pejsky třináctiletého křížence Bastiho a šestiletého ir-
ského teriéra Bruna.  

Text: Šárka Jansová, foto: archiv Světlany Nálepkové  
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Brno | Jihočeský kraj se na veletr-
hu cestovního ruchu Region Tour 
2013 v Brně představil jako vý-
stavní region. Kromě tradiční tu-
ristické nabídky prezentoval také 
novinky pro hlavní sezónu.

Turistické atraktivity jižních Čech na-
bídly téměř dvě desítky vystavovatelů 
- Jihočeská centrála cestovního ruchu, 
Nadace Jihočeské cyklostezky, ale ta-
ké města Tábor, Borovany, Strakonice 
a mnoho dalších. Své taháky připra-
vované na hlavní turistickou sezónu 
představila Alšova jihočeská galerie 
a organizátoři přeshraniční Zemské 

výstavy ve městech Český Krumlov, 
Vyšší Brod, Bad Leonfelden a Freistadt. 
Součástí veletrhů cestovního ruchu 

byla tzv. produktová nabídka. Z ní si 
vyberou milovníci pěší turistiky, cyk-
loturistiky, historických a technických 

památek, ale také gastroturisté, hipo-
turisté či vyznavači lázeňských poby-
tů a odpočinku. „Na každou sezónu se 
snažíme připravit pro turisty nějakou 
novinku. Letos jsme zvolili slogan „již-
ní Čechy výstavní“. Samozřejmě, že nás 
inspirovaly připravované výstavy – An-
dyho Warhola v Alšově jihočeské galerii 
a Zemská výstava, do které se jižní Čechy 
zapojily prostřednictvím dvou výstav-
ních měst – Českého Krumlova a Vyšší-
ho Brodu. Výstavní je ale také jihočeská 
příroda, nabídka tras pro cyklisty, jiho-
české památky, atmosféra regionu a zá-
jem turistů o náš region,“ říká hejtman 
Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Jižní Čechy na veletrhu Region Tour opět výstavní

Jihočeský kraj | Jihočeské obce uspěly se žádos-
tí do programu Obnova obecního a krajského 
majetku po živelních pohromách v roce 2012. 
Dvacet obcí získá na obnovu svého majetku ví-
ce než 30 milionů korun.

Program po letních přívalových deštích a krupo-
bití vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
Z celkových 195 zaevidovaných žádostí z celé re-
publiky jich 125 bylo od měst, městysů a obcí z Ji-
hočeského kraje. Celkem ministerstvo doporučilo 
k fi nancování 37 žádostí, z toho 20 jihočeských. 
Z alokovaných 50 milionů korun získají jihočeské 
obce více než 30 milionů. Dále 20 žádostí za Jiho-

český kraj je v seznamu náhradních akcí a 85 jiho-
českých akcí nebylo k fi nancování doporučeno. 
Jihočeské obce tak díky přispění ministerstva 
opraví 16 místních komunikací, zrekonstruují dva 
objekty, opraví jednu požární nádrž a jeden most. 
Všechny komunikace a objekty byly poškozeny při 
bouřkách, přívalových deštích a krupobití v roce 
2012. Například obec Borová lada získá přes dva 
miliony na obnovu místní komunikace Černá La-
da. Obec Drachkov obdrží na rekonstrukci požár-
ní vodní nádrže také více než 2 miliony a přes 
500 tisíc získá Český Krumlov na opravu chodní-
ku a komunikace Na Svahu. Městys Dub získal na 
opravu mateřské a základní školy 121 tisíc korun. 

Pomocnou ruku po letních ničivých srážkách ob-
cím nabídl také Jihočeský kraj. V září 2012 rozho-
dl, že mezi deset jihočeských obcí a Svazek obcí 
Strakonicka rozdělí dotaci přes 2,1 milionu korun. 
Uvedenou sumu obce použily na likvidaci násled-
ků škod způsobených živelními pohromami v ob-
dobí června až srpna roku 2012. Kraj tak obcím 
kompenzoval prostředky, které musely vynaložit 
ze svých rozpočtů k odstranění škod na obecním 
majetku k nezbytnému zabezpečení funkčnosti 
infrastruktury a života v obci. Jedná se například 
o náklady na zprůjezdnění komunikací, funkč-
nost kanalizace, vodovodů, zařízení sloužící k in-
formování a varování obyvatelstva.

„Navržený schodek vznikl převodem výda-
jů schválených k fi nancování v roce 2012 
do rozpočtového roku 2013 v celkovém ob-
jemu téměř 620 mil. Kč. Tyto akce měly být 
v naprosté většině fi nancovány prostřed-
nictvím přijatého účelového úvěru. Proto 
je nedílnou součástí návrhu rozpočtu i ná-

vrh na dočerpání úvěru v objemu 400 mi-
lionů korun,“ vysvětlil důvody schodku 
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. 
Krajský rozpočet na rok 2013 počítá 
s kapitálovými výdaji za více než 2,25 
miliardy korun. „S ohledem na klesající 
příjmy a na nastavená úsporná opatře-

ní to lze považovat za úspěch. Tyto inves-
tice snesou srovnání s investicemi minu-
lých let,“ řekl k plánovaným investicím 
hejtman Zimola. Hlavními prioritami 
investic zůstávají sociální oblast, zdra-
votnictví, školství a doprava. V kapitá-
lových výdajích v roce 2013 se počítá 
například s investicí 59 milionů na vy-
budování prostor Letecké záchranné 
služby na letišti v Plané. V oblasti zdra-
votnictví a sociálních věcí jsou v roz-
počtu zahrnuty výdaje pro Nemocni-

ci Jindřichův Hradec ve výši 80 milionů 
na výstavbu pavilonu D. Zdravotnická 
záchranná služba Jihočeského kraje zís-
ká 16 milionů na obnovu vozového par-
ku. Zahájena bude také výstavba nové-
ho Domova seniorů v Bechyni pro 122 
osob. Na jeho výstavbu kraj v rozpočtu 
vyčlenil 133 milionů a dalších 63,5 mi-
lionu si vyžádá rekonstrukce a vybave-
ní Domova důchodců Dobrá Voda. V ob-
lasti strukturálních fondů EU jsou v roz-
počtu zahrnuty výdaje předfi nancování 

a kofi nancování mimo jiné na dopravní 
projekt Program modernizace komuni-
kací II. a III. třídy P5 v objemu 199,3 mi-
lionu korun. Na 4. etapu tzv. Zanádraž-
ní komunikace (přeložka silnic II/156 
a II/157) v Českých Budějovicích kraj vy-
členil 202,4 milionu a na přeložku silni-
ce II/409 v Plané nad Lužnicí 60,7 mi-
lionu. V oblasti kultury je do rozpočtu 
zahrnuto 18 mil. Kč investičních pro-
středků na dofi nancování rekonstrukce 
hlavní budovy Jihočeského muzea.

Rozpočet Jihočeského kraje bude schodkový, ale posílí investice
Jihočeský kraj | Zastupitelé Jihočeského kraje schválili rozpočet na rok 
2013. Na straně příjmů bude kraj hospodařit s částkou 11,339 miliard ko-
run, celkový objem výdajů je navržen ve výši 11,908 miliard Kč. To zname-
ná, že rozpočet pro letošní rok je schodkový se ztrátou 569 milionů Kč.

Výtvarná soutěž 
BESIP 

Jihočeský kraj | Krajský úřad pro-
střednictvím odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství vyhlásil 3. roč-
ník výtvarných soutěží BESIP. Pro dě-
ti v mateřských školách výtvarnou 

soutěž na téma „Děti a řidiči na ji-
hočeských silnicích“, pro děti ze zá-
kladních škol a nižších ročníků více-
letých gymnázií na téma „Bezpečná 
cesta do školy“ a pro studenty střed-
ních škol fotografi ckou soutěž „Zají-
mavé situace v silničním provozu“. 
Obrázky a fotografi e budou přijímá-
ny do 28. června, následně je odbor-
ná komise vyhodnotí. Nejlepší prá-
ce budou na začátku školního roku 
2013/2014 vystaveny ve vestibulu 
a na chodbách hlavní budovy Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje. Auto-
ři nejlepších prací budou pozváni na 
vernisáž v rámci tradičního seminá-
ře BESIP pro pedagogy Jihočeského 
kraje, kde jim budou předány ceny.

Opravy obecních majetků po živelních pohromách

Hejtman Oldřich Bubeníček při-
jal v závěru prosince velvyslan-
kyni Rumunska v ČR Danielu An-
du Grigoru Gitmanovou. 

V jejím doprovodu byli i před-
stavitelé pravoslavné církve ČR 
i z Ústeckého kraje. Tématem jed-
nání byla spolupráce na poli kul-
turním, vzdělávacím a ekonomic-
kém a problematika výstavby pra-
voslavného kostela v Mostě. 
Jak zdůraznil vladyka Kryštof, ar-
cibiskup pražský a metropolita 
pravoslavné církve v českých ze-
mích a na Slovensku, žije tady ni-
koliv malá komunita občanů Ru-
munska. Dále hovořili čeští hos-
titelé s hosty o rozvoji turismu 
i některých zkušenostech s využí-
váním peněz z EU. Velvyslankyni D. A. G. Gitmanovou vítá na hejtmanství Oldřich Bubeníček. 

Ústecký kraj ve spolupráci se 
Sdružením Zlatý erb vyhlá-
sil počátkem ledna krajské ko-
lo 15. ročníku soutěže Zlatý erb 
(http://zlatyerb.obce.cz).
Cílem soutěže je podpořit moder-
nizaci místních samospráv pro-
střednictvím rozvoje informač-
ních služeb poskytovaných s vy-
užitím internetu a ostatních elek-
tronických médií. 

Hlavní ceny budou v krajském i celo-
státním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky měs-
ta, b) nejlepší webové stránky ob-
ce a c) nejlepší elektronická služ-
ba. Krajského kola Ústeckého kraje 
soutěže Zlatý erb se mohou zúčast-
nit města a obce kraje se svými ofi -
ciálními webovými stránkami, elek-
tronickými službami a turistickými 
webovými prezentacemi. Formulář 
přihlášky do soutěže je k dispozici 
na webové stránce soutěže http://
zlatyerb.obce.cz a na portálu Města 
a obce online http://mesta.obce.cz. 
Uzávěrka příjmu přihlášek je sta-
novena už na čtvrtek 31. ledna  
v 16:00. O slavnostním vyhlášení 
vítězů krajského kola soutěže Zla-
tý erb vás budeme informovat.

Velvyslankyně Gitmanová v krajiZlatý erb 
zahájen

Český premiér Pe-
tr Nečas zahájil 
v pondělí 14. led-
na spolu se zá-
stupci Německa
a Ruska provoz 166 kilometrů 
dlouhého plynovodu Gazela, kte-
rý vede z Ústeckého kraje (Bran-
dov na Mostecku) na západ Čech 
a potom dál do Německa a Fran-
cie. Slavnostního otevření v Přim-
dě na Tachovsku se zúčastnil 
i hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. Vysokotlaká linie na-
pojila Česko na zemní plyn z no-
vých ruských zdrojů, který do Ev-
ropy proudí plynovodem Nord 
Stream vedeným po dně Baltské-
ho moře. 

Gazelou 
už proudí plyn

K uzavření smluv s ostatními po-
jišťovnami dojde v horizontu měsí-
ce ledna, a to v návaznosti na před-
chozí společná jednání mezi VZP, 
Svazem zdravotních pojišťoven 
a Krajskou zdravotní, a. s. 
Smlouvy podepsali ředitelé MUDr.
Petr Veselský za VZP a Ing. Edu-
ard Reichelt za KZ, a. s., za účas-
ti Mgr. Radka Scherfera, předsedy 
představenstva KZ, a. s. a RSDr. Sta-
nislava Rybáka, náměstka hejtma-
na Ústeckého kraje. „Jsem rád, že 
k podpisu smluv o úhradách zdravot-
ní péče došlo a že tak dojde k uklid-

nění v řadách pacientů i zaměstnan-
ců krajských nemocnic,“ řekl Stani-
slav Rybák, náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje, v jehož gesci je také 
oblast zdravotnictví.
„Jistota nasmlouvaného objemu a roz-
sahu poskytované zdravotní péče 
je pro Krajskou zdravotní zásadní 
a jsem rád, že na rozdíl od předcho-
zích let máme potřebnou jistotu již 
na začátku roku a nově dokonce na 
delší období pěti let,“ dodal Mgr. Ra-
dek Scherfer, předseda představen-
stva KZ, a. s.
„I VZP je spokojena, že došlo ke kom-

promisu, který je pro obě strany při-
jatelný a zároveň zajistil otevřená 
dvířka k dalším jednáním o rozum-
né racionalizaci ve struktuře po-
skytované péče“, uvedl po podpi-
su smluv MUDr. Petr Veselský, ře-
ditel pobočky VZP v Ústeckém 
kraji. K ústupkům došlo na obou 
stranách, žádné však nemají ne-
gativní dopad na rozsah ani kva-
litu poskytované zdravotní péče. 
Příkladem může být oční oddělení 
mostecké nemocnice. „Oceňuji, že 
mimo jiná diskutovaná pracoviště, 
bylo zachováno oční oddělení mos-
tecké nemocnice se společným lůžko-
vým fondem“, komentoval vzájem-
ný kompromis Ing. Jiří Novák, člen 
představenstva KZ, a. s.

Krajská zdravotní podepsala smlouvy s VZP
Krajská zdravotní, a. s., podepsala 16. ledna smlouvy o úhradách zdra-
votní péče se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP), největším partne-
rem na straně plátců zdravotní péče. 

Památce obětí 
na dole Nelson III
V Oseku na Teplicku se 5. ledna 
konal pietní akt u příležitos-
ti 79. výročí katastrofy na do-
le Nelson III. Položením květin 
k pomníku uctil památku zahy-
nulých horníků i hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubení-
ček. Při výbuchu v roce 1934 
na dole Nelson III zemřelo 142 
horníků. Podle expertů tehdy 
pravděpodobně výbuch plynů 
zapálil uhelný prach, který ex-
plodoval postupně na dalších 
místech. Osecké neštěstí je tře-
tí největší hornickou katastro-
fou na území nynější České re-
publiky. 
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Jsou na světě několik dní či týdnů 
a už se setkali se zástupci Středo-
českého kraje, kteří nejen pogratu-
lovali jejich šťastným rodičům, ale 
také jim předali užitečnou výbavu 
pro miminka. 

Řeč je o prvních novorozencích v jed-
notlivých okresech Středočeského kra-
je, za kterými se na začátku roku roz-
jeli středočeský hejtman Josef Řihák, je-
ho náměstci a středočeští radní. Popřáli 
maminkám a předali jim dárkovou taš-
tičku s plínkami, dětskou zavinovačkou, 
kojeneckou lahvičkou, bryndákem a ne-
chyběla ani hračka pro miminko. 
První letošní miminko ve Středočeském 
kraji se narodilo v hořovické nemocni-
ci. Chlapeček jménem Honzík přišel na 
svět 7 minut po půlnoci 1. ledna 2013. 
Je zdravý a má se čile k světu. Po poro-
du vážil 4,02 kg a měřil 52 cm. 
První miminko v kraji a jeho mamin-
ku navštívil hejtman Josef Řihák, který 
šťastné mamince pogratuloval, popřál 
hodně štěstí a zdraví do nového roku 
a předal jí fi nanční dar ve výši 10 tisíc 
korun spolu s dárkovým košem. „Jsem 
moc rád, že mám to potěšení pogratulo-
vat mamince prvního středočeského mi-
minka, protože sám jsem otcem a dědeč-
kem a vím, že narození dítěte je tím ne-
šťastnějším okamžikem v životě,“ řekl 
hejtman Josef Řihák.
Spolu se starostou Příbrami Pavlem Pikr-
tem navštívil středočeský hejtman také 
prvního novorozence v okrese Příbram. 
Chlapeček jménem Štěpán se narodil 
v příbramské nemocnici 1. ledna 2013 
ve 3 hodiny a 49 minut. Vážil 3,37 kg 
a měřil 51 cm. Jeho mamince předal 
hejtman dárkový koš s výbavou pro mi-
minko a fi nanční dar ve výši 5 tisíc ko-

run. Malý Štěpánek se před návštěvou 
nijak neostýchal a dal o sobě hlasitě vě-
dět. „Těší mě, že se první miminko v Pří-
brami má čile k světu a že mohu malému 
Štěpánkovi i jeho mamince popřát hlavně 
hodně zdraví. Těší mě to o to víc, že paní 
Behúlová pracovala jako sestra v příbram-
ské nemocnici a i když se nedávno přestě-
hovala do Strakonic, vyjádřila přání se do 
příbramské nemocnice znovu vrátit,“ do-
dal hejtman Josef Řihák.
Do porodnic vyrazili také náměstci 
a radní. Do kolínské nemocnice přišel 

popřát náměstek hejtmana Marek Se-
merád paní Burešové, které se narodi-
la dcera Nelinka 1. ledna 11 minut po 
jedné hodině ráno. Za prvním rakov-
nickým miminkem se vypravil náměs-
tek Marcel Chládek. Malá Emička se na-
rodila také 1. ledna, 13 minut po jed-
né hodině ranní v rakovnické nemocni-
ci. Prvnímu miminku, které se narodilo 
v neratovické nemocnici, přišla pogra-
tulovat radní Jiřina Fialová a první mi-
minko na Benešovsku navštívil radní 
Pavel Hubený.
V pátek 4. ledna vyrazil za prvním kla-
denským miminkem, které se narodi-
lo až 3. ledna, náměstek Zdeněk Syblík. 
Chlapeček jménem Daniel přišel na svět 
10 minut po půlnoci. Ve stejný den na-
vštívil náměstek Miloš Petera první mi-
minko na Nymbursku. Malá Evelínka 
přišla na svět 2. ledna ve čtyři hodiny 
odpoledne. Radní Zdeněk Štefek předal 
dárek šťastné mamince, které se ve slán-
ské nemocnici narodila dvojčátka, a ná-
městek Milan Němec navštívil mamin-
ku prvního novorozence na Mělnicku. 

Náměstek Marcel Chládek s prvním 
miminkem v rakovnické nemocnici.

Dárky pro první miminka v kraji,
gratulace šťastným maminkám

Pro všechny příchozí, kteří se i přes 
mrazivé počasí přišli rozloučit se sta-
rým rokem, byla připravena pravá 
staročeská zabijačka. Vynikající klo-
básy, jelita, tlačenky, vepřová žebírka 
či srnčí guláš – na tom všem si moh-
li nejen obyvatelé Cerhenic při Silves-
trovkých hodech pochutnat. 
Součástí akce byl i křest nové knihy 
o historii a současnosti Cerhenic. Au-
torem knihy s názvem Cerhenice náš 
městys, jejíž vydání bylo fi nancováno 
z rozpočtu obce, je František Růžička. 
Spolu se starostou Cerhenic Markem 
Semerádem a Františkem Růžičkou 
pokřtil knihu i hejtman Středočeské-
ho kraje Josef Řihák. Cílem publikace, 
která mapuje nejen historii obce, ale 
i jednotlivé oblasti života v obci jako 

školství, kulturu, sport, zdravotnictví 
a mnohé další, je především rozvoj 
cestovního ruchu. 
Během křtu poděkoval hejtman Jo-
sef Řihák starostovi Marku Semerá-
dovi za pozvání a vyjádřil mu uzná-
ní za dobrou práci, kterou pro obec 
odvádí. „Když člověk přijede do Cerhe-
nic, hned vidí, že tu máte starostu, kte-
rý se o obec dobře stará. Cerhenice pa-
tří k nejlépe udržovaným obcím v kra-
ji. Pan starosta Semerád byl ještě nedáv-
no nejmladším starostou a já věřím, že 
pokud to bude takto dobře dělat dál, tak 
bude jednou i tím nejstarším,“ dodal 
hejtman Řihák. Zároveň poděkoval 
všem zúčastněným, že přišli v dobré 
náladě, a popřál jim vše nejlepší do 
nového roku 2013.

Středočeský hejtman Josef Řihák (vlevo) pokřtil knihu o historii Cerhenic společně se sta-
rostou zmiňované obce Markem Semerádem a autorem díla Františkem Růžičkou.

Silvestrovské hody v Cerhenicích
se srnčím gulášem a ohňostrojem
V Cerhenicích se konaly již tradiční Silvestrovské hody, kterých se zú-
častnil i hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Akce začala již v deset 
hodin dopoledne 29. prosince na Náměstí Míru a byla zakončena v pět 
hodin večer ohňostrojem. 

Hejtman Josef Řihák s Pavlou Peškovou a jejím synem Honzíkem v hořovické nemocnici.

Ve věci územního rozhodnutí pro 
dálnici soud zrušil rozhodnutí od-
volacího i prvoinstančního orgánu 
a vrátil záležitost na krajský úřad 
k dořešení. Nicméně žalobu proti 
stavebnímu povolení soud zamít-
nul, to zůstává platné a dálnice mů-
že být dokončena. Vedení kraje vě-

ří, že tím byla odstraněna poslední 
překážka, která ohrožovala dokon-
čení této strategické stavby v Ústec-
kém kraji.
„Doufali jsme v rozhodnutí krajského 
soudu o platnosti stavebného povole-
ní, které je pro dokončení dálnice D8 
klíčové. Krajský soud dal občanům 

Ústeckého kraje ten nejlepší vánoč-
ní dárek, potvrzení, že dálnice se mů-
že dokončit. Teď je věcí Ředitelství sil-
nic a dálnic, aby řeklo jasný a garan-
tovaný termín dostavby, který bude 
dodržený. Zprovozněním dálnice v ce-
lé trase se uleví občanům v obcích na 
objízdných trasách a zvýší se bezpeč-
nost na silnicích v kraji,“ řekl k roz-
hodnutí soudu hejtman Oldřich Bu-
beníček. Výstavba dálnice D8 přes 
České středohoří se stala ukázkou 

toho, jak silnou pozi-
ci dává současný práv-
ní řád hrstce ekologic-
kých aktivistů před ob-
čany, kteří musejí snášet 
důsledky nadměrné do-
pravy ve svých obcích a jednoznač-
ně si přejí co nejrychlejší dokonče-
ní této dálnice. 
Dokončení dálnice může zvýšit zá-
jem zahraničních investorů, kteří 
tak mohou přispět k vytváření tolik 

potřebných nových pra-
covních míst v Ústeckém 
kraji. Vedle toho již dříve 
kraj odborným měřením 
prokázal, že občané žijí-
cí na objízdných trasách 

jsou vystaveni zvýšeným zdra-
votním rizikům včetně rakoviny. 
K tomu je potřeba přičíst celo-
společenské ztráty, které se pod-
le studie ČVUT ročně pohybují 
okolo 700 milionů Kč.

Soud rozhodl: Dálnice D8 se může dostavět

Děkana Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem doc. Mirosla-
va Tichého přijal první námětek 
hejtmana Ústeckého kraje Stani-
slav Rybák a seznámil se se sou-
časnou situací při vzdělávání vy-
sokoškolských studentů a bu-
doucích odborníků, kteří posílí 
zdravotnictví našeho regionu.

Na nejnovější fakultu UJEP byl vlo-
ni počátkem března transformo-
ván Ústav zdravotnických stu-
dií (vznikl v r. 2003) a jejím děka-
nem je právě doc. MUDr. Miroslav 
Tichý, CSc. Nyní je na fakultě 522 
mladých lidí v prezenční formě 
studia v několika oborech (fyziote-
rapie, ergoterapie, všeobecná se-
stra atd.). Nejbližšími úkoly je za-
hájit výuku kombinovaných forem 
studia, zvyšovat publikační a vě-
deckou aktivitu akademických pra-
covníků a připravit se na blížící se 
reakreditaci všech oborů. Stanislav 
Rybák ujistil děkana fakulty o pod-
poře Ústeckého kraje vzdělávacím 
aktivitám celé univerzity a speci-
álně oborů, které vychovávají od-
borníky pro nemocnice, nejen ty 

krajské, a další státní i nestátní 
zdravotnická zařízení. Ocenil prá-
ci všech pedagogů a studentů fa-
kulty při realizaci tzv. Biomedicín-

ského centra ÚK (fakulta, Krajská 
zdravotní, a.s. a Zdravotní ústav 
v Ústí n. L.) a přislíbil pomoc v zá-
měrech fakulty ZS a speciálně je-

jího děkana při hledání kontaktů 
a možnostech spolupráce s univer-
zitou v saských Drážďanech (Tech-
nische Universität Dresden).

První náměstek hejtmana Stanislav Rybák  (vlevo) a děkan Miroslav Tichý. 

O rozvoji Fakulty zdravotnických studií UJEP

Ústecký kraj uvítal rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o od-
volání Společnosti ochránců životního prostředí proti rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Ústeckého kraje. 8

Osobnosti  
a Cena hejtmana

Osobnosti  
a Cena hejtmana 

Vyzýváme jednotlivce, kolekti vy 
i  společnosti , aby navrhli osob-
nosti  na udělení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje. Nominace mo-
hou předkládat jak občané, tak 
právnické osoby  a jiné subjekty. 

Své návrhy můžete posílat až do 
28. 2. 2013, a to v 5 kategoriích:
• regionální rozvoj
•  sociální a zdravotní oblast 

včetně záchrany lidského života
• věda a výzkum
• kultura
• sport  

Návrhy lze posílat doporučeně 
poštou na 

Odbor kanceláře hejtmana, 
Krajský úřad Ústeckého kraje, 

Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí  nad Labem. 

Obálku označte: Neotvírat
 – Návrh na Cenu hejtmana 

Ústeckého kraje.
  

Veškeré ti skopisy k návrhům lze 
stahovat na ti tulní stránce webu 

kraje www.kr-ustecky.cz, 
sekce Nepřehlédněte.

Jde o Návrh na ocenění, 
Prohlášení o bezúhonnosti  nomino-

vaného a Souhlas s nominací. 
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VÁŠEŇ V ZIMĚ ZAHŘEJE.
Nejvyšší míra jízdního komfortu, vynikající ovladatelnost, agilita a přesné řízení. To je charakteristika dynamického a všestranného BMW řady 3. Inteligentní systém 
pohonu všech kol BMW xDrive navíc zajišťuje maximální bezpečnost a trakci na jakémkoli povrchu. Využijte atraktivní nabídku paketů JOY, které obsahují bohatou 
příplatkovou výbavu za zvýhodněných podmínek.Vyzkoušejte BMW řady 3 s inteligentním pohonem všech kol BMW xDrive a objevte skutečnou radost z jízdy. 
Více informací Vám podají naši prodejci.

S BMW xDRIVE VÁS V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH NIC NEZASTAVÍ.
BMW ŘADY 3 S PAKETEM JOY U AUTORIZOVANÉHO
DEALERA BMW AUTO GRÁL.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 BMW řady 3: 4,1–7,9 l/100 km, 109–193 g/km. Fotografi e vozu je ilustrační.

BMW xDrive

www.autogral.cz Radost z jízdy

4,5 l/100 km 134 kW (184 k)320d xDrive

Jan Vondráček, viceprezident ANLET, předává pamětní medaili Jarosla-
vu Klemešovi. V pozadí Jana Vaňhová, současná náměstkyně hejtmana, 
vpravo Rostislav Domorák.

V laboratoři a učebně mechatroniky v podbořanské škole byli v rámci Dne otevřených dveří i představitelé města, 
kraje a ministerstva školství ČR. 

Ocenění veterána J. Klemeše 
Brigádní generál Jaroslav Klemeš je posledním žijícím výsadkářem česko-
slovenské zahraniční armády v období 2. světové války. Za jeho mimořád-
né hrdinství se mu předsednictvo Asociace nositelů legionářských tradic, 
o.s. (ANLET) rozhodlo předat pamětní medaili a cenu Český patriot 2012. 

Zájemci o učební nebo studijní obo-
ry z města Podbořan i z dalších čás-
tí kraje měli možnost prohlédnout 
si učebny, dílny, laboratoře nebo do-
mov mládeže, seznámit se s peda-
gogy, ale také s činností zájmových 
kroužků a klubů mimoškolních ak-
tivit. Jak nám řekl ředitel školy Ji-
ří Bejček, v současné době patří ta-
to podbořanská škola k největším 

v regionu, má 880 žáků (z toho 140 
v gymnáziu) a téměř stovku peda-
gogů.
Vedle gymnazistů získávají vzdělání 
na škole i žáci v pěti studijních obo-
rech na SOŠ a v téměř patnácti obo-
rech na odborném učilišti. Studijní 
i učební obory jsou z velké části za-
měřeny na strojírenství nebo techni-
ku, ale na škole jsou i gastronomic-

ké obory, ekonomika a podnikání ne-
bo služby (krejčí, kuchař, malíř). Dne 
otevřených dveří využili také zá-
stupci partnerských organizací ško-
ly a sponzorů a mezi hosty školy by-
li i náměstkyně ministra školství ČR 
Eva Bartoňová, senátor Marcel Chlá-
dek, hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček, starosta města Ra-
dek Reindl a další osobnosti.

Otevřené dveře podbořanské páteřní školy
Mezi šestnáct Páteřních škol Ústeckého kraje patří také Gymnázium a Střední odborná škola v Podbořa-
nech. Nedávno se v areálu školy v ulici Kpt. Jaroše uskutečnil Den otevřených dveří. 

Spolu s ním byli oceněni i náměst-
kyně hejtmana Jana Vaňhová a ře-
ditel Krajského vojenského velitel-
ství Rostislav Domorák. 
Příslušníku československého za-
hraničního odboje za druhé svě-
tové války a členu paradesantní-
ho výsadku Platinum - Pewter Ja-
roslavu Klemešovi je nyní 91 let. 
I když se ceny za hrdinství Český 
patriot 2012 předávaly již na za-
čátku prosince v Praze, ze zdra-
votních důvodů se válečný vete-

rán nemohl ceremoniálu zúčast-
nit. Proto bylo zvoleno místo pro 
něj dostupnější, a to Krajský úřad 
Ústeckého kraje, protože brigád-
ní generál momentálně žije v Ús-
tí nad Labem. 
Při příležitosti 70. výročí opera-
ce Anthropoid se ANLET rozhod-
la udělit pamětní medaile za práci 
pro zachování paměti národa v ob-
lasti  novodobé české historie Janě 
Vaňhové a plk. gšt. Ing. Rostislavu 
Domorákovi.
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Rušno až do vánočních svátků
I v posledním měsíci loňského roku bylo v Institutu postgraduálního vzdě-
lávání ve zdravotnictví rušno. Kurzy, semináře a stáže tu probíhaly praktic-
ky až do 21. prosince. Celkem jich bylo 94 a zúčastnilo se jich 1 556 frekven-
tantů. Z toho bylo 1 046 lékařů a farmaceutů a 510 nelékařských pracovníků. 
Řada kurzů byla ukončena, některé přecházejí do letošního roku.

Institut postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví (IPVZ) má za sebou bohatý 
rok činnosti. V centrále v Praze i v dalších 
pobočkách v ČR se uskutečnily stovky se-
minářů pro lékaře, farmaceuty i nelékař-
ské pracovníky, kteří své nové poznatky 
a zkušenosti uplatní ve prospěch pacien-
tů. O shrnutí roku 2012 a nástin plánů pro 
další období jsme požádali ředitele IPVZ 
MUDr. Vladimíra Pavelku.

 Začněme statistikou. Kolik akcí se vloni v IPVZ 
konalo a kolik frekventantů jimi prošlo?
V loňském roce jsme uspořádali bezmála 1 500 
kurzů a stáží a proškolili téměř 21 000 účastní-
ků. Největší zájem u lékařů byl o základní obo-
ry, především nové poznatky v interním lékař-
ství, chirurgii, pediatrii, ortopedii, praktickém 
lékařství a v radiologii. U ostatních zdravot-
nických, nelékařských pracovníků, se nejví-
ce frekventantů kurzů a stáží věnovalo přede-
vším klinické biochemii. 

 Jaký význam přikládáte vy osobně kvalit-
nímu celoživotnímu vzdělávání v medicíně?
Medicína je naprosto výlučná disciplína, která 
má v sobě nutnost celoživotního vzdělávání 

prakticky „zakódovanou“. Lékaři, ale i ostatní 
zdravotničtí pracovníci jsou dnes a denně zno-
vu a znovu konfrontováni s novými poznatky 
jak v oblasti diagnostiky, tak i terapie. Včasné 
uvedení těchto poznatků do běžné praxe mů-
že být pro mnohého pacienta životně důleži-
tou událostí. Informací, které se valí na zdra-
votníky, je neuvěřitelné množství. Jejich utří-
dění a interpretace je právě úkolem kvalitních 
vzdělávacích systémů.

 Dá se specifi kovat, o které obory je mezi 
lékaři i nelékaři největší zájem?
Díky změnám v legislativě byl velký zájem 
o vzdělávací akce zaměřené na aktuality v le-
gislativě a management obecně. Odborné 
vzdělávací aktivity zaměřené na VPL, klinické 
psychology, ale zájem byl i o stáže například 
v ortopedii, chirurgii, ale i v dalších oborech.

 Už je hotov rámcový plán postgraduálního 
vzdělávání pro letošní rok?
Ano, standardní postup IPVZ je plánování po 
semestrech. Hotov je plán na první pololetí 
2013 a je k dispozici na www.ipvz.cz.

 Chystáte nějaké speciální novinky? 
Letos se navíc zaměříme se na paliativní a hos-
picovou péči.

Kvalitní vzdělávání třídí a pomáhá 
interpretovat nové poznatky a informace

 Registrace
Pokud se chcete přihlásit na vzdělá-
vací akci IPVZ, je nutná registrace. 
Celý proces registrace Vám zabe-
re nanejvýš několik minut. Registraci 
provádíte pouze jednou, a to při va-
šem prvním přihlášení na vzdělávací 
akci IPVZ. Vyplníte pouze pár základ-
ních informací o Vás a následně ob-
držíte přihlašovací údaje pro přihláše-
ní do klientského systému.
  Registraci můžete provést 
na adrese: http://www.ipvz.cz/re-
gistrace-noveho-uzivatele.aspx.
  Přihlášení do klientského sys-
tému

Po obdržení uživatelského jména 

a hesla se přihlašte do klientského sys-
tému pomocí přihlašovacího formulá-
ře s názvem přihlášení do klientského 
systému v pravé horní části.
 Vyhledání vzdělávací akce

Pomocí vyhledávače ve vzděláva-
cích akcích si vyhledejte vzdělávací 
akci, o kterou máte zájem.
 Hledání naleznete na adrese:

http://www.ipvz.cz/akce/hledani-
vzdelavaci-akce.aspx.
 Přihlášení na vzdělávací akci

Přihlášení na akci samotnou provede-
te kliknutím na zelené tlačítko "přihlásit 
se na vzdělávací akci" v detailu vzdě-
lávací akce, nebo kliknutím na odkaz 
„přihlásit" ve výsledcích hledání.

Kurzy a semináře 
odstartovaly

Nový rok začal v Institutu post-
graduálního vzdělávání ve zdra-
votnictví hned po novoročních 
svátcích. 
Leden pa-
tří přede-
vším aktivitám, 
zaměřeným na 
specializační 
vzdělávání.
Připraveny 
jsou semi-
náře pro kli-
nické psychology, kurzy lékař-
ské první pomoci a kurzy urče-
né pro pediatry. Neustává zájem 
o problematiku zdravotnické 
legislativy. Celkem se v lednu 
uskuteční téměř 40 odborných 
kurzů a seminářů.  

Upozornění
V únoru 2013 se uskuteční tyto běhy e-kurzů pro lékaře:

Významné klinické syndromy v tropech, 
Prevence přenosu HIV infekce, Virové tropické infekce, 

Cytoreduktivní chirurgie a peroperační 
hypertermická cytostatická laváž (HIPEC).

 

Informace o možnosti přihlášení se ke studiu e-kurzů 
budou včas zveřejněny, sledujte, prosím, sekci Novinky 

na webových stránkách projektu Vzdělávání lékařů či IPVZ. 
Tímto bude ukončen e-learning v projektu Vzdělávání lékařů. 

Jak se přihlásit 
na vzdělávací akci IPVZ?

Následující kroky jednoduše popisují proces přihlášení na vzdělávací akce 
IPVZ pomocí internetových stránek www.ipvz.cz. 

IPVZ
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
(IPVZ) je moderní vzdělávací institucí poskytující vzdělávání všem 
odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech.
Předností IPVZ je, že „pod jednou střechou“ nabízí kvalitní výuku, kva-
lifi kované informace o postgraduálním vzdělávání, služby stravovací, 
ubytovací, kongresové a příjemné prostředí v učebnách i společen-
ských prostorech pro odborné diskuse či přátelská setkání.
Institut je otevřen všem, kteří se chtějí vzdělávat, i těm, kteří jako eru-
dovaní odborníci mají zájem své zkušenosti předávat druhým a pomo-
hou mu udržet vysoký kredit ve vzdělávání.
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Návštěva 
hejtmana 

v páteřní škole
Dne 8. ledna navštívil hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček jednu z největších a nejú-
spěšnějších středních škol Ústec-
kého kraje, Střední školu staveb-
ní a technickou. 

Po celkové prezentaci a referátech 
jednotlivých kapitol často ojedi-
nělých aktivit této školy včetně 
přehledu oborů, jejichž počty žá-
ků se ocitly na historickém maxi-
mu, si hejtman v doprovodu ředi-
tele školy, PhDr. Vítězslava Štef-
la, Ph.D., prohlédl některá z klí-
čových pracovišť této stále se 

dynamicky rozvíjející vzděláva-
cí instituce. Prohlídka se zamě-
řila jak na pracoviště odborného 
výcviku vybraných učebních obo-
rů, tak i na třídy teoretického vy-
učování, zejména na maturitní 
obor Stavebnictví. Stranou nezů-
stala ani CNC učebna a zcela no-
vě se vybavující pracoviště oboru 
Instalatér. „Návštěvy pana hejtma-
na si vysoce vážíme a bereme ji jako 
potvrzení naší čítankové spoluprá-
ce se zřizovatelem, Ústeckým kra-
jem. A když je na konci všeho naše-
ho snažení spokojený žák, rodič, pe-
dagog, zřizovatel a zaměstnavatel, 
tak můžeme být jenom rádi, že ten-
to ideální stav stále reálněji naplňu-
jeme,“ dodal ředitel školy.

Tento projekt je fi nancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

POTŘEBUJETE NAJÍT PRÁCI? CHCETE VYUŽÍT SVÉ SCHOPNOSTI? 
POTŘEBUJETE ZÍSKAT NOVÉ ZKUŠENOSTI? CHCETE SE NAUČIT NĚCO NOVÉHO? 

CHCETE ZAČÍT PODNIKAT A NEVÍTE JAK A NEMÁTE KDE? 

Sdružení pro vzdělávání komunit pořádá v Ústí  nad Labem 
v rámci projektu Podnikáme SPOLU komplexní program pro: 

 nezaměstnané ženy/muže po mateřské/rodičovské dovolené 
nebo po péči o člena rodiny

 nezaměstnané ženy starší 50 let

ZDARMA
vzdělávací program (sociálně komunikační dovednosti , práce na PC, 

právo pro praxi a podnikání, marketi ng, tvorba podnikatelského plánu),  
individuální podpora, coworkingové centrum, praxe, rekvalifi kace, 

dotovaná pracovní místa

ZAČÍNÁME JIŽ V ÚNORU 
Více informací: Marti na Želinová Langweilová, telefon: 774 707 365,  

e-mail: zelinova@ckpul.cz

NĚKTERÉ OBORY BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Zajišťujeme: Ubytování a celodenní stravování žáků. Po telefonické domluvě je možná 
návštěva školy celoročně, e-mail: info@lesnicka-skola.cz, telefon: 412 314 027

www.lesnicka-skola.cz

T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Projekt: Nadstavbové uplatnění 
ve stavebně-technických oborech

(CZ.1.07/3.2.06/02.0010)
Střední škola stavební a technická, Ústí  nad Labem, příspěvková organizace

oznamuje, že

ve školním roce 2013 / 14

budou organizovány vzdělávací akti vity v následujících oblastech:

„Instalatér – alternati vní energie“
„Mechanik opravář motorových vozidel – jednostopá vozidla“.

Vzdělávací moduly byly vytvořeny v rámci projektu „Nadstavbové uplatnění ve 
stavebně – technických oborech“ (reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/02.0010).

Případní zájemci se mohou hlásit elektronicky na e-mailové adrese: sts@stsul.cz 
a následně jim budou sděleny bližší informace k organizaci a průběhu výuky.

Ústecký kraj

Fakulta je jednou z nejmladších součástí  univerzity. 
Přes svoje mládí je uznávaná v České republice i v za-
hraničí. Spolupracuje s fakultami na ostatních vyso-
kých školách v Česku i za hranicemi naší republiky 
a s významnými průmyslovými podniky nejen v regio-
nu. Fakulta připravuje absolventy technicko-ekono-
mického zaměření s cílem zabezpečit lidské zdroje pro 
průmyslovou sféru. 

Studovat je možné v bakalářských, v navazujících ma-
gisterských studijních programech a doktorském studij-
ním programu. Důraz je kladen na provázanost s pra-
xí a na požadavky průmyslu. Na FVTM je pět kateder: 
technologií a materiálového inženýrství, matemati -
ky a fyziky, strojů a mechaniky, managementu a eko-
nomiky podniku a energeti ky a elektrotechniky. Věda 
a výzkum se na fakultě zaměřují na výrobní technolo-
gie, průmyslové inženýrství a management, mechani-
ku těles, materiálové inženýrství a povrchové inženýr-
ství. Stejně jako studenti  ostatních součástí  UJEP, ta-
ké na naší fakultě se využívá možností  zahraničních 

výměnných pobytů v rámci programu Erasmus. Fakul-
ta má partnery na univerzitách ve Švédsku, Německu, 
na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku, Turecku, Španěl-
sku, Maďarsku a dalších zemích.

Fakulta vypisuje pro akademický rok 2013 / 2014 přijímací řízení pro studium 
ve studijních programech a oborech následujícího zaměření:

Název programu / oboru Typ programu Forma

Strojírenská technologie Řízení výroby Bakalářské studium PS

Strojírenská technologie Řízení výroby Bakalářské studium KS

Energetika Energetika-teplárenství Bakalářské studium PS, KS

Strojírenství Zabezpečení výroby Bakalářské studium PS

Strojírenství Materiály a technologie v dopravě Bakalářské studium PS, KS

Strojírenská technologie Příprava a řízení výroby Navazující magisterské studium PS, KS

Strojírenství Materiály a technologie v dopravě Navazující magisterské studium PS, KS

Strojírenská technologie Doktorské studium PS, KS

Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP

Termín pro podání přihlášky: 
»  31. 3. 2013 bakalářské a navazující 

magisterské studium
»  31. 5. 2013 doktorské studium 
Termín přijímacích zkoušek:
»  24. 6. 2013 bakalářské studium 

(datum ověření podmínek pro přijetí)
»  24. 6. 2013 navazující magisterské 

studium
» 20. 6. 2013 doktorské studium

Fakulta výrobních technologií a managementu
Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96
tel.: 475 285 511, fax: 475 285 566
e-mail: kontakt@fvtm.ujep.cz, www.fvtm.ujep.cz

VzděláváníVzděláváníVzděláváníVzdělávání

Profesní studium Za ízení pro další vzd lávání pedagogických pracovník  
- studium pedagogiky - u itel 
- studium pedagogiky - vychovatel 

Kontakt: Ing. J. Mahnelová, tel.: 412 372 862, e-mail: j.mahnelova@sosvdf.cz 

BRATISLAVSKÁ 2166 

www.vosassvdf.cz 

ty leté studijní obory 
zakon ené maturitou 
• Hotelnictví (denní 

St edisko obor  služeb a cestovního ruchu 
Bratislavská 2166, nabízí vzd lání v oblastech: 
• hotelnictví a cestovního ruchu 
• bezpe nostn  právních a ve ejnosprávních inn. 
• gastronomických a osobních služeb (masér) 
• módy a stylingu (kosmetické služby, kade ník) 
 
 

i dálkové) 
• Cestovní ruch 
• Ekonomika 
a podnikání 
• Bezpe nostn  

právní innost (denní 
i dálkové) 

• Ve ejnosprávní innost 
• Kosmetické služby 
• Modelá ství 

a návrhá ství od v  
• Sportovní a rekondi ní 

masér 

T íleté u ební obory 
• Kucha  - íšník 
• Kade ník 
• Rekondi ní a sportovní 

masér 
• Stravovací a ubytovací 

služby 
• Pe ovatelské služby 
• Zednické práce 
• Zahradnické práce 

Nástavbové studium 
pro absolventy 
u ebních obor  
• Podnikání (denní 

i dálkové studium) 
 
Nabízíme 
• moderní vybavení 
• kvalitní pedagogický 

sbor 
• zázemí jedné 

z nejv tších škol 
Ústeckého kraje 

Kontakt: paní Flugrová a Jelínková, tel.: 412 354 797, e-mail: nabor@sosvdf.ctz 

MARIÁNSKÁ 1100 

www.vosassvdf.cz 

Vyšší odborná 
škola zakon ená 
absolutoriem 
• Informa ní technologie 

 
St edisko VOŠ, 
St edisko technických a um leckých obor  
Mariánská 1100, nabízí vzd lání v oblastech: 
• elektrotechniky a provozní techniky 
• informa ních technologií 
• gra ky a designu 
• technického lycea 
 
 

• Ve ejnosprávní innost 
• Po íta ová gra ka 

v technických oborech 
• Výroba, p enos a užití 

el. energie 
• Cestovní ruch 
• Strojírenství - CAD/ 

CAM systémy 

ty leté studijní obory 
zakon ené maturitou 
• Informa ní technologie 
• Elektrotechnika 
• Technické lyceum 
• Gra cký design 
• Pr myslový design 
 

Nástavbové studium 
pro absolventy 
u ebních obor  
(t íleté, dálkové) 
• Provozní technika 
• Provozní 
elektrotechnika 
• Podnikání 

Kontakt: paní Jelenová, tel.: 412 315 033, e-mail: jelenova@vosvdf.ctz 

KAROLÍNY SV TLÉ 2703 

www.vosassvdf.cz 

ty leté studijní obory 
zakon ené maturitou 
• Strojírenství - CAD/ 

St edisko technických a um leckých obor  
Karolíny Sv tlé 2703, 
nabízí vzd lání v oblastech 
• elektrotechniky 
• strojírenství 
• autoopravárenství 
• d evozpracování 
 
 

CAM systémy 
• Dopravní prost edky - 

silni ní doprava 
• Ekonomika a podnikání 

- Technická 
administrativa 

• Mechanik se izova  
- programování CNC 
stroj  

• Mechanik 
elektrotechnik - 
mechanik elektronik 

T íleté u ební obory 
• Strojní mechanik - 

záme ník 
• Obráb  kov  - 

obsluha CNC stroj  
• Automechanik 
• Autoelektriká  
• Karosá  - autoklempí  
• Truhlá  
• Elektriká  
• Operátor(ka) 

skladování 

Nástavbové studium 
pro absolventy 
u ebních obor  
(dvouleté, denní) 
• Provozní technika 
• Provozní 
elektrotechnika 
• Podnikání 
 
 
 
 

Kontakt: paní Spurná, tel.: 412 372 632, e-mail: info@sstvdf.cz 
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 Nabídka studijních oborů 
 Bakalářské obory:

Prezenční i kombinovaná forma, délka studia 3 roky.

•  Ochrana životního prostředí – vyučuje se 
i na pracovišti v Mostě

• Ochrana životního prostředí v průmyslu
• Vodní hospodářství

 Navazující magisterské obory:
Prezenční i kombinovaná forma, délka studia 2 roky.

• Odpadové hospodářství
• Revitalizace krajiny

 Doktorský studijní program:
Prezenční i kombinovaná forma, délka studia 4 roky.

• Environmentální analytická chemie

 Uplatnění absolventů 
 B1601 Ekologie a ochrana prostředí

Cílem výuky je poskytnout absolventovi ucelené vzdě-
lání v oblasti ochrany a péče o životní prostředí.

• Ochrana životního prostředí
Orgány a instituce státní správy a samosprávy, pora-
denské firmy, průmyslové podniky, orgány České in-
spekce životního prostředí, správy CHKO nebo NP.

 B3904 Inženýrská ekologie
Cílem výuky je poskytnout absolventovi ucele-
né vzdělání v oblasti vodního hospodářství či pro 
práci na odborech životního prostředí průmyslo-
vých podniků.

• Ochrana životního prostředí v průmyslu
Oblast podnikatelské sféry – např. v odborech životního 
prostředí, či ve vlastních poradenských firmách posky-
tujících environmentální služby pro další subjekty.

• Vodní hospodářství
Správci vodních toků (s. p. Povodí), vodohospodářské or-
ganizace, organizace provozující vodní díla, orgány státní 
správy – (územní odbory MŽP a MZe, kontrolní a inspekč-
ní orgány České inspekce životního prostředí).

 N1601 Ekologie a ochrana prostředí
• Odpadové hospodářství
Orgány státní správy, např. obecní, magistrátní nebo 
krajské úřady, kontrolní a inspekční orgány (např. KHS, 
ČIŽP, ČOI), územní odbory MŽP, jejich plánovací a pro-

jekční útvary, ve výzkumných a projekčních organiza-
cích. Ve firmách zabývajících se nakládáním a zneškod-
ňováním odpadů, v odborech životního prostředí prů-
myslových podniků, v poradenských firmách.

• Revitalizace krajiny
Řídicí, projekční, plánovací, provozní a výchovně vzdělá-
vací organizace, orgány ochrany přírody, krajiny a životní-
ho prostředí. Řešení problematiky obnovy krajiny v dů-
sledku antropogenní zátěže, řešení problémů z územního 
a krajinného plánování, ochrany, tvorby a úpravy krajiny, 
rekultivací půdy, přírodního prostředí, integrovaného ma-
nagementu povodí, tvorby rekreačního prostředí, obnovy 
ekologické stability území a obnovy sídel.

Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí je zaměřena především na aplikovaný výzkum, vzdělávání v široké 
oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních slo-
žek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na trvale udržitelný 
rozvoj – preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a vý-
zkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem 
přírodovědných, technických, ekonomických a informačních disciplín.

Fakulta životního prostředí Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Králova výšina 3132/7, 400 96 Ústí nad Labem
tel.: 475 284 129, 475 284 149
e-mail: dana.anyzova@ujep.cz

http://fzp.ujep.cz

Den otevřených dveří: 
24. ledna 2013

ČVUT V PRAZE, FAKULTA DOPRAVNÍ, PRACOVIŠTĚ DĚČÍNČVUT V PRAZE, FAKULTA DOPRAVNÍ, PRACOVIŠTĚ DĚČÍN

Pohraniční 1/1288, 405 01 Děčín I, tel/fax: 412 512 736, 224 358 407-9, e-mail: holikova@fd.cvut.cz, svandova@fd.cvut.cz, www.fd.cvut.cz

Dopravní systémy a technika
forma studia: prezenční

Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
forma studia: prezenční a kombinované

Obory | titul Bc. | standardní doba studia 3 roky Den otevřených dveří 6. února 2013 v 10-12 hodin

Také letos mají školy možnost získat 
prostředky na popularizaci výuky fyzi-
ky a zlepšení přístupu hendikepovaných 
studentů ke vzdělání. Zájemci o podpo-
ru Nadace ČEZ totiž mohou od začátku 
ledna žádat o příspěvky z grantových ří-
zení Oranžová učebna a oranžové scho-
dy. Granty jsou určeny všem základním, 
středním a vyšším odborným školám.

Oproti minulým letům došlo ke dvěma 
podstatným změnám. Nadace nově při-
jímá žádosti průběžně po celý rok a for-
muláře se nyní vyplňují přímo na we-
bu www.nadacecez.cz. „Celý proces po-
dávání žádostí jsme maximálně usnadni-
li a zrychlili. Žadatelům chceme pomáhat, 
ne je zatěžovat zbytečnou byrokracií,“ říká 
Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.  (r)

Jak získat grant?

 Jaké jsou vaše priority rozvoje kra-
je v novém volebním období?
Liberecký kraj rozhodně nebude končit 
na hranicích Liberce ani v mém rodném 
Hrádku nad Nisou, ale až na skuteč-
ných hranicích kraje. To symbolizova-
la moje první cesta ve funkci hejtmana 
do nejvýchodnější, nejjižnější, nejzá-
padnější a nejsevernější obce kraje – 
Čisté u Horek, Bradlecké Lhoty, Žando-
va a Černous. Nové vedení kraje bude 
komunikovat se všemi regiony a hledat 
možnosti jak společně řešit problémy 
jejich obyvatel. V novém období chce-
me být především otevřeným krajem. 
Prvním krokem správným směrem je 
možnost sledovat jednání krajského 
zastupitelstva v přímém přenosu na 
internetu. Jednání výborů jsou od led-
na veřejná, každý obyvatel kraje má 
možnost seznámit se s podklady pro 
jednání zastupitelů a Liberecký kraj na-
jdete třeba na facebooku. Chceme, aby 
lidé mohli už během přípravy rozpoč-
tu na rok 2014 sami navrhovat priori-
ty. Čeká nás zahájení prací na opravách 
velké části silnic poškozených povodní 
v roce 2010 a musíme zajistit fi nanco-
vání těchto staveb. Chybí nám 52 mil. 
Kč na 4 liniové akce, které budeme re-
alizovat v letošním roce, a dále je nut-
né hledat 500 mil. Kč na zbylé 3 akce, 
které nejsou zatím přihlášeny do žád-
ného programu.  

 Ve svém novoročním poselství oby-
vatelům Libereckého kraje mimo jiné 
uvádíte, že připravujete projednání 
programového prohlášení Rady LK ve 
všech jeho mikroregionech. Jak jste 
daleko a co si od toho slibujete? 
Nově zvolení radní se za necelé dva 
měsíce ve svých funkcích intenzivně 
seznamují se svými resorty a společ-
ně připravujeme aktualizované pro-
gramové prohlášení Rady Liberecké-
ho kraje, které projednáme v jednot-
livých mikroregionech. První takové 
setkání se uskutečnilo 15. ledna na 
Jilemnicku a v lednu a únoru chys-
táme další. Jinak řečeno: Víc hlav má 
víc rozumu. Závěrečnou verzi chceme 
starostům, zastupitelům a občanům 

představit v březnu letošního roku, 
kdy bude doplněná o konkrétní úko-
ly a cíle na celé čtyřleté volební obdo-
bí do roku 2016.

 V minulých dnech jste se sešel 
s primátorkou Liberce Martinou Rose-
bergovou. Jaká bude spolupráce kra-
je a města? 
Byla to má první ofi ciální návštěva nej-
většího města kraje a také první přátel-
ské setkání s primátorkou. Dohodli jsme 
se například na pravidelných konzulta-
cích o společně vlastněné Krajské ne-
mocnici Liberec a také zahájili diskusi 
o kompetencích a zřizovaných organi-
zacích a jejich spolufi nancování. Ofi ci-
álně jsme od města získali nabídku na 
převzetí libereckého dětského dopravní-
ho hřiště, které dosud poněkud nesysté-
mově provozoval Liberecký kraj.  Dál po-
kračují jednání o fi nancování oněch tzv. 
nadměstských služeb, zejména kojenec-

kého ústavu, divadel či botanické a zo-
ologické zahrady. Podobná jednání po-
vedeme samozřejmě i s dalšími městy 
a obcemi našeho kraje. Spolupráce Libe-
reckého kraje a Liberce, jako přirozeného 
regionálního centra má velký význam 
pro činnost obou samospráv a rozvoj ce-
lého regionu. Věřím, že se nám bude da-
řit stejně jako spolupráce se všemi 216 
obcemi v Libereckém kraji.  

 Společně s náměstkyní hejtmana pro 
zdravotnictví a sport Zuzanou Kocumo-
vou jste se sešli také se zaměstnanci 
Krajské nemocnice Liberec. Jak setkání 
probíhalo a jaké jsou z něj výstupy? 
Na setkání jsme chtěli lékaře, sestry 
a další zaměstnance nemocnice infor-
movat o chystaných změnách ve slože-
ní Dozorčí rady KNL. Společně s vede-
ním nemocnice projedná DR koncepci 
rozvoje krajské nemocnice a pro fi nan-
cování rozvoje nemocnice bude důležité 
zpracování dlouhodobé strategie rozvo-
je nemocnice do roku 2020 tak, aby ne-
mocnice byla dobře připravena na nové 
období dotací z evropských fondů po ro-
ce 2014. S tím souvisí rozhodnutí o in-
vesticích do stávajících budov,  plán na 
využití pozemků uvnitř stávajícího areá-
lu, či vyhodnocení dalších možností roz-
voje nemocnice mimo stávající areál. Na 
setkání se mluvilo také o spolupráci li-
berecké a českolipské nemocnice, na-
příklad při nákupu léků a softwarovém 
propojení, a také o možné fúzi s turnov-
skou městskou nemocnicí, s níž Zastu-
pitelstvo Turnova již vyjádřilo souhlas.  
KNL má pro zdravotní péči v kraji zásad-
ní význam a zaměstnává více než dva ti-
síce lidí. Preferuji proto stabilní prostře-
dí v nemocnici a postupné hledání mož-
ností jak zefektivnit její hospodaření.

 Co vzkážete občanům Libereckého 
kraje prostřednictvím Metropolu?
Jsem životní optimista, a tak věřím, že 
pro obyvatele Libereckého kraje bude 
rok 2013 alespoň o kousek lepší než 
ten minulý. Do nového roku přeji všem 
lidem vedle pevného zdraví a štěstí 
a dostatek sil a odvahy při naplňování 
jejich snů a tajných přání.
 Text: Rudolf Dlouhý, foto: archiv

Liberecký hejtman Martin Půta: 
Budeme komunikovat se všemi

Hejtmanem Libereckého kraje se po krajských volbách v závěru uplynulého roku stal Martin Půta. Bývalý sta-
rosta Hrádku nad Nisou kandidoval za vítězné hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Metropolu odpověděl na to, 
jaké má priority a jak chce region v dalších čtyřech letech vést.

Martin Půta
Letos oslaví dvaačtyřicáté narozeniny. 
S manželkou Sylwií a dcerami Verun-
kou a Viktorkou  žijí v Hrádku nad Ni-
sou, kde v letech 2002 - 2012 vykoná-
val funkci starosty města. Je předse-
dou politického hnutí Starostové pro 
Liberecký kraj, místopředsedou Sdru-
žení obcí Libereckého kraje a předse-
dou Euroregionu Nisa. Krajským za-
stupitelem je od roku 2007 a v roce 
2012 byl zvolen hejtmanem LK. 

Biskupské gymnázium, Základní škola 
a Mateřská škola Bohosudov
Jedno z nejstarších gymnázií v Čechách
Koněvova 100, 417 42 Krupka
tel.: 417 861 392, e-mail: info@bgbzs.cz

Přijímací zkoušky: 22. a 30. dubna 2013 www.bgbzs.cz

Co nabízíme:
 kvalitní výuku 
 moderní vybavení
 přátelské prostředí
  individuální přístup

  třídní i celoškolní 
projekty
  bohatou nabídku 
zájmových útvarů



Druhý lednový víkend již po 46. pa-
třil svátku běžeckého lyžování – 
maratonu Jizerská 50. Po trasách Ji-
zerské magistrály se v hlavním zá-
vodě v neděli 13. ledna rozběhlo re-
kordních 4 800 závodníků. 

Jizerská 50 ale začala už v pátek 
11. ledna závodem na 30 kilometrů 
volnou technikou a hlavně odpoledním 
dětským závodem. Ceny jeho vítězům 
již tradičně předává primátor Jablonce 
nad Nisou Petr Beitl spolu s ředitelem 
dětského závodu Janem Čejkou. Letos 
tomu nebylo jinak. „Účast v prestižním 
velkém závodě je velkou zkušeností a zá-
roveň motivací pro všechny malé spor-
tovce. Mají možnost vychutnat si vítěz-
ství či naučit se spolknout hořkou pilulku 
prohry. Gratuluju všem, kteří se závodů 
zúčastnili,“ usmíval se Petr Beitl. Jizer-
ská 50 jako tradičně přilákala na Jab-
lonecko tisíce lidí. Diváci si hlavní ne-
dělní závod užili i díky krásnému slu-
nečnému počasí, které přišlo jako na 
objednávku. Nebylo proto divu, když 
po dojezdu prvních závodníků do bílé 
stopy vyrazili i rekreační běžci. „Jizer-
ská magistrála je doslova pokladem ces-

tovního ruchu nejen pro Jablonecko, ale 
pro celý Liberecký kraj. V zimě nabízí více 
než 170 km upravených tratí, v létě je ide-
ální pro cyklisty. Ne nadarmo zde trénuje 
například i olympionik biker Honza Škar-
nitzl nebo loňský vítěz Jizerské 50 Standa 
Řezáč,“ říká jablonecký primátor Beitl. 
Není výjimkou, že na upravených tra-
tích potkáte ve večerních hodinách ly-
žaře s čelovkou. Jablonečané i liberečtí 
si zvykli po práci vyrazit na chvilku do 
Jizerek vyvětrat hlavu a protáhnout tě-
lo. I proto Jablonec nad Nisou každo-
ročně provoz magistrály fi nančně pod-
poruje. „V rozpočtu na rok 2013 je opět 
počítáno s 200 tisíci korunami jako pří-
spěvek Jizerské o. p. s., která provoz ma-
gistrály zajišťuje,“ potvrzuje Ing. Víto-
vá, ekonomka jabloneckého magistrá-
tu. Cestovní ruch v Jizerských horách 
podporuje i nově zavedená karta hos-
ta, tzv. Jizerky CARD. „Slevovou kartu 
Jablonec podpoří fi nančně částkou 100 ti-
síc korun. Do projektu je již zapojen jab-
lonecký bazén, některé hotely, restaura-
ce a budeme iniciovat i zapojení dalších 
subjektů tak, abychom pomohli posílit 
cestovní ruch v celém regionu,“ říká jab-
lonecký primátor. 
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Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

zdravím vás s novým rokem 2013 
a ještě jednou přeji jménem celé-
ho vydavatelství jen dobré – pevné 
zdraví, štěstí, lásku, radost a úspě-
chy ve všem vašem konání.
V těchto dnech (uzávěrka vydá-
ní byla 18. ledna – pozn. redakce) 
se zamýšlím, jako pravděpodobně 
většina z vás, jakého bych chtěla 
mít prezidenta, když do přímé vol-

by mohu osobně poprvé promlu-
vit. Tak tedy, chtěla bych, aby to 
byl člověk vzdělaný, moudrý, se-
čtělý, v politice zkušený, se smys-
lem pro humor a velkou dávkou 
cítění s druhými, zejména všeli-
jak postiženými a starými lidmi. 
Chtěla bych, aby podporoval vzdě-
lání, kulturní hodnoty i sport. 
Chtěla bych, aby měl rád naši ze-
mi a všechny její obyvatele, aby 
byl co nejčastěji mezi nimi, uměl 
jim dobře naslouchat, aby byl to-

lerantní, velkorysý a důstojně nás 
jako svébytný národ reprezento-
val v zahraničí. Chtěla bych, aby 
dokázal usměrňovat věčně zne-
svářené politiky napříč spektrem 
stran a společně s nimi pomáhal 
nacházet a realizovat ta nejlepší 
řešení problémů, které v součas-
né době zmítají naší republikou. 
A že jich není málo. Zkrátka chtě-
la bych, aby nový prezident ČR 
byl tou nejvyšší autoritou, ke kte-
ré se lze v případě potřeby dovo-

lat a očekávat její jasné stanovis-
ko a názor na danou věc. Že tako-
vý kandidát neexistuje? Věřím, že 
ano a dám mu svůj hlas.
Za celý tým tvůrců dnešního vydá-
ní vám, vážení a milí čtenáři pře-
ji, abyste byli s výsledkem druhé-
ho kola první přímé prezidentské 
volby spokojeni.

Ladislava Richterová
šéfredaktorka 
richterova@tydeniky.cz

Jizerská magistrála je pokladem cestovního ruchu nejen pro Jablonecko

Petr Beitl a Jan Čejka se čtyřletou běžkyní Nelou Paldusovou (3.místo v dívčí kategorii Benjamínci).  Foto: Ota Mrákota

Na detailních přípravách spolu-
pracují spolu s Ústeckým krajem 
také město Chlumec a Muzeum 
města Ústí nad Labem, které plá-
nuje od května do října rozsáhlou 
výstavu zaměřenou na Napoleon-
ské války. „ Jsem ráda, že se nám 
pro náš záměr podařilo sehnat pro-
fesionální partnery. Společně pra-
cujeme na tom, aby se akce poved-
la ve všech směrech a jsem ráda, že 
se můžeme spolehnout i na řadu 
odborníků,“ uvedla krajská radní 

pro oblast kultury Jitka Sacheto-
vá. Ústecký kraj má v plánu na or-
ganizaci akce uvolnit až sedm mi-
lionů korun, město Chlumec počí-
tá ve svém rozpočtu s částkou půl 
milionu korun. Kromě bohatého 
doprovodného programu na ná-
vštěvníky bude čekat velmi reálná 
rekonstrukce slavné bitvy. Všech-
ny detaily jsou nyní v jednání 
a v přípravách, o kterých vás bu-
deme pravidelně až do srpna in-
formovat.

Plesová sezóna patří hlavně do 
zimních měsíců, ale výjimky 
existují. Třeba jubilejní desá-
tý Reprezentační ples Ústecké-
ho kraje se připravuje na sobo-
tu 23. března – to už bude čtvr-
tý den jara! 

Hostitelem krajského plesu bude 
Krušnohorské divadlo v Teplicích. 
A ještě informace pro dychtivé ta-
nečníky: vstupenky se začnou pro-
dávat už v první polovině  února 
v Teplicích a v pokladně Krajského 
úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad 
Labem. Krajští radní nedávno roz-
hodli o poskytnutí finanční částky 
celkového výtěžku ze vstupného 
jako účelově určeného příspěvku 
zřizovatele pro rok 2013 Speciál-
ní základní škole a Speciální ma-
teřské škole, Teplice, Trnovanská 
1331, příspěvkové organizaci, a to 
na nákup rehabilitačních pomůcek 
a zařízení.

Reprezentační ples bude v Teplicích

Bitva u Chlumce po 200 letech
V letošním roce uplyne přesně 200 let od konání slavné bitvy u Chlumce, která byla důležitou součástí Napoleon-
ských válek. Ústecký kraj si je vědom, o jak významnou událost se jedná, proto přípravy na velkolepou akci nepo-
nechává náhodě. Již nyní je jisté, že obyvatelé nejen našeho regionu čeká na přelomu srpna a září, konkrétně od 
30. srpna do 1. září, jedinečná podívaná. 

Festival se bude konat přímo v inte-
riérech vybraných top podniků z pu-
blikace Maurerův výběr Grand Re-
staurant. V Ústeckém kraji se účast-
ní tyto restaurace: Kristin Hrádek 
(Děčín) a Ostrov hotel (Tisá). Hosté 
mohou ochutnat luxusní delikate-
sy za zvýhodněné ceny. Novinkou 
gastronomického svátku je propa-
gace lokálních surovin, biopotravin 
a ekologických farem, které spolu-
pracují s festivalovými podniky. 
K účasti na Grand Restaurant Festi-
valu je třeba mít zakoupenu festi-
valovou ochutnávku ve vybrané re-
stauraci. Navíc je možné si přiobjed-
nat speciální Mňam Balíček, který 

kromě degustace zahrnuje i hotelo-
vé ubytování. Zajímavou částí pro-
gramové nabídky je také Mňam Vlak 
či Mňam Bus – gastronomické vý-
pravy. Samostatné ochutnávky jsou 
v rozmezí od 200 do 600 korun. Při-
praveny budou opět i dárkové pou-
kazy do libovolné festivalové restau-
race. Více informací najdete na webu 
www.grandrestaurantfestival.cz.

Grand Restaurant
až do konce února
„Nejezte blbě!“ Tak zní motto IV. ročníku Grand Restaurant Festivalu, 
gastronomického svátku, nad kterým převzal záštitu Jan Szántó, radní 
Ústeckého kraje. Po úspěšném třetím ročníku, který navštívilo přes 22 ti-
síc hostů, se festival rozšiřuje do celé České republiky, účastní se jej více 
restaurací a prodlužuje se doba konání – zahájen byl 15. ledna a potrvá 
až do 28. února. Zapojí se i dvě restaurace z Ústeckého kraje.

Kristin Hrádek
 Mistrovský kousek šéfkuchaře

Grilovaná panenka z divočáka špikova-
ná bylinkovým bůčkem na glazované 
kořenové zelenině se silnou zvěřino-
vou šťávou a bramborovým koláčem
 Nejlepší jídlo od maminky

Borůvkové knedlíky z tvaroho-
vého těsta s ovocným přelivem 
a mátovou zakysanou smetanou
  Farmář & tradice / Tradiční 
specialita

Pomalu pečené kolínko z divočá-
ka na zelenině a víně podávané 
s domácím chlebem

Ostrov Hotel
 Mistrovský kousek šéfkuchaře

Pomalu tažený hovězí špalík s gla-
zovanou kedlubnou, dýňovými no-
ky a rozmarýnovou omáčkou
 Nejlepší jídlo od maminky

Povidlové taštičky v perníku se 
švestkovou omáčkou a domácí 
ořechovou zmrzlinou
  Farmář & tradice / Tradiční 
specialita

Fenyklové velouté s řapíkatým 
celerem a restovaným fi látkem 
pstruha duhového ze sádek U Tří 
louží

Festivalové menu:


